
 

Technology assessment in het bedrijfsleven : een case-studie
naar de onder invloed van kantoorautomatisering
veranderende taken van de secretariaten van Corporate-ISA
Citation for published version (APA):
Groeneveld, P., & Bruijn, de, T. (1987). Technology assessment in het bedrijfsleven : een case-studie naar de
onder invloed van kantoorautomatisering veranderende taken van de secretariaten van Corporate-ISA.
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/a3ca9566-11a0-4249-bb14-894c0316e9c2




' 

VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport dat verslag doet van het eerste onderzoek aan de 

faculteit Wijshegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische 

Universiteit van Eindhoven op het terrein van Technology Assessment. Het 

ging hierhij om een schaduwprojekt hij Corporate-ISA, een onderdeel van 

Philips. 

Wij (heiden student Techniek en Maatschappij) hehhen dit onderzoek gedaan 

als (deel)invulling van onze vrije keuzeruimte van de doctoraalfase. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek zorgde dr.ir. A.F. van Wagenherg voor 

de wetenschappelijke ondersteuning vanuit de faculteit. Ook heeft hij ons 

met raad en daad hegeleid en gemotiveerd, waarvoor we hem hartelijk 

danken. Ook dhr. Telkamp em dhr. Maertens (heiden werkzaam hij Corporate

ISA, lOS), die dit projekt mogelijk maakten, willen we hartelijk danken. 

Binnen Corporate-ISA hehhen we alle medewerking gekregen die nodig was 

voor het welslagen van dit projekt. Daarom een woord van dank aan allen 

die wij gedurende het onderzoek hehhen geinterviewd en die ons daarmee 

onmishare informatie gaven. 

juli, 1987 

Pieter Groeneveld 

Theo de Bruijn 
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SAMENVATTING 

Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, handelt over de onder 

invloed van kantoorautomatisering veranderende taken van de secretariaten 

van Corporate-ISA (Philips). Voor de toekomst staan verschillende scena

rio's ter discussie. Wij hebben geprobeerd om met behulp van Technology 

Assessment onderscheid aan te brengen in deze scenario's. 

De onderscheiden scenario's zijn: 

1. de huidige situatie handhaven 

2. de overgang naar contactpersonen 

3. de overgang naar afdelingsassistentes. 

Deze drie scenario's zijn uitgewerkt door middel van bet houden van inter

views met betrokkenen binnen Corporate-ISA. Dit gebeurde aan de hand van 

een lijst van variabe1en die uit voorbereidend 1iteratuuuronderzoek kwam. 

Na beoordeling van de resultaten bleek, onder enkele voorwaarden en kant

tekeningen, scenario 3 hetere mogelijkheden te bieden voor oplossing van 

de problemen dan 1 en 2. 

Het rapport wordt afgesloten met een toekomstvisie over de mogelijkheden 

van Technology Assessment in bet bedrijfsleven. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

De organisatie 

Philips N.V. is verdeeld in Produktdivisies en Nationale Organisaties. 

Deze worden ondersteund door eigen ISA's (Informatie-Systemen en 

Automatisering). Corporate-ISA coordineert alle ISA-groepen, verzorgt 

kennisoverdracht en opleiding en geeft advies en ondersteuning. Binnen 

Corporate-ISA funktioneert de afdeling lOS (Information and Office 

Services). Deze afdeling werkt ondersteunend ten behoeve van de taak en 

funktie van Corporate-ISA. Automatiserings-projekten binnen Corporate

ISA worden dus begeleid door IOS. 

Bij het uitvoeren van haar taken heeft lOS veel contacten met de 

afdelingen van Corporate-ISA. Deze zijn zowel uitvoerend als beleidsmatig 

van aard. Meer en meer beginnen de uitvoerende contacten te verlopen via 

contactpersonen. Hun taak bestaat eruit dat zij vragen over (nieuwe) 

hard- en software beantwoorden of bepaalde bestanden bijwerken (zie ook 

bijlage I voor taakomschrijvingen). Op dit moment funktioneren er op 

verschillende terreinen al dergelijke contactpersonen. Er is echter 

behoefte aan een meer gestruktureerde opzet. Gedacht wordt hierbij aan 

het beter benutten van de afdelingssecretariaten. Door de verdergaande 

kantoorautomatisering is namelijk een afname in de werkbelasting van de 

secretariaten waar te nemen. 

Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat door de verdergaande kantoor

automatisering zowel de behoefte aan als de mogelijkheden tot meer ge

struktureerde contacten toenemen. 

De vraag is nu hoe een beslissing moet worden genomen over dit probleem. 

Gedacht moet worden over vragen als: 'Wie nemen de beslissing?; Welke 

informatie is van belang?; Welke alternatieven bestaan er?; Welke 

behoeftes zijn er?. 

Nu vindt de besluitvorming over dit soort problemen vooral plaats in bet 

onderlinge overleg tussen de adviescommissie en de leiding van 

Corporate-ISA. In deze besprekingen komt geleidelijk aan een alternatief 

naar voren dat de beste oplossing lijkt te zijn. Dit alternatief wordt 

vervolgens aangeboden aan de direktie. 

Een methode om tot een wellicht betere en meer gestruktureerde 

besluitvorming te komen is Technology Assessment. 
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Technology Assessment (TA) 

Het centrale idee achter TA is het onderzoeken en inschatten van toekom

stige gevolgen van bepaalde technologische ontwikkelingen met als doel 

beslissingen over deze ontwikkelingen een meer gefundeerde basis te 

geven. De TA-procedure ziet er als volgt uit: 

1. Er is een probleem; 

2. Het probleem wordt (h)erkend; 

3. Er worden alternatieve oplossingen ontwikkeld (scenario's); 

4. De gevolgen van deze oplossingen worden onderzocht en besproken 

met de betrokkenen; 

5. Er wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde oplossing en deze 

wordt ingevoerd; 

6. Het verloop wordt continu geevalueerd en zo nodig wordt de ont

wikkeling bijgestuurd. 

Wat is nu het voordeel van een aanpak gebaseerd op TA? Op het eerste 

gezicht lijken er weinig verschillen te bestaan met huidige besluit

vormingsprocedures. Toch zijn er enkele duidelijke verschillen op te 

merken. 

Normaal is een besluitvormingsproces een doorlopende groei in de richting 

van een gunstig lijkend alternatief. Slechts wanneer grote nadelen lijken 

op te treden, wordt gezocht naar alternatieven. In een TA-proces wordt op 

bepaalde punten het besluitvormingsproces kunstmatig stilgelegd. Op die 

punten worden voor de dan spelende problemen alternatieven gezocht. Het 

is van het grootste belang om onderling uiteenlopende alternatieven te 

zoeken. Deze worden vervolgens tegelijkertijd beoordeeld op vooraf 

bepaalde criteria. Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde voor- en nadelen 

van een alternatief sluipenderwijs onder tafel verdwijnt. 

Een ander voordeel is hierboven al aangestipt: het werken met onderling 

uiteenlopende alternatieven. Door op een bepaald moment bewust te gaan 

zoeken naar alternatieven, kan worden voorkomen dat alleen oplossingen 

worden bekeken die in de lijn van vorige oplossingen liggen. Bij TA 

worden niet alleen de voor de hand liggende alternatieven bekeken maar 

ook alternatieven die (indirekt) kunnen worden afgeleid uit de doel

stellitigen. Juist een alternatief dat een probleem op een totaal andere 

manier benadert kan een zeer creatieve oplossing zijn. 
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Een derde voordeel van TA is de discussie met betrokkenen. Zij kunnen 

immers bijzonder interessante en nauwkeurige informatie geven. Bovendien 

worden allerlei gevolgen mede bepaald door de bandelingen van betrokkenen. 

Zo kan een idee verkregen worden over de uitvoerbaarbeid van alternatie

ven. Tot slot geeft zo'n discussie de nodige openbeid in een organisatie, 

wat op zicb vaak al bijdraagt tot een betere werksfeer en prestaties. 

HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 

De centrale probleemstelling van dit projekt luidt: 

Wat zijn binnen de organisatie de economiscbe, organisatoriscbe en 

sociale gevolgen op korte en middellange termijn van de verscbil

lende scenario's voor de toekomstige taken van de secretariaten van 

Corporate-ISA? 

Het gaat dus om een analyse binnen en voor de organisatie Corporate-ISA. 

De ontwikkelingen worden zowel vanuit bet gezicbtspunt van de organisatie 

als vanuit de individuele betrokken medewerkers bekeken. 

Voor een nadere toelicbting omtrent de begrippen economiscb, organisa

toriscb en sociaal wordt verwezen naar bijlage II. 

Het gaat om een analyse op korte (binnen 1 jaar) en middellange (binnen 5 

jaar) termijn. De gevolgen op lange termijn worden niet meegenomen, omdat 

de ontwikkelingen op bet automatiegebied zo snel gaan dat daar geen 

zinnige opmerkingen over zijn te maken. 

We bebben bij dit onderzoek drie doelstellingen: 

1. Het opstellen en onderzoeken van verscbillende indicatieve scenario's 

met betrekking tot de toekomstige taken van de secretariaten van 

Corporate-ISA. Deze scenario's beboren een duidelijk beeld te geven 

over welke gevolgen verscbillende maatregelen zullen bebben en de 

onzekerbeid over bet optreden van die gevolgen. Hierdoor wordt bet 

besluitvormingsproces beinvloed in een gunstige ricbting. 
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2. Het bekendmaken van het besluitvormingsinstrument Technology Assess

ment aan leidinggevenden binnen Corporate-ISA. 

3. Het doorlopen van een complete TA-cyclus in een bedrijfssituatie om 

zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling hiervan. 

HOOFDSTUK 3: SCENARIO'S 

In dit hoofdstuk worden drie scenario's behandeld. Deze drie geven aan 

hoe de situatie over enige tijd (bijvoorbeeld 1 jaar) zou kunnen zijn, 

wanneer de aangegeven weg wordt gevolgd. 

De drie onderscheiden mogelijkheden zijn: 

1. de huidige situatie handhaven 

2. de overgang naar contactpersonen 

3. de overgang naar afdelingsassistentes. 

Hieronder wordt van elk scenario kort aangegeven wat ze inhouden. 

1. De huidige situatie handhaven 

De contacten binnen Corporate-ISA met betrekking tot de hard- en 

software en bet beheer van bepaalde bestanden lopen op dit moment of 

ongestruktureerd of via allerlei verschillende contactpersonen, voor 

elk taakgebied iemand anders (bijvoorbeeld: BAS, SEGA). Dit zijn 

meestal medewerkers die het als een kleine aanvullende taak hebben. 

De secretariaten dienen slechts ter ondersteuning van de medewerkers. 

Het takenpakket bestaat vooral uit typen, het verzorgen van de post, 

besprekingen voorbereiden, kortom het gewone secretariele werk. Het 

brengt weinig eigen verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt weinig 

eigen initiatief. 

2. De overgang naar contactpersonen 

De contacten binnen Corporate-ISA lopen via 1 contactpersoon per 

afdeling. Deze neemt dan alle taakgebieden voor zijn rekening. De 

contactpersoon is een afdelingsmedewerker die ervaring heeft met 

automatie. Hij kan in de regel alle voorkomende problemen en vragen 
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zelf oplossen. Hij vervult de contactfunktie naast zijn huidige taken 

(ongeveer S0-50). 

De funktie van de secretariaten blijft in dit scenario onveranderd. 

3. De overgang naar afdelingsassistentes 

De contacten lopen via 1 contactpersoon per afdeling. Hiervoor wordt 

een secretariaatsmedewerkster aangewezen. De funktie van contact

persoon zal hierdoor een administratiever karakter hebben. De secre

tariaatsmedewerkster zal in het algemeen slechts standaardvragen 

kunnen beantwoorden, de rest moet ze doorverwijzen. Naast de contact

taken blijft ze secretaresse-werk doen en krijgt ze eventueel nog 

algemene administratieve en beheerstaken, waarmee ze bepaalde·mede

werkers kan ontlasten. 

HOOFDSTUK 4: ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke opzet is gekozen om de gevolgen 

van de scenario's te bepalen en waarom. 

Het onderzoek valt uiteen in twee delen: 

1. literatuuronderzoek 

2. veldonderzoek. 

Het literatuuronderzoek was nodig om ons in te werken in de materie. In 

bijlage II is het resultaat van de studie te vinden (technische, econo

mische en sociaal/organisatorische aspekten van kantoorautomatisering). 

Tevens kon op basis hiervan een lijst van relevante variabelen worden 

opgesteld. Deze hierna wordt behandeld. 

Het veldonderzoek is hoofdzakelijk verricht door bet houden van inter

views met betrokken. Geschreven informatie was namelijk nauwelijks 

voorhanden. Bovendien funktioneren al op dit moment zowel secretaresses 

als contactpersonen als afdelingsassistentes. Zij kunnen natuurlijk een 

goed beeld geven van de gevolgen van de verschillende scenario's. 
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Voor deze vraaggesprekken hebben we drie groepen van betrokkenen onder

scheiden: 

a. projektleider binnen Corporate-ISA 

b. secretaresses, contactpersonen, afdelingsassistentes 

c. gebruikers van b (chefs, medewerkers) 

Daarnaast hebben we nog iemand van Personeelzaken geinterviewd. 

(aantal: 1) 

(aantal: 5) 

(aantal: 4) 

De interviews hebben we gestruktureerd aan de hand van de lijst van vari

abelen die uit bet literatuuronderzoek is gekomen. Dat is de volgende 

lijst. Tussen haakjes staat soms een nadere uitleg omtrent de variabele. 

Wanneer er niets staat, spreekt de variabele voor zich. 

TECHNISCHE ASPEKTEN 

-benodigde hulpmiddelen (hardware, software) 

ECONOMISCHE ASPEKTEN 

-kosten hulpmiddelen 

-produktiviteit per arbeidskracht: 

.snelheid van probleemoplossing (bij de contacttaken) 

.inzetbaarheid voor de oorspronkelijke taak 

.loonkosten 

SOCIAAL-ORGANISATORISCHE ASPEKTEN 

-arbeidsinhoud: 

.takenpakket (aard en niveau van bet werk) 

.opleiding/bijscholing 

.verantwoordelijkheid/zelfstandigheid (de mate waarin je aanspreek

baar bent voor de gevolgen van 

eigen werkzaamheden en die ook 

zelf kunt plannen) 

-arbeidsomstandigheden: 

.hulpmiddelen 

.gebruikersvriendelijkheid 

.fysieke omstandigheden (lawaai, hitte, meubilair, verlichting, sta

tische elektriciteit) 

.werklast (hoeveelheid werk per tijdseenheid) 

.sfeer (de 'werksfeer' op een afdeling) 
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-arbeidsverhoudingen: 

.sociale relaties (informele contacten en contacten voortvloeiende 

uit werkzaamheden) 

.autonomie (je eigen werkzaamheden en contacten kunnen regelen) 

.gebondenheid aan de werkplek (door je takenpakket vereiste aanwezig

heid) 

.werkoverleg/inspraak (invloed op de inhoud en planning van werk) 

-arbeidsvoorwaarden: 

.beloning (salaris) 

.arbeidsduur/arbeidstijd (lengte en begin en einde van een werkdag) 

.carriere-mogelijkheden 

.arbeidszekerheid (in hoeverre je in de toekomst van een baan ver

zekerd bent) 
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken zoals die uit bet 

onderzoek naar voren komen. Eerst worden ze per variabele behandeld. 

Daarna worden ze samengevat in een schema. 

TECHNISCHE ASPECTEN 

De benodigde apparatuur zal in de drie scenario's nauwelijks van elkaar 

verschillen en staat grotendeels al opgesteld. Vrijwel iedere medewerker 

van C-ISA heeft een PC op z'n kamer staan en binnen afzienbare tijd 

moeten ook alle secretariaten ervan voorzien zijn. Op een aantal 

secretariaten staan nu nog tekstverwerkers, de PSOOO, of mini's, de P7000. 

Deze situatie is trouwens zeker niet algemeen binnen Philips. Op andere 

afdelingen is de automatiseringsapparatuur in de regel aileen nog maar op 

bet secretariaat te vinden. 

ECONOMISCHE ASPECTEN 

Daar de apparatuur dezelfde is in de drie scenario's, is er geen 

onderscheid in de aanschafprijs van de benodigde apparatuur. 

Een verschil zou kunnen zijn dat de bijscholing van een medewerker 

sneller gaat dan die van een secretaresse, omdat hij al deskundig en 

ervaren is op automatiegebied. Daar een medewerker meer verdient dan een 

secretaresse wordt dit verschil tot op zekere hoogte weer uitgevlakt. 

Overigens zijn bet korte opleidingen om de werking van software (BAS, 

Profs, SEGA, •••• ) en de bediening van de hardware onder de knie te 

krijgen. Dus relatief brengt dit niet veel kosten met zich mee. 

In bet algemeen verlopen de contacten bij problemen op automatiegebied op 

dit moment via contactpersonen. Dit zijn (soms senior-) medewerkers die 

een deel van hun tijd hiermee bezig zijn. Ieder systeem heeft vaak een 

eigen contactpersoon. 

Na de overgang van de huidige situatie naar die van scenario twee of drie 

zal er een contactpersoon zijn voor alle systemen. 

Indien dit een medewerker is zal deze de voorkomende problemen vrijwel 

altijd snel kunnen oplossen, vanwege z'n deskundigheid en ervaring op 

automatiegebied. 
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Een afdelingsassistente zal in het algemeen slechts de standaard vragen 

en problemen zelf kunnen beantwoorden of verhelpen. Dit zijn overigens 

70-BO% van alle vragen. De overige 20-30% moet zij doorverwijzen naar 

deskundigen. 

Zij is echter wel altijd bereikbaar. Als een medewerker dit ook moet zijn 

dan is deze aan z'n werkplek gebonden en is beperkter inzetbaar voor werk 

buiten de afdeling. En daar moet de opbrengst van de afdeling als geheel 

vandaan komen. Zo komen we uit bij de algemene doelstelling van C-ISA: 

het verhogen van de productiviteit. van de hele organisatie door betere en 

snellere informatieverwerking. Er moet dus onder anderen afgewogen worden 

of de geringere inzetbaarheid, bet 'alle' vragen kunnen beantwoorden en 

de hogere loonkosten van een medewerker opwegen tegen het altijd 

beschikbaar zijn, het alleen standaard vragen kunnen beantwoorden en de 

lagere loonkosten van een afdelingsassistente. 

Een ander aspect dat direct invloed heeft op de economie is bet feit dat 

men wel moet automatiseren om niet achterop te raken. De ontwikkelingen 

in de automatie branch gaan heel snel. Zelf als de productiviteit niet 

direct toeneemt doet men toch mee! 

SOCIAAL-ORGANISATORISCHE ASPECTEN 

Arbeidsinhoud 

.takenpakket 

Het blijkt dat bet takenpakket van een secretariaatsmedewerkster 

uiteenloopt van traditionele secretaresse-werkzaamheden tot een functie

invulling als afdelingsassistente. Door de laatste worden dan 

administratieve, afdelingsbeheers- en automatietaken vervuld. De eerste 

twee taken zijn afkomstig van de afdelingschef, die daardoor meer tijd 

krijgt voor andere (belangrijker) taken. 

Het hoven vermelde verschil hangt nauw samen met de werklast die op een 

secretariaat drukt. Die verschilt nogal per afdeling. Slechts als deze 

niet voor 100% is ingevuld is er ruimte om andere werkzaamheden te gaan 

verrichten. Het initiatief hiervoor gaat soms uit van bet secretariaat, 

soms van de afdelingsleiding. 
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Wat betreft het automatie gebeuren is het secretariaat in het ene geval 

alleen contactpunt en verwijst door, in andere gevallen lost het ook zelf 

problemen op. Dit zijn dan wel de interne automatieproblemen. Externe, 

van klanten, worden altijd doorgesluisd. Klanten nemen trouwens ook vaak 

direct contact op met de juiste persoon. 

Er bestaat soms twijfel over het niveau van een secretaresse. Men vraagt 

zich af of ze die taakuitbreidingen wel aankan. In de praktijk blijkt dat 

ze vaak meer kan en wil dan men denkt. Ook wordt door een aantal 

geinterviewden betwijfeld of het niveau van het werk echt omhoog gaat. 

Veel administratieve, beheers- en automatietaken hebben een routinematig 

karakter, wat zich onder anderen uit in het afhandelen van standaard

vragen. 

Indien een medewerker een aantal van deze taken extra krijgt, dan werkt 

hij in zekere zin onder zijn niveau. Hij is immers opgeleid als 

specialist op automatiegebied. 

Als gevolg van de automatisering heeft het takenpakket van een 

secretaresse de neiging om saaier te worden. lndien er nieuwe taken bij 

komen dan wordt de functie misschien niet ervaren als minder routine

matig, maar wel als afwisselender . 

• opleiding/bijscholing 

Van de meisjes die de Philips secrtaresseopleiding volgen hebben de 

meesten een VWO-diploma, sommigen een HAVO. Een HAVO-diploma is tevens de 

minimum-eis die gesteld wordt. Bijna iedereen heeft een alfa-achtergrond. 

Naast opleiding is echter (en dit wordt door verschillende mensen binnen 

e-lSA benadrukt) het karakter, de instelling, het eigen initiatief van 

een secretariaatsmedewerkster zeer belangrijk. Op de secretariaten van 

e-ISA werken dan ook een aantal mensen die minder 'hoog' opgeleid zijn, 

maar juist wel aan die andere voorwaarden voldoen. Dit geeft wrijving met 

het officiele aannamebeleid van Philips (minimaal HAVO). Een reden voor 

dit beleid is dat het mogelijk moet zijn om secretaresses, zonder al te 

veel problemen, binnen Philips over te plaatsen. Het is namelijk niet zo 

makkelijk om iemand, die in vaste dienst is, te ontslaan. 

e-lSA stelt interesse in het automatiegebeuren op prijs en heeft daarom 

liever beta-gerichte mensen. Maar wellicht vormt zij wat dat betreft een 

uitzondering binnen Philips. 
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Binnen C-ISA worden korte bijscholingscursussen gegeven om te leren m;t 

de daar gebruikte apparatuur en programmatuur om te gaan. In de praktijk 

krijgt men dan de routine. Wanneer er nieuwe hard- en/of software 

ingevoerd wordt dan worden er op dezelfde manier korte 

bijscholingscursussen gegeven. Heeft iemand tijdens bet werk problemen, 

dan kan de hulp van een deskundige ingeroepen worden • 

• verantwoordelijkheid/zelfstandigheid 

Het werk op een secretariaat is vanuit een bepaald gezichtspunt zeer 

verantwoordelijk, omdat een medewerkster ervan grote invloed kan hebben 

op de sfeer, op bet sociale reilen en zeilen van een afdeling. Er zit wat 

dit betreft weinig verschil tussen de functie van secretaresse en die van 

afdelingsassistente. Een goede sfeer heeft een gunstig effect op de 

productiviteit van een afdeling en is dus een factor van (potentieel) 

groot economisch belang. Dit effect is echter moeilijk te meten. 

Het is dus een echte spilfunctie, als ze er niet is wordt ze node gemist. 

Verder bepaalt ze door haar werk vaak bet gezicht naar buiten. 

Als afdelingsassistente krijgt ze meer verantwoordelijkheden en kan ze 

zelfstandiger werken. Hiervoor is wei, indien ze voordien secretaresse 

was, een mentaliteitsverandering nodig. In de huidige situatie namelijk 

werkt een secretaresse nu eens voornamelijk voor haar chef, dan weer 

voornamelijk voor een aantal medewerkers. Dit is afhankelijk van bet 

soort werk dat op een afdeling gedaan wordt. In de nieuwe situatie zal ze 

meer in dienst van de afdeling als geheel moeten gaan denken, moeten 

weten wat er zoal op de afdeling gebeurt, wie waar mee bezig is, hoe 

iemand te bereiken is, ook als hij extern bezig is, enzovoort. Dit 

overigens zonder dat een inhoudelijke kennis van een vaak specialistisch 

automatiegebied direct nodig is. 

Zij moet vaker zelf achter allerlei zaken aan en zelf problemen 

signaleren en oplossen, bijvoorbeeld veiligheidszaken of budget

overschrijdingen constateren en de oorzaken ervan zien te achterhalen. 

Dit in tegenstelling tot een secretaresse die bet meeste werk direct 

krijgt op- en aangedragen. 

Een mentaliteitsverandering is ook nodig bij de directe chef en de rest 

van de medewerkers, om de nieuwe taken en de inbreng van een afdelings

assistente naar waarde te schatten en te ondersteunen. Er is dus een 

goede wisselwerking nodig tussen alle betrokkenen op een afdeling om deze 

veranderingen soepel te laten verlopen. 



15 

Arbeidsomstandigheden 

.apparatuur 

Daar secretaresse, afdelingsassistente en contactpersoon gebruik maken 

van dezelfde soort apparatuur, zal dit weinig on~erscheid veroorzaken. 

Wel zal een secretaresse langer achter een beeldscherm zitten dan de 

andere twee. Zij zal immers hoofdzakelijk de traditionele secretaresse

werkzaamheden blijven doen • 

• gebruikersvriendelijkheid 

De hard- en software vertonen nog wel eens onhandigheden. Zo zijn 

bijvoorbeeld voor sommige handelingen twee handen nodig en als dan ook 

nog de telefoon vastgehouden moet worden, is dat onhandig. Deze problemen 

zouden geinventariseerd en daarna eventueel opgelost kunnen worden • 

• fysieke omstandigheden 

OVer hitte, meubilair, statische electriciteit, verlichting en dergelijke 

zijn weinig klachten. Wel wordt het lawaai van printers en in mindere 

mate het gezoem van de koeling van PC's als hinderlijk ervaren. Daar waar 

laserprinters staan zijn er wat de printers betreft geen klachten meer • 

• werklast 

Het secretaressewerk vertoont pieken (presentaties, speciale 

vergaderingen, cursussen, conferenties) maar, daar deze meestal geruime 

tijd van te voren bekend zijn is bet extra werk dat dit met zich 

meebrengt over bet algemeen goed in te plannen. Echt onverwachte pieken 

komen weinig voor. 

Het hangt sterk van de afdeling af, of de behoefte gevoeld wordt om er 

een aantal nieuwe taken bij te gaan doen. Op de ene afdeling is bet 

secretariaat steeds vol bezet, terwijl op een ander tijd over is. Soms 

wordt deze vanzelf ingevuld, soms wordt er bewust naar een uitbreiding 

van het takenpakket gezocht. 

Ook de werklast van een afdelingsassistente is redelijk gespreid. Pieken 

komen voor wanneer nieuwe hard: en/of software ingevoerd wordt. 
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.sfeer 

Een belangrijk aandachtspunt is de sfeer binnen een afdeling, is deze 

niet goed, dan bestaat de neiging om te vertrekken. Dit geldt vooral voor 

een secretaresse en een afdelingsassistente. Dezen hebben in de regel 

goede overplaatsingsmogelijkheden. 

Tevens wordt bet plezierig gevonden als men eens hoort of bet werk al dan 

niet goed gedaan is. Dit verhoogt bet plezier in bet werk. Overigens is 

men in het algemeen tevreden over de sfeer op de afdeling. 

Arbeidsverhoudingen 

.sociale relaties 

Een afdelingsassistente heeft een andersoortig contact met de chef en de 

medewerkers op haar afdeling dan een secretaresse. Deze laatste wordt het 

werk meestal gebracht, nu eens wat vaker door haar chef, dan weer wat 

vaker door medewerkers. Maar van een aantal medewerkers komt zelden iets. 

In het algemeen moet bet klikken tussen chef en secretaresse, vooral als 

veel werk van hem komt. Ze hebben dan veel met elkaar te maken. Als 

afdelingsassistente is men daar minder afhankelijk van omdat zij 

zelfstandiger kan werken en dus wat beter afstand kan nemen. Zij moet er 

ook zelf op uit om bijvoorbeeld te helpen bij problemen met hard- en/of 

software. Zo komt ze op een heel andere manier in contact met haar 

afdelingsgenoten dan via bet secretaressewerk. 

Het secretariaat doet in de regel dienst als koffiekamer. Iedereen loopt 

er binnen en zodoende bestaat er een goede mogelijkheid voor informeel 

contact. 

Wanneer een medewerker contactfuncties gaat vervullen zal ook hij 

waarschijnlijk vaker in contact komen met (meer) afdelingsgenoten. Hij 

moet dan immers ook hulpverlenen. 

Voor alle drie de functies geldt dat hun plaats in de hierarchie niet 

verandert. Secretaresse en afdelingsaassistente blijven beide gewoon 

secretariaatsmedewerksters en de medewerker/contactpersoon verandert ook 

niet van plaats. Hij behoudt immers voor een·deel z'n oude taak. 
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.autonomie 

In principe kent een secretaressefunctie weinig autonomie, daar het juist 

de bedoeling is altijd bereikbaar te zijn. Dit geldt ook voor een 

afdelingsassistente omdat een van haar taken de contactfunctie is. Voor 

een aantal andere taken (administratieve of beheerstaken bijvoorbeeld) is 

het echter niet nodig om altijd bereikbaar te zijn. Dus wat die taken 

betreft zou zij meer autonomie kunnen krijgen. 

Tenslotte zal een medewerker die contactfuncties krijgt minder autonomie 

hebben, daar hij altijd bereikbaar zal moeten zijn • 

• gebondenheid aan de werkplek 

Daar een secretaresse, een afdelingsassistente en een contactpersoon 

altijd bereikbaar moeten zijn, zijn ze in principe gebonden aan hun 

werkplek. Vooral de medewerker/contactpersoon wordt hierdoor sterk 

beperkt in z'n overige (externe) taken • 

• werkoverleg en inspraak 

Men kan constateren dat een secretaresse nauwelijks bij werkoverleg of 

inspraak betrokken wordt. Een contactpersoon en een afdelingsassistente 

zullen meer vergaderingen (over een aantal automatiesystemen (BAS, 

SEGA, •••• )) bij gaan wonen. Een afdelingsassistente zal daarnaast ook 

regelmatig de afdelingsvergaderingen bijwonen. Zij heeft op een aantal 

punten (projectnacalculatie, huisvesting, interne automatisering, •••• ) 

een eigen inbreng. 

Arbeidsvoorwaarden 

.beloning 

Het is binnen Philips niet zo makkelijk om, als men als 

secretariaatsmedewerkster is aangenomen, in een hogere functiegroep 

terecht te komen. De beloning van secretaresse en afdelingsassistente 

hebben dan ook de neiging om hetzelfde te zijn.Wel is het mogelijk dat 

een afdelingsassistente het groeipad binnen een functiegroep sneller 

doorloopt dan een secretaresse. Een medewerker/contactpersoon zal niet zo 

snel meer gaan verdienen, daar het contactwerk eigenlijk op een lager 

niveau ligt dan z'n eigenlijke werk. Minder verdienen is ook niet 

aannemelijk, want wie wil het dan nog doen? 
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.arbeidsduur en arbeidstijd 

De lengte van een werkdag en de tijdstippen waarop men begint en ophoudt 

met het werk zullen in alle drie de gevallen ongeveer gelijk blijven • 

• carriere-mogelijkheden 

Voor een secretaresse zijn er nauwelijks carriere-mogelijkheden. 

Directiesecretaresse is het hoogst bereikbare, maar lang niet voor 

iedereen. 

Of de carriere-mogelijkheden voor een afdelingsassistente boger zijn is 

niet direct duidelijk. Misschien is een doorgroei mogelijk bij voldoende 

interesse en voldoende kennis door bijscholing en voldoende kunde door 

ervaring. Dan heeft de functie zich eigenlijk ontwikkeld in de richting 

van medewerk(st)er. 

Daar een medewerker die contactfuncties vervuld eigenlijk beneden z'n 

niveau werkt, mag het aannemlijk geacht worden dat z'n carriere

mogelijkheden niet direct toenemen • 

• arbeidszekerheid 

Binnen C-ISA hebben afdelingsassistentes wellicht een grotere 

arbeidszekerheid dan secretaresses, omdat zij meer weten van bet 

automatiegebeuren. 

Mede door de automatisering is op sommige afdelingen, zeker niet alle, op 

het secretariaat een overcapaciteit ontstaan. Als deze trend doorzet is 

het mogelijk dat er secretaresses af moeten vloeien, tenzij die ruimte 

door nieuwe taken ingevuld wordt. 

Of assistentes binnen Philips als geheel betere kansen hebben is de 

vraag. Met name als zij onder de norm (HAVO) aangenomen zijn en min of 

meer gespecialiseerd op bet C-ISA-gebeuren, dan kan men zich afvragen of 

zij zo makkelijk overplaatsbaar zijn. Bij 'gewone• secretaresses is dit 

in de regel wel bet geval. 

Op dit moment zijn veel afdelingen buiten C-ISA veel minder 

geautomatiseerd dan C-ISA zelf. Vaak staat aileen op een secretariaat 

bepaalde apparatuur, meestal een tekstverwerker. Mocht bet nu zo zijn dat 

die andere afdelingen verder gaan automatiseren en binnen een redelijke 

termijn, dan zal de arbeidszekerheid voor afdelingsassistentes zeker 

toenemen binnen Philips. 

Voor een medewerker zal de arbeidszekerheid niet veel veranderen wanneer 

hij contactfuncties gaat verrichten. Soms is bet een senior-medewerker 

die zulke taken als bet ware 'vanzelf' toe krijgt geschoven. 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 

Hoe werkt het schema? 

Er zijn in de matrix op de volgende pagina drie kolommen onderscheiden 

die voor de drie scenario's staan. Elke kolom is onderverdeeld in een 'f' 

en een. 'b' kolom. De tekens in de f-kolom geven aan hoe aspecten (dit 

zijn de variabelen) van de functies, namelijk die van secretaresse en van 

contactpersoon, veranderen vanuit de huidige situatie naar een situatie 

zoals die beschreven is in elk van de drie scenario's. 

Als bijvoorbeeld in kolom 2f bij takenpakket een + staat wil dit zeggen 

dat het takenpakket van een medewerker, wanneer hij contactpersoon wordt, 

meer verschillende taken gaat omvatten. De tekens in de b-kolom geven aan 

of een ontwikkeling, die in de f-kolom gesignaleerd is een voor het 

bedrijf gunstige of ongunstige ontwikkeling is. Zo zien we bijvoorbeeld 

in kolom 2b bij takenpakket een - staan, wat dus aangeeft dat de 

ontwikkeling 'uitbreiding takenpakket' een voor het bedrijf ongunstige 

ontwikkeling is. 

Korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen in de functies 

scenario 1 

Het takenpakket van het secretariaat wordt kleiner, de werklast neemt af, 

de productiviteit per arbeidskracht neemt af, want voor hetzelfde loon 

wordt minder arbeid verricht. De arbeidszekerheid heeft de neiging om te 

dalen. We gaan er van uit dat er in principe niemand ontslagen wordt. 

De contacten blijven ongestructureerd verlopen. 

scenario 2 

Het takenpakket van een medewerker wordt uitgebreid, daaruit volgt dat er 

minder tijd beschikbaar is voor de oorspronkelijke taak. Wel kunnen de 

problemen op automatiegebied snel worden opgelost. Al met al heeft de 

productiviteit waarschijnlijk een dalende tendens. 

De werklast neigt ernaar hoger te worden, want hij krijgt als het ware 

een dubbele taak. Hij heeft minder autonomie, is meer aan z'n werkplek 

gebonden, moet vaker vergaderingen bijwonen dus meer aan het werkoverleg 

deelnemen en z'n carriere-mogelijkheden zullen waarschijnlijk de neiging 

hebben om te dalen. 

Het takenpakket van het secretariaat wordt kleiner en de werklast ervan 

neemt af (zie ook scenario 1). 
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SCENARIO 1 2 

f b f b 

TECHNISCHE -BENODIGDE APPARATUUR 

ASPECTEN 

ECONOMISCHE -KOSTEN APPARATUUR 

ASPECT.EN -PRODUKTIVITEIT/ARB. - - -= -= 

.oplossnelheid - ++ + 

.inzetbaarheid - - -

.loonkosten - -
SOCIAAL/ORG. -ARBEIDSINHOUD 

AS PECTEN .takenpakket - - + -
.opleiding/bijsch. -
.verantw./zelfst. 

-ARBEIDSOMSTANDIHEDEN 

.apparatuur 

.gebruikervr • 

• fysieke omstand • 

• werklast -= - += -
.sfeer 

-ARBEIDSVERHOUDINGEN 

.sociale relaties + ? 

.autonomie - + 

.gebond. werkplek + ? 

.werkoverl./inspr. += ? 

-ARBEIDSVOORWAARDEN 

.beloning - -

.arbeidsduur/tijd 

.carriere ? -= -

.arbeidszekerheid -= -

f veranderingen in de huidige functie 

b veranderingen zijn wel of niet gunstig voor bet bedrijf 

- : relatieve afname (f)/ongunstig (b) 

-=: neiging tot afname (f)/ongunstige neiging (b) 

blijft gelijk (f)/neutraal (b) 

+=: neiging tot toename (f)/gunstige neiging (b) 

+ relatieve toename (f)/gunstig (b) 

? onduidelijk (f)(b) 

schema 1: de resultaten per variabele en per scenario 

3 

f b 

+ + 

+ + 

- + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ ? 

+= -= 
+ 

+ + 

+ 

+= + 
+= + 



21 

scenario 3 

Het takenpakket van het secretariaat wordt uitgebreid, de automatie

problemen worden sneller opgelost, maar minder snel dan bij scenario 2. 

Niet alle vragen kunnen immers direct beantwoord worden. 

De productiviteit neemt toe, mede als gevolg van de toenemende werklast, 

die weer 100% wordt. Ten aanzien van de arbeidsverhoudingen: meer sociale 

relaties, meer werkoverleg, de privacy kan toenemen, waarbij we in het 

oog moeten houden dat zij vanwege haar contacttaak in principe weinig 

autonomie heeft omdat zij altijd bereikbaar moet zijn. Ze heeft wat meer 

carriere-kansen en haar arbeidszekerheid, zeker binnen C-ISA, heeft de 

neiging om toe te nemen. 

De veranderingen bekeken door de bril van het bedrijf 

scenario 1 

De oplossnelheid van de problemen op automatiegebied blijft laag en een 

secretaresse krijgt minder taken, terwijl ook de totale werklast de 

neiging heeft om af te nemen. Het loon blijft juist eerder gelijk. Dit 

alles heeft een ongunstige invloed op de productiviteit, daar voor minder 

werk hetzelfde loon uitbetaald wordt. Dit zijn voor het bedrijf 

ongunstige ontwikkelingen. 

Uit het bovenstaande is ook een dalende arbeidszekerheid niet 

verwonderlijk, wat onvrede en onzekerheid met zich mee kan brengen. Dit 

is in het algemeen niet gunstig voor een bedrijf. 

Of het gelijk blijven van de carriere-kansen, die voor een secretaresse 

toch al niet groot zijn, gunstig is of niet is niet duidelijk. 

scenario 2 

We zien een snelle probleemoplossing, dat is natuurlijk gunstig. Maar de 

inzetbaarheid voor de oorspronkelijke functie neemt af en dat is minder 

gunstig, omdat die taak juist een deel van het inkomen van de afdeling 

voor z'n rekening neemt. De loonkosten blijven in principe gelijk, maar 

dit is voor het bedrijf ongustig omdat er minder tijd overblijft voor 

zijn oorspronkelijke taak en er dus via hem minder geld binnen komt. 

De productiviteit in z'n geheel heeft de neiging af te nemen, wat 

natuurlijk niet gunstig is. 
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Het takenpakket en de werklast nemen toe met taken die, zoals we gezien 

hebben, niet direct geld opleveren, terwijl de medewerker ook werk onder 

z'n eigenlijke opleidingsniveau gaat doen. Alle drie de ontwikkelingen 

zijn ongunstig voor het bedrijf. 

Of veranderingen in sociale relaties, gebondenheid aan de werkplek en 

werkoverleg en inspraak een al dan niet gunstige uitwerking hebben op het 

bedrijf is niet duidelijk. Dat z'n autonomie afneemt is wel gunstig, daar 

hij dan beter bereikbaar wordt. Dat z'n carriere-kansen de neiging hebben 

kleiner te worden is niet zo gunstig. Hij kan de neiging krijgen om te 

vertrekken. 

scenario 3 

De geringere inzetbaarheid voor de oorspronkelijke secretariaatstaak 

wordt goed gemaakt door de uitbreiding van het takenpakket. Tevens neemt 

de oplossnelheid van problemen toe, terwijl het loon in eerste instantie 

gelijk blijft. De produktiviteit neemt toe: allemaal gunstige 

ontwikkelingen voor het bedrijf. 

Dit kan ook gezegd worden van de toegenomen opleiding, iemand die meer 

kan, is in het algemeen waardevoller. Ook de toegenomen 

verantwoordelijkheid/zelfstandigheid is gunstig, men kan meer dingen aan 

haar overlaten. 

Dat de werklast toeneemt is ook gunstig daar die op een aantal afdelingen 

niet meer voor de volle 100% ingevuld was. 

Wat de invloed van de toegenomen sociale relaties is, is ook hier niet 

duidelijk. Dat de autonomie de neiging heeft toe te nemen is vanwege de 

(100%) bereikbaarheidseis minder gunstig. De gelijkblijvende gebondenheid 

aan de werkplek is wel gunstig daar zij op deze manier in principe altijd 

bereikbaar blijft. 

Meer werkoverleg en inspraak betekent dat de afdeling er een andere, 

extra kijk op een aantal zaken bijkrijgt. Dit kan een gunstige uitwerking 

hebben. 

Dat de carriere-kansen en de arbeidszekerheid toenemen is gunstig voor 

het bedrijf. Men wil er dan graag blijven werken. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES 

Wanneer we alle resultaten nader bestuderen, blijkt de huidige situatie 

vier hoofdproblemen te geven: 

A. De werklast van de secretariaten is aan het afnemen; 

B. Nieuwe taken die onder invloed van kantoorautomatisering ontstaan, 

worden versnipperd opgevuld; 

C. Er wordt geen optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 

secretaresses; 

D. Een aantal taken die de chefs en medewerkers uitvoeren, liggen soms 

onder hun niveau. 

De problemen A en B waren al uitgangspunt van ons onderzoek; C en D zijn 

in de loop daarvan naar voren gekomen. 

Wat zal er met deze problemen gebeuren wanneer een scenario wordt gekozen? 

scenario 1: De huidige situatie handhaven 

Het zal duidelijk zijn dat alle problemen dan blijven bestaan of zelfs 

verergeren. 

scenario 2: De overgang naar contactpersonen 

Probleem A wordt niet opgelost, B wel, C niet en D verergert zelfs. 

scenario 3: De overgang naar afdelingsassistenten 

Probleem A wordt opgelost, evenals B; C en D verbeteren. 

Dit leidt tot de volgende eindconclusie: 

UITGAANDE VAN DE PROBLEMEN A TOT EN MET D BIEDT SCENARIO 3 

BETERE VOORUITZICHTEN DAN 1 OF 2. 

Bij deze eindconclusie zijn echter wel enkele kanttekeningen te maken. Zo 

zijn de problemen A tot en met D niet overal waar te nemen. Niet op 

iedere afdeling bijvoorbeeld neemt de werklast van de secretariaten af. 

Soms wordt die op een natuurlijke manier aangevuld. 
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Een ander probleem dat blijft bestaan is de ongeveer 25% van de vragen 

die een afdelingsassistente niet zelf kan oplossen. Deze zullen tocb 

moeten worden doorverwezen en daartoe moeten medewerkers bescbikbaar zijn. 

Een derde kanttekening betreft de grote diversiteit in afdelingen. Dit 

maakt bet moeilijk een bomogene oplossing aan te dragen voor de problemen 

A tot en met D. Waarscbijnlijk zal enig pas en maatwerk wel op zijn 

plaats zijn. 

Een laatste kanttekening betreft de seniors. Wanneer dezen nu de snelle 

ontwikkelingen niet meer kunnen volgen, kunnen ze toch nog zeer nuttig 

zijn voor een afdeling door middel van bet vervullen van 

afdelingsgericbte taken. Deze mogelijkbeid vervalt grotendeels bij 

scenario 3. 

HOOFDSTUK 7: TOEKOMSTVISIE 

De centrale vraag in dit deel is: 

Wat heeft een bedrijf aan TA-onderzoek? 

Allereerst worden de sterke punten van TA-onderzoek nog eens op een rij 

gezet . 

• Er worden meerdere oplossingen bij een probleem gezocht • 

• Er is vooraf een bepaalde structuur in bet onderzoek aangebracht. 

Bijvoorbeeld: alle mensen die de gevolgen van een probleem zouden kunnen 

ondervinden.worden in principe geraadpleegd • 

• Alle alternatieven worden systematisch op alle criteria getoetst. 

Wat zijn biervan de voordelen? Allereerst worden op deze manier problemen 

vanuit meerdere kanten bekeken. Ook niet direct voor de hand liggende 

oplossingen krijgen een kans. Ten tweede krijgt men zo een goed beeld van 

de meningen en beboeftes die er binnen de organisatie bestaan. 

Maar er zijn ook nadelen. Er moeten meerdere alternatieven uitgewerkt 

worden, er moeten veel mensen geraadpleegd worden: dit is tijdrovend en 

al gauw erg duur. 
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Dit alles overwegende kan men tot de conclusie komen dat TA-onderzoek 

minder gescbikt is voor de korte en middellange termijn omdat bet dan te 

tijdrovend is. Wel kunnen bepaalde elementen uit de TA opzet gebruikt 

worden. Men zou bijvoorbeeld bewust criteria op kunnen stellen om dan op 

een systematiscbe wijze een gevonden of gekozen oplossing te beoordelen. 

Voor bet strategiscb of lange termijn beleid ligt de zaak iets anders. 

Beslissingen bierover zijn in de regel zo belangrijk, bebben vaak zulke 

verstrekkende gevolgen, dat er best meer tijd en geld ingestoken mag 

worden om bet beste alternatief te vinden. 

Moeilijk blijft bet om reele alternatieven te vinden. Het is namelijk 

moeilijk om op andere ideeen te komen die de zaak in een totaal ander 

licht kan plaatsen. 
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BIJLAGE I: taakbeschrijvingen conte~functies 

Taakbeschrijving PROFS-coordinator 
De PROFS-coordinator is verantwoordelijk voor: 
- Bet functioneren als know-how centre betreffende PROFS binnen zijn 

afdeling. 
- De opvang van de problemen bij bet gebruik van PROFS binnen zijn 

afdeling, waarbij hij geacht wordt de meest voorkomende problemen zelf 
op te lossen. 

- De opleiding en begeleiding van nieuwe PROFS-gebruikers binnen zijn 
afdeling. 

- Bet leveren van een bijdrage in bet trainen van de gebruikers binnen 
zijn afdeling bij de introduktie van nieuwe funkties of nieuwe versies 
van PROFS. 

- Bet verspreiden van P.ROFS-dokumentatie binnen zijn afdeling en het 
begeleiden van de gebruikers bij het hanteren van die dokumentatie. 

- Bet bijhouden van de user directory, distributielijsten en userid's 
binnen zijn afdeling. 

- Bet bijwonen van de PROFS-ooordinatorenvergadering. 

Er moet op gerekend worden dat de inzet als PROFS-coordinator op een 
afdeling die PROFS aktief gebruikt, ongeveer 4 uur per week per 20 
medewerkers zal vergen, waarbij pieken ontstaan op bet moment van 
invoering van nieuwe releases of funkties. 

Taakbeschrijving Kontaktpersoon KA. 
De kontaktpersonen KA hebben de volgende taken: 
- Deelname aan bet tweemaandelijks overleg van de kontaktpersonen met 
I~. 

- Bet coordineren van de aanschaf en inzet van hulpmiddelen op een 
afdeling. 

- Bet zorgen voor begeleiding bij bet gebruik van hulpmiddelen en de 
allereerste opvang van vragen en problemen. Zonodig schakelen zij de 
juiste personen bij lOS in. 

- Bet beheren van de hulpmiddelen op hun afdeling. 
- Assistentie bij de overgang naar nieuwe versies van hardware en 

software. 

Bet invullen van deze taken eist een niet te verwaarlozen boeveelheid 
tijd die afhankelijk is van de grootte van de groep en de mate waarin de 
medewerkers zelfstandig overweg kunnen met de gebruikte hulpmiddelen. 
Geschat wordt dat dit tussen de 4 en 12 uur per week zal bedragen. 

Taakbeschrijving lokale SEGA-beheerder. 
De lokale SEGA-beheerder heeft de volgende verantwoordelijkheden: 
- Bet beheer voor een afdeling van alle kodelijsten, die binnen die 

afdeling gebruikt worden. 
- Bet coordineren van bet gebruik van SEGA binnen de afdeling. 
- De juistheid van de adresinformatie van alle medewerkers van de 

afdeling. 
- Bet (doen) zorgen voor de juistbeid van de adressen op de kodelijsten 

van de afdeling, voor zover die adressen niet centraal worden 
bijgehouden. 

- Bet bepalen van de autorisatie met betrekking tot bet gebruik van de 
kodelijsten van de afdeling. 

-Bet, zonodig in overleg met de centrale SEGA-beheerder, vaststellen 
van macro's voor bet formeren van verzendlijsten. 

va• hPh-~r van SEGA voor een afdeling zal 2 tot 4 uur per week kosten. 

Taakbeschrijving BAS-beheerder 
De BAS-beheerder houdt onder andere de urenregistratie-lijst bij en is 
verantwoordelijk voor de volledige invulling ervan. 
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BIJLAGE II 

In deze bijiage worden achtereenvolgens de technische, economische en 

sociaai/organisatorische aspecten van kantoorautomatisering belicht. 

Dit is het resultaat van een literatuurstudie. 

A) Technische aspecten 

1. Inleiding 

In principe lijken alie computers op elkaar, het maakt niet uit of men 

een mainframe, minicomputer of microcomputer (PC) gebruikt. Dat wil 

zeggen qua concept, in het gebruik maakt het natuurlijk wei veel uit. Het 

concept van elke computer is dat het een apparaat is om gegevens in te 

voeren, deze te ver- en bewerken en het resutaat uit te voeren. Eike 

computer heeft geheugens om deze taken uit te kunnen voeren. AI het 

tastbare aan de computerapparatuur (de computer zeif, toetsenbord, 

beeidscherm, printer, diskdrive, handboeken, diskettes en dergelijke) 

wordt de hardware genoemd, maar zonder de programma's, de software, die 

de hardware Iaten werken, zijn al die mooie dingen waardeloos. 

2. Soorten computers en werking 

.General purpose computer: hierop kunnen verschillende programma's 

draaien • 

• Special purpose computer: hierop is maar een programma mogelijk 

(horloge). 

Beide soorten kunnen op twee manieren werken: 

.analoog: werkt met een contunu varierende spanning. Zulke computers 

worden bv. gebruikt bij de plaatdiktemeting in de staalindustrie en een 

ander voorbeeld is de automatische piloot van een vliegtuig • 

• digitaal: werkt met aan/uit staande electronische schakelaars, dus wel 

of geen stroom. De computers die we in een kantooromgeving aantreffen 

werken met digitale informatie. 
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3.Hardware 

Een korte beschijving van invoer-, uitvoer- en verwerkingsapparatuur en 

geheugens . 

• Invoer:Deze verloopt in bet algemeen via het toetsenbord • 

• Uitvoer:- Naar bet beeldscherm. Deze bestaat uit een kathodestraalbuis 

met een eenkleurig (monochroom) of meerkleurig (polychroom) scherm. 

Daarnaast zijn er ook plasmaschermen (met grote helderheid en absolute 

scherpte) en LCD (Liquid Crystal Display) schermen. 

- Naar een printer of een plotter. Een printer is een soort 

snelle schrijfmachine die, gestuurd door de computer, in hoog tempo 

allerlei drukwerk verzorgt. Er zijn verschillende typen: -dot matrix 

printer, -thermische printer, -met een zgn. margrietwiel, met een zgn 

ink-jet, -laser printer. Een plotter is een tekenapparaat: er worden geen 

letters op bet papier gedrukt maar een pen wordt over bet papier heen en 

weer bewogen. Ze zijn vooral geschikt voor grafische toepassingen. 

Meerdere kleuren zijn mogelijk • 

• Verwerking door de Centrale Verwerkings-Eenheid (CVE) 

De taken van de CVE zijn: 

-coordinatie van alle werkzaamheden binnen de computer. 

-ontvangen en uitvoeren van door de gebruiker gegeven opdrachten. 

-het maken van berekeningen. 

-het gebruik maken en manipuleren van het seheugen. 

De centrale chip binnen de CVE is de Processor. Dit is de uitvoerder van 

al onze opdrachten. Een nadeel is dat die weinig kan onthouden, daarom is 

die gekoppeld aan een geheugen. Tevens zit er in de CVE een 

diskettestation (diskdrive) waar zgn. diskettes in gestopt kunnen worden. 

Daarop kan informatie bewaard worden en de computer kan de informatie 

waarmee die werkt eraf halen. Op een diskette kan men zo'n 360000 tekens 

(= 180 blz. A4) kwijt. In een PC kan men desgewenst een zgn. hard-disk 

inbouwen waarop tot 20 M(iljoen) tekens kunnen worden opgeslagen. Er zijn 

ontwikkelingen gaande om op beide soorten veel meer kwijt te kunnen. 
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.Gebeugen 

Dit beeft 3 boofdtaken en is in 3 delen te onderscbeiden: 

-gebeugen voor bet opstarten: ROM. 

-gebeugen voor de (ver-)werking: RAM. 

-gebeugen als arcbief: diskette. 

ROM: (Read Only Memory) 

Dit is een gebeugen in chipvorm dat niet wisbaar is, de informatie is 

er door de fabriek in 'vastgebakken'. De computer kan deze opdracbten 

'afluisteren' elke keer als die wordt aangezet, maar de inhoud van de 

chip kan niet veranderd worden. 

RAM: (Random Access Memory) 

Dit is bet interne gebeugen van de computer. Dit zijn ook chips, 

alleen is dit gebeugen vlucbtig, de informatie in het RAM-gebeugen is 

afbankelijk van de electriscbe spanning. Valt deze weg, dan is de 

informatie verdwenen. Het RAM-gebeugen wordt tijdens de be- en 

verwerking gebruikt om informatie tijdelijk op te slaan. Tevens zet 

de computer direct na bet aanzetten en bet lezen van de nos-diskette 

(Disk Operating System is bet besturingssysteem van de computer) een 

deel daarvan in bet (RAM) werkgebeugen. 

Diskette: 

Een nadeel van bet RAM-gebeugen is dat met bet uitzetten van de 

computer de informatie ook verdwijnt. Is dit niet de bedoeling dan 

kan men die informatie over laten 'schrijven' op een diskette: dit is 

een slap rond scbijfje met magnetiscb materiaal. Dit 'overscbrijven' 

loopt via een diskettestation. 

ROM en RAM geheugen is zgn. intern of primair gebeugen, een diskette is 

een vorm van extern of secundair geheugen. Een boeveelheid gebeugenruimte 

wordt uitgedrukt in bytes. Een byte is een verzameling van acht 

electronische schakelaartjes die elk aan of uit kunnen staan. In een byte 

past ongeveer een letterteken. Op een diskette kan men, zoals reeds 

opgemerkt, ongeveer 360 kB tekens opslaan. 
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4. Software 

Software zijn programma's waarin staat wat de computer (hardware) moet 

doen. Zonder de software is de computer nutteloos. Ze kan onderverdeeld 

worden in besturingssoftware (om de computer te laten werken) en 

toepassingssoftware • 

• Toepassingssoftware 

Deze is weer in twee categorieen onder te verdelen: 

-confectiesoftware: 

Deze wordt standaard door de fabriek geleverd. Ze heeft als voordeel 

de directe beschikbaarheid, is relatief niet duur, is zeer 

betrouwbaar want al vaak getest. Een nadeel is dat ze de eigen unieke 

automatiseringsbehoefte misschien niet dekt. 

-Maatwerk 

Voordelen: past precies in de eigen situatie. Nadelen: niet direct 

leverbaar en duur. 

Deze twee zijn samen weer onder te verdelen in: 

~Specialistische programma's 

Die kunnen maar een klus uitvoeren, maar dan ook met grote diepgang 

bv.: dBase III, Word Perfect, Ergoword, Multiplan. 

-Generalistische programma's 

Die kunnen een aantal klussen uitvoeren, de mogelijkheden zijn 

meestal: Databank, Grafiek, Spreadsheet, Tekstverwerking, soms ook 

electronische agenda (bv.: Framework, Symphony, Open Access) • 

• Besturingssoftware 

Deze heeft als doel bet regelen van bet computerverkeer in en rond de 

computer. Daarnaast heeft bet vaak enkele archieffuncties. Veelgebruikte 

types zijn: CP/M, Unix, Apple-DOS, MS-DOS. Het Disk Operating System 

(DOS) heeft 3 hoofdtaken: 

-communicatie mens-computer 

-aansturing randapparatuur 

-bestandsbeheer op diskettes 

Er is besturingssoftware voor zogenaamde 'batch'verwerking en voor 

zogenaamde 'multi-programmering'. Bij de eerste leest de computer een 
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bepaald programma in, draait dit met de eveneens ingelezen gegevens en 

begint dan pas aan bet volgende programma. Bij de tweede kan de computer 

verschillende programma's tegelijk bedienen. De snelle rekencircuits 

(100* sneller dan woordtransport, 1000000* sneller dan intiktijd) worden 

dan veel economischer gebruikt. In samenhang hiermee is bet zgn. 

'time-sharing' systeem ontwikkeld: Vele gebruikers kunnen op hetzelfde 

moment (interactief) met dezelfde computer bezig zijn. Het 

besturingssysteem zorgt dat iedere gebruiker elke seconde een fractie 

daarvan aan CVE-tijd toegewezen krijgt. 

5. Bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de computertechnologie 

Eerst worden ontwikkelingen in de hardware beschreven en daarna in de 

software • 

• Hardware 

-Personal computers: Deze apparaten verschijnen op dit moment in grate 

getalen op de bureau's. Met behulp van de goede software rapporteert 

deze, redigeert de teksten, heeft grafische mogelijkheden, kan evt. 

op een netwerk worden aanges1oten of aan een mainframe om aldus een 

intelligent werkstation tot z'n beschikking te hebben. 

-'Intelligente' apparatuur: Veel onderhoudswerkzaamheden zoals zoeken 

en rapporteren van allerlei defecten, aan/uit schakelen van lichten 

enz. kan door dergelijke apparatuur gedaan worden. 

-Gebruikersvriendelijke apparatuur: In- en uitvoerapparatuur wordt 

steeds gebruikersvriendelijker. Er zijn nu bv. machines die 

opdrachten in gesproken taal verstaan en er eventueel antwoord in 

geven. 

-Plaatselijke netwerken (LAN's): Zeer veel zakelijke communicatie vindt 

intern in het bedijf plaats. Het zou dus handig zijn om een netwerk 

te hebben waaraan een ieder z'n PC plus eventuele randapparatuur aan 

kan sluiten. 

-Computers worden steeds kleiner: Dit is mogelijk geworden door de 

ontwikkeling van de geintegreerde circuits. Dit zijn ingewikkelde 

schakelingen op een heel klein plaatje silicium (chip). Hierdoor was 

het mogelijk om microcomputers te bouwen. Computers kunnen nu op 

plaatsen gebruikt worden waar dat vroeger niet mogelijk was. 

-Computers worden steeds goedkoper: Enerzijds door snelle technologische 

ontwikkelingen, anderzijds door hevige concurrentie. 
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.Software 

De ontwikkelingen op software gebied zijn wellicht nog belangrijker dan 

die in de hardware. Enkele ontwikkelingen: 

-Beheer van gegevensbanken: Dit gebeurt met behulp van een DataBase 

Mangement System (DMBS), een besturingssysteem voor bet werken met 

databases op de computer. Men kan bet vergelijken met een zeer 

efficiente bibliothecaris, die de behoefte aan informatie peilt en 

vervolgens razendsnel de juiste boeken ophaalt. 

-Beveiliging: Een apart probleem bij bet beheer vormt de beveiliging 

van de data tegen ongeoorloofd inzien door derden wanneer gebruik 

gemaakt wordt van een time sharing systeem (meerdere mensen maken 

tegelijkertijd gebruik van een verbinding voor bet versturen van 

data). Dat die beveiliging moeilijk 100% waterdicht te krijgen is 

blijkt uit bet volgende verhaal: de Amerikaanse luchtmacht heeft een 

speciaal bedrijf (MITRE) opgericht, bestaande uit programmerings

deskundigen die als taak hebben in dat deel van bet systeem in te 

breken dat bet Ministerie van Defensie wilde gaan gebruiken. Het 

scheen ze altijd te lukken. 

Een tweede probleem is de gegevens-onschendbaarheid. Dit bezit een 

systeem indien bet beschermd is tegen onjuiste gegevens. Een methode 

is bet kijken of een gegeven 'redelijk' is ofwel of ze nog kloppen, 

bv. totaal aantal zitplaatsen = verkocht + onverkocht. 

Een derde probleem is bet optreden van een storing in de hardware 

(crash). Dit schijnt in een computerinstallatie ongeveer eens per 

week voor te komen. Een crash mag de toegang tot bet systeem niet 

afsluiten. 

-Allerlei standaard pakketten meer of minder gespecialiseerde software: 

Bv. tekstverwerking, spreadsheet, zakelijke toepassingen zoals 

salarisadministratie, boekhouding, automatische facturering enz. 

Verder allerlei grafische hulpmiddelen zoals het maken van grafieken 

in soorten en maten. 

-Schrijven en herschrijven van grote programma's: Grote programma's 

hebben vaak meer dan 100000 instructies waar op dit moment honderden 

tot duizenden manjaren voor nodig zijn. Een goede organisatie van bet 

werk is dus hard nodig. Men is naarstig op zoek naar de ideale 

programmeeromgeving waar de programmeur de juiste gereedschappen bij 

de hand heeft. Er zijn programmageneratoren ontwikkeld die delen van 

een groot programma automatisch kan voortbrengen. 
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-Op kennis gebaseerde systemen: Dit soort systemen (bv. expert systemen) 

combineren databases, gegevensbeheer en technieken voor bet 

ontwikkelen van modellen. Men zou als bet ware met de opgeslagen 

kennis van een of meerdere collega's kunnen communiceren. De 

moeilijkheid is om een deskundige hardop te laten denken en, mocht 

dit lukken, dat de programmeur dit goed in z'n programma 

krijgt-Decision Support System Banks: Deze systeembanken vormen 

hulpmiddelen 

bij bet nemen van beslissingen op bv. financieel gebied. Het gaat 

bier dus niet direct om gegevensopslag. Ze combineren databases met 

modellen voor besluitvorming. Spreadsheets zijn hierbij bijzonder 

handig, daar men dan makkelijk bepaalde waarden kan wijzigen. De 

daarvan afhankelijke waarden worden automatisch aangepast. Ook kan 

men allerlei simulatietechnieken gebruiken (die overigens graag 

gebruik maken van een spreadsheet). Tevens zou men expertsystemen 

kunnen raadplegen. 

-Gespreide gegevensverwerking: In een groeiende organisatie hebben de 

huishoudelijke taken de neiging om exponentieel te groeien, zodat 

managers de zaak al gauw niet meer kunnen overzien. Decentralisatie 

zou bet voor hen weer mogelijk maken om leiding te geven. Hetzelfde 

zou men op bet gegevensbeheer toe kunnen passen. Decentralisatie 

maakt bet ook mogelijk om de werkplek naar de eigen woning te 

verplaatsen. 

-Zelf modellen maken: Dit is wellicht bet belangrijkste aspect van de 

kantoorautomatisering. Managers kunnen dan zelf hun modellen 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld van hun activiteiten op bet gebied van 

besluitvorming en bet verwerken van informatie. Dit zou tot een 

hogere productiviteit kunnen leiden. 

-Desk-top publishing: Men kan aan de hand van in computerbestanden 

opgeslagen gegevens allerlei vormen van publicaties fabriceren, bv. 

(standaard)brieven, handleidingen, boeken, tijdschriften enz •• Er 

komt geen drukkerij meer aan te pas, tenzij men drukkwaliteit nodig 

acht en/of kleur. Desk-top publishing werkt namelijk met een 

laserprinter en die kan op dit moment nog slechts in zwart/wit 

afdrukken. Deze printers zijn zeer snel, ze kunnen tot twee A4 per 

seconde afdrukken. 

-Integratie-programma's: Het doel van zulke programma's is om data 

soepel van bet ene naar bet andere applicatiepakket te laten 

'stromen', bv. tussen tekstverwerking, spreadsheet en database. 
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Het zal duidelijk zijn, dat voor deze toepassingen vaak ingewikkelde 

programma's nodig zijn. Het lijkt de bedoeling dat veel van deze 

ontwikkelingen in de (nabije) toekomst net zulke 'standaard' hulpmiddelen 

zullen worden als bv. tekstverwerkingspakketten en spreadsheets. 

B) ECONOMISCHE ASPECTEN 

1. Inleiding 

Kantoorautomatisering kan gezien worden als de toepassing van 

gecomputeriseerde informatie- en communicatietechnologieen in bet 

kantoor. Het gaat hierbij om dataprocessing-, tekstverwerkings- en 

(tele)communicatietechnieken. Het gebruik van tekstverwerkingsapparatuur 

en PC's stijgt snel en men kan zich af vragen, waarom dat zo nodig moet, 

wat de al dan niet vermeende voordelen ervan zijn. Het blijkt dat de . 
productiviteitsverbetering per jaar van kantoorwerkers bet laagst is van 

alle werkers. Daarbij vormen ze 60% van de hedendaagse beroepsbevolking 

en incasseren 75% van alle lonen en salarissen. Dit werkt natuurlijk door 

in de kostprijzen. De directe fabricagekosten van een product vormen 

slechts een deel ervan, bet grootste deel is 'overhead', indirecte kosten 

veroorzaakt door (meestal) administratieve afdelingen. Het kantoor moet 

dus productiever worden. Dus automatiseren? Bij bet verwerkelijken 

daarvan komen een aantal problemen om de hoek kijken. Ten eerste heerst 

er een wildgroei: differentiatie in leveranciers en typen geeft problemen 

bij bet koppelen van de apparatuur. Integratie van hard- en software is 

nodig en in bet verlengde daarvan standaardisatie. Ten tweede kan men 

allerlei kettingreacties waarnemen: bet gestage uitbreiden van bet aantal 

werkplekken leidt onherroepelijk tot behoefte aan voorzieningen op bet 

eerstvolgende hogere niveau. De voorzieningen op afdelingsniveau zijn 

veelal onafwendbaar en duur. Ten derde ziet men excessieve uitgaven: men 

weet niet waaraan, waarom en hoeveel geld men uitgeeft. Een goede 

planning is noodzaak. Ten vierde is bet rendement vaak onduidelijk. Als 

er al rendementsberekeningen gemaakt zijn, worden deze baten dikwijls 

niet of nauwelijks aan de praktijk getoetst. 
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2. Belangrijke begrippen 

Van ouds staan de begrippen efficiency en effectiviteit centraal, maar er 

treden nu ook begrippen als kwaliteit, flexibiliteit, slagvaardigheid en 

creativiteit op de voorgrond • 

• Efficiency: betreft de verhouding tussen de gestelde norm en de 

werkelijke prductie. Men kijkt vooral naar de kosten aan de input-zijde 

en probeert die te beheersen • 

• Effectiviteit: betreft de mate waarin de door het management gestelde 

doeleinden ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Men kijkt hierbij dus 

meer naar de outputzijde • 

• Kwaliteit: wil onder andere zeggen dat de wensen/verlangens van de klant 

zo goed mogelijk worden vervuld • 

• Slagvaardigheid en Flexibiliteit: hebben te maken met het snel en 

doeltreffend veranderingen in de markt kunnen opmerken en om vervolgens 

snel het productieproces er aan aan te passen • 

• Creativiteit: is nodig om tot proces- en productinnovaties te komen als 

reactie op in- en externe vragen. 

3. Enige aspecten 

Men zou zich er steeds van bewust moeten zijn dat kantoorautomatisering 

geen doel op zich zelf is, maar dat het slechts ondersteunend behoort te 

werken. (Dit in tegenstelling tot industriele automatisering waar arbeid 

door machines echt vervangen wordt. Bij kantoorarbeid is dit niet zo, het 

werk op zich blijft bestaan.) Men kan KA op twee manieren invoeren 

namelijk vanuit de individuele werkplek (bottom up) of van hoven af (top 

down) door de directie. Het laatste is wellicht te prefereren met het oog 

op allerlei integratie- en standaardisatieproblemen. Door de leiding moet 

dan een samenhangend plan gemaakt worden. Ook indien er reeds een zekere 

bottom up ontwikkeling heeft plaatsgevonden is het toch verstandig zo'n 

plan op te stellen, ondanks het bezwaar dat er pas gedane investeringen 

evt. vervroeged afgeschreven moeten worden. Kantoorautomatosering staat 

dan niet op zichzelf maar kan geintegreerd worden met andere 

functiegebieden. Op deze wijze kunnen de gebieden techniek/productie, 

administratie, management en specialisten, secretariaat en postkamer en 

archieven in een samenhangend geheel opgenomen worden. 

Gegevensuitwisseling tussen deze functiegebieden blijft dan soepel 

verlopen, althans wat betreft de (communicatie)technische kant. 
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De indirecte kosten maken, zoals gezegd, een groot deel uit van de 

uiteindelijke prijs van een product. Het is aan te bevelen om na te gaan 

hoe deze indirecte kosten opgebouwd zijn. Het is gebleken dat bv. de 

arbeid van secretaressen slechts een klein deel van de loonkosten voor 

haar rekening neemt, dus men moet geen grote kostprijsdaling verwachten 

als men daar kantoorautomatiserings-hulpmiddelen invoert. Beter zou bet 

Z1JD om te proberen de tijd die managers aan communicatie besteden omlaag 

te krijgen, ze besteden er tot 80% van hun tijd aan en zijn veel duurder. 

Ook moet men er op bedacht zijn dat de productiviteit na de invoering van 

kantoorautomatisering voor kortere of langere tijd terug kan vallen. De 

werking van de nieuwe apparatuur moet men eerst goed onder de knie 

krijgen. Iets anders is dat er vaak hogere kwaliteitseisen aan bet werk 

gesteld gaan worden, het is immers een stuk makkelijker om wijzigingen 

aan te brengen. Dit kost gauw meer tijd. Tevens schijnt de nieuwe 

apparatuur nieuwe werkzaamheden aan te trekken wat men af zou kunnen 

lezen aan een toegenomen papierverbruik. 

Waar eigenlijk ook goed op gelet moet worden: of de hele zaak wel 

winstgevend is. De bedoeling is toch dat de productiekosten lager worden. 

Bij een aantal managers is de neiging gesignaleerd dat, indien de omzet 

maar (veel) grater werd, zij tevreden waren en de kosten die die 

vergroting met zich mee brachten 'vergaten'. 

4. KOSTEN 

De kosten kunnen onderverdeeld worden in eenmalige en in steeds 

terugkerende of operationele kosten • 

• Eenmalige kosten 

-Apparatuur: zoals mainframe, mini- en microcomputers, beeldscherm, 

printer, schijven, enz •• 

-Datacommunicatie: bv. bekabeling, werkplek en externe aansluitingen, 

Communicatieapparatuur, enz •• 

-Software: systeemsoftware, toepassingssoftware (zelf ontwikkeld of 

standaard), database management pakket, communicatie software, enz •• 

-Overige: financieringskosten, planontwikkelingskosten (in- en extern 

advies ed.), opleiding, inleertijd, interne huisvesting (verbouw, nieuw 

meubilair enz.). 
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-interne dienstverlening (operationeel en advies) 

-beheerstaken 

-opleiding en bijscboling 

-onderhoud (van programmatuur, apparatuur, communicatie) 

-abonnementen (vast en verbruik, bv. PTT) 

-huisvesting en energie 

-materiaal (papier, floppy's ed.). 

Deze kosten moeten op werkplek-, afdelings- en organisatieniveau bepaald 

worden om dan de totale kosten vast te kunnen stellen. Dus niet alleen 

naar de kosten op werkplekniveau kijken. 

5. BATEN 

Bij baten gaat bet in bet algemeen om productiviteitsstijging cq. 

besparing op arbeidskosten. Of dit bij kantoorautomatisering ook geldt is 

de vraag. In de meeste gevallen vindt er namelijk geen reductie van het 

aantal medewerkers plaats. Verklaringen hiervoor zijn: groei van 

werkzaamheden/organisatie of verbetering van de kwaliteit van bet product. 

Men vindt het moeilijk om bij de invoering van kantoorautomatisering 

precies de baten aan te geven. Vaak gaat het om niet in geld uit te 

drukken zaken, zoals kwaliteitsverbetering, betere service naar de klant 

toe of gebruikersvriendelijkere apparatuur. 

Op de lagere niveau's, waar bet meer routinematige werk plaatsvindt, is 

een productiviteitsverandering makkelijker te meten dan op de bogere 

niveau's. Managers en staffunctionarissen bebben in bet algemeen een 

weinig gestructureerde taak. Op deze niveau's geldt wellicht minder het 

argument kostenbesparing alswel het scheppen van faciliteiten om creatief 

en innovatief bezig te zijn (bv. met bebulp van DSS, expertsystemen, 

grafische bulpmiddelen). 
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C) SOCIALE EN ORGANISATORISCHE GEVOLGEN 

1. Inleiding 

In het proces van kantoorautomatisering is het belangrijk om naar sociale 

en organisatorische gevolgen te kijken. Deze gevolgen hangen namelijk 

direkt samen met de veranderende werksituatie en de acceptatie door de 

betrokken werknemers. Voor het welslagen van een projekt is het dus 

noodzakelijk om vooraf oog te hebben voor deze gevolgen. 

De huidige technologie op het gebied van kantoorautomatisering is zo 

flexibel dat het mogelijk is deze te sturen. De gebruiksmogelijkheden van 

allerlei technische systemen liggen niet vast, maar er bestaan 

keuzemogelijkheden. De sociale gevolgen van de diverse mogelijkheden 

kunnen verschillend zijn, wat het mogelijk maakt een systeem te ontwerpen 

met zo gunstig mogelijke sociale gevolgen. Bij deze sociale gevolgen gaat 

het vooral om de kwaliteit van de arbeid (bijvoorbeeld: aard van het 

we'rk, beloning, arbeidsverhoudingen). 

Kantoorautom~tisering zal meestal ook gevolgen hebben voor de structuur 

van een organisatie. Vooral in latere fasen van automatisering kan het 

noodzakelijk zijn om een complete reorganisatie door te voeren. In 

~erdere.fa$en kan vaak worden volstaan met kleine aanpassingen. Niettemin 

is het raadzaam om vooraf al eventuele organisatorische gevolgen in te 

schatten. 

Op macro-niveau (de hele organisatie) kunnen binnen de structuur van een 

organisatie een tweetal aspekten worden onderscheiden: 

- de superstructuur: de departementalisering van de organisatie; 

- de infrastructuur: het netwerk van relaties tussen de verschillende 

departementen. 

Het lijkt waarschijnlijk dat de superstructuur pas wordt beinvloed in de 

latere fasen van automatisering (functionele integratie). 

Op micro-niveau (de afzonderlijke werknemer) brengt kantoorautomatisering 

meestal een verandering van funkties en verantwoordelijkheden met zich 

mee. Zo kunnen bepaalde taken van de ene funktie naar de andere funktie 

verschuiven. Gezien het bereik van deze studie lijkt het zinvol om vooral 

naar de gevolgen voor de organisatie op micro-niveau te kijken. 
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Omdat sociale en organisatorische gevolgen sterk met elkaar samenhangen 

(bijvoorbeeld: een andere organisatie-structuur impliceert andere 

funktie-inhouden), worden ze bier niet gescheiden behandeld maar samen. 

Dit betekent niet dat er geen verschil zou bestaan tussen sociale en 

organisatorische gevolgen. 

2. De onderzoeksvariabelen 

De sociale en organisatorische gevolgen kunnen worden ingedeeld in vier 

dimensies: 

- arbeidsinhoud 

- arbeidsomstandigheden 

- arbeidsverhoudingen 

- arbeidsvoorwaarden. 

Deze vier dimensies worden nu apart besproken • 

• Arbeidsinhoud 

Bij de invoering van nieuwe technieken verandert soms de inhoud van 

funkties, soms verandert de manier van uitvoering van een taak, soms ook 

zullen taak of funktie geheel wegvallen. Maar er ontstaan ook geheel 

nieuwe taken en funkties. Over bet geheel genomen kan er sprake zijn van 

up-grading (niveau van funkties neemt toe) of juist down-grading (niveau 

neemt af). Ook kan er polarisatie optreden (een relatief klein 

midden-kader) of juist depolarisatie (een sterk midden-kader met vrij 

grote bevoegdheid). 

De volgende aspekten zijn van belang: 

-aard en niveau van bet werk 

-vereiste kennis en ervaring 

-opleiding en bijscholing voor de huidige medewerkers 

-de vraag hoe interessant bet werk is 

-verantwoordelijkheden 

-mogelijkheden tot zelfstandigheid en ontplooiing • 

• Arbeidsomstandigheden 

Doordat nieuwe apparatuur wordt gebruikt, zal de werkplek vaak een 

aanzienlijke verandering ondergaan. Ook de manier van werken kan radikaal 
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veranderen. Dit tesamen resulteert in een verandering van de 

arbeidsomstandigheden. 

De volgende aspekten spelen een rol: 

-de aard van de gebruikte apparatuur -de gebruiksvriendelijkheid 

-standaardisatie van gebruikte systemen ·lawaai 

-fysieke en mentale inspanning -hitte 

-verlichting -piekbelasting. 

-statische electriciteit -meubilair 

.Arbeidsverhoudingen 

Doordat funktie-inhouden veranderen, ontstaan er nieuwe relaties binnen 

een organisatie. Dit betreft zowel sociale relaties als 

machtsverhoudingen. Er kunnen nieuwe sociale relaties ontstaan, doordat 

bepaalde funkties geintegreerd worden. Ook kunnen sociale relaties in de 

knel komen doordat de noodzaak tot persoonlijk contact afneemt bij een 

geautomatiseerd informatie-systeem. De machtsverhoudingen wijzigen, maar 

worden vrijwel nooit dwingend voorgeschreven door het geautomatiseerde 

systeem. Er bestaan altijd keuzemogelijkheden. 

Belangrijke aspekten zijn: 

-sociale relaties -werkoverleg en inspraak 

-contacten -stijl van leidinggeven 

-autonomie -gebondenheid aan de werkplek 

.Arbeidsvoorwaarden 

Door verrijking of verarming van funktie-inhouden kan een verandering in 

de beloning ontstaan. Bovendien kan de arbeidsduur en arbeidstijd 

veranderen. Ook is voor de nieuwe situatie vaak (blijvende) opleiding en 

training vereist. Daarnaast is de kwantitatieve omvang van de 

werkgelegenheid van belang. Vervallen er funkties, ontstaan er nieuwe, 

kan men van funktie verruilen? 

Aspekten die van belang zijn: 

-beloning 

-arbeidsduur 

-arbeidstijden 

-zekerheid 

-toekomstmogelijkheden. 
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