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Samenvatting 

In het rapport wordt een systeem ontwikkeld waarmee wordt beoogd een breed 

skala van arbeidsanalyse-methoden betrouwbaar en nauwkeurig te beschr ij

ven. Het voorgestelde systeem is een klassifikatiesysteem: het bestaat uit 

een aantal kenmerken met behulp waarvan aan objekten waarden toegekend 

kunnen worden. De objekten zijn arbeidsanalyse-methoden, de kenmerken be

treffen inhoudelijke, methodologische en praktische aspekten van arbeids

analyse-methoden en de waarden geven aan of een arbeidsanalyse-methode een 

kenmerk wel of niet bezit. Het begrip arbeidsanalyse-methode wordt breed 

gedefinieerd en de kenmerken en de waarden worden nauwkeurig omschreven. De 

kenmerken zijn voor een deel aan de literatuur ontleend en voor een deel 

zijn ze afgeleid uit een veelheid van over het algemeen gangbare arbeids

analyse-methoden. Het systeem wordt op een aantal zeer verschillende metho

den toegepast, zodat het systeem bruikbaar lijkt voor de beschrijving van 

sterk onderscheiden arbeidsanalyse-methoden. Een aantal toepassingsmoge

lijkheden van het systeem wordt gegeven. 
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1. Inleiding 

Inzicht in het werk dat door een mens wordt uitgevoerd, kan verkregen 

worden met behulp van een arbeidsanalyse-methode. De resultaten van een 

arbeidsanalyse-methode vormen de basis voor aktiviteiten die tot doel 

hebben een mens-machine systeem te optimaliseren naar technische, ekono

mische, ergonomische en sociale kriteria. Ret is van belang dat een 

arbeidsanalyse-methode die men in een konkrete situatie toepast, afgestemd 

is op het doel van de analyse. Nu zijn de laatste decennia een groot aantal 

arbeidsanalyse-methoden ontwikkeld waardoor het in principe mogelijk is een 

methode te kiezen die een goed indcht verschaft in de arbeidsaspekten 

waarin men is geinteresseerd. Bij de selektie van een arbeidsanalyse

methode in een konkrete situatie kan deze veelheid van methoden evenwel 

aanleiding geven tot een of meet vragen: 

1. welke methode levert de meest optimale informatie?1 

2. geeft een kombinatie van methoden nuttiger informatie dan een methode?1 

3. is het zinvol een bestaande methode toe te passen of dient een nieuwe 

methode ontwikkeld te worden? 

De beantwoording van dergelijke vragen vereist kennis over verschillen en 

overeenkomsten tussen arbeidsanalyse-methoden. Met andere woorden, het is 

wenselijk een systeem voorhanden te hebben met behulp waarvan de verschil

lende methoden betrouwbaar en nauwkeurig kunnen worden beschreven. In de 

literatuur worden door verscheidene auteurs systemen voor arbeidsanalyse

methoden voorgesteld. Daar in het algemeen de aard van een systeem mede

bepaald wordt door het doel dat men met het systeem voor ogen heeft, kan 

men de RjuistheidR van de in de literatuur ontwikkelde systemen alleen be

oordelen in relatie tot het doel waarvoor deze systemen gebruikt (gaan) 

worden. Beschouwt men een aantal voorgestelde systemen in het licht van de 

bruikbaarheid voor het doel Rhet betrouwbaar en nauwkeur ig beschr ijven van 

een breed skala van arbeidsanalyse-methodenR, dan laten de systemen een of 

meer tekortkomingen zien: 

1. het bereik van het systeem is vrij klein, d.w.z. het systeem is op een 

beperkt aantal arbeidsanalyse-methoden toepasbaar omdat de konstrukteur 

van het systeem van een beperkte definitie van het begrip arbeids

analyse-methode uitgaat (bv. Berry (1980) geeft alleen een klassifikatie 

van taaktaxonomieen); 
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2. het systeem komt tot een dermate grove indeling van arbeidsanalyse

methoden, dat belangrijke verschillen tussen de methoden verdoezeld wor

den (bv. Ash (1982) klassificeert methoden uitsluitend vo1gens de soort 

informatie die ze verstrekken en onderscheidt daarbij slechts drie kate

gorieen); 

3. het systeem houdt onvoldoende rekening met inhoudelijke en/of methodolo

gische kenmerken van arbeidsanalyse-methoden (bv. Zerga (zie Frieling, 

1974) geeft alleen aan welke toepassingsmogelijkheden methoden hebben)1 

4. het systeem is gebaseerd op subjektieve oordelen (bv. Levine et a1. 

(1983) ordenen methoden op basis van meningen van ervaren arbeidsanaly

tici). 

In dit rapport wordt een systeem ontwikkeld waarmee wordt beoogd een breed 

skala van arbeidsanalyse-methoden betrouwbaar en nauwkeurig te beschrij

ven. Bet voorgestelde systeem is een klassifikatiesysteem: het bestaat uit 

een aantal kenmerken met behulp waarvan aan objekten waarden kunnen worden 

toegekend. De objekten zijn arbeidsanalyse-methoden, de kenmerken betreffen 

verschillende aspekten van arbeidsanalyse-methoden en de waarden geven aan 

of een arbeidsanalyse-methode een kenmerk wel of niet bezit. Teneinde de 

eerder genoemde tekortkomingen van een aantal bestaande systemen te verhel

pen, heeft het systeem de volgende karakteristieken: 

1. het begrip arbeidsanalyse-methode wordt zeer breed gedefinieerd; 

2. het aantal kenmerken is betrekkelijk groot; 

3. de kenmerken omvatten inhoudelijke, methodologische en praktische aspek

ten van arbeidsanalyse-methoden; 

4. de kenmerken en de waarden worden nauwkeurig omschreven. 

De keuze van de kenmerken is betrekkelijk willekeurig: de kenmerken zijn 

niet deduktief afgeleid, maar zijn op induktieve wijze verkregen. Voor een 

deel zijn ze aan de literatuur ontleend en voor een deel zijn ze afgeleid 

uit een veelheid van over het algemeen gangbare arbeidsanalyse-methoden. 

Het systeem heeft dan ook niet de pretentie arbeidsanalyse-methoden uitput

tend te beschrijven. 

Na een uiteenzetting van het systeem (hoofdstuk 2), worden vier arbeids

analyse-methoden met behulp van het systeem beschreven (hoofdstuk 3). Bij 

de keuze heeft de overweging meegespeeld een aantal zeer verschillende 

arbeidsanalyse-methoden te selekteren, zodat de bruikbaarheid van het sys

teem voor de beschrijving van sterk onderscheiden arbeidsanalyse-methoden 

kan worden vastgeste1d. 
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2. Het systeem 

In dit hoofdstuk wordt het systeem uiteengezet. Na een specifikatie van de 

objekten waarop het systeem betrekking heeft (zie hoofdstuk 2.1), voIgt een 

beschrijving van de kenmerken (de 2.2). Tenslotte worden de waarden van 

het sy~teem beschreven (zie 2.3). 

2.1. De objekten 

Het begrip arbeidsanalyse-methode wordt gedefinieerd als een min of meer 

nauwkeurige omschrijving (specifikatie) van die aktiviteiten die arbeid in 

zijn samenstellende delen, arbeidskomponenten genoemd, ontleden. Het begrip 

heeft sterke verwantschap met het door Landau en Rohmert (1981a) gebruikte 

koncept IIArbeitsanalysell waaronder ze verstaan een IITeilgebiet einer umfas

sende Arbeitsstudiensystematik das sich met der Auflosung von Arbeits

systemen in einzelne Elemente sowie der Beschreibung und Skalierung deren 

Abhanqigkeiten befasstll. Het begrip arbeidskomponent heeft een brede bete

kenis. Het kan: 

1. op verschillende analyseniveaus zijn georienteerd (bv. op funktie- of 

taakniveau1 zie blz. 9 voor definities van deze begrippen)J 

2. verschillende soorten informatie verstrekken (bv. over omgevingskondi

ties of werkgedragingen); 

3. een uiteenlopende status hebben (bv. een deskriptieve of klassifice

rende). 

Ais voorbeelden van arbeidskomponenten noemen we: een zin uit een funktie

beschrijving, een item uit de door McCormick et ale ontwikkelde lijst met 

IIjob elements ll (McCormick et al., 1969), een door Gilbreth voorgestelde 

elementaire beweging (Chapanis, 1959) en een kenmerk uit een taaktaxonomie 

(bv.: Berliner et al., 1964). 

Hieronder wordt kort beschreven hoe het begrip arbeidsanalyse-methode kor

respondeert met in de literatuur gebezigde begrippen. 

In de literatuur wordt afhankelijk van het analyseniveau waarop een methode 

zich richt, gesproken over een funktie- of taakanalysemethode. Een arbeids

analyse-methode kan zowel betrekking hebben op een funktie- als op een 

taakanalysemethode. 
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Miller (zie Farina, 1969) maakt het vee1 geciteerde onderscheid tussen 

Wtask descriptionw en Wtask analysis". Een Wtask descriptionw specificeert 

de observeerbare process en die een taak karakteriseren en omvat de wcuesw 

die door een wer ker in de taakomgeving waargenomen dienen te worden, de 

responses die door hem gemaakt dienen te worden en de reakties van het sys

teem op de responses van de werker. Een Wtask ana1ysis W specificeert de aan 

de observeerbare processen ten gronds1ag liggende interne (mentale) proces

sen die de taak van de werker verlangt. Een arbeidsanalyse-methode kan een 

Wtask descriptionw, een Wtask analysisw of zowel een Wtask descriptionw als 

een Wtask analysisW omvatten. 

Alhoewel ze verschillende termen gebruiken en de termen enigszins verschi1-

lend definieren, maken meerdere auteurs onderscheid tussen arbeidsana1yse

methode en -techniek (Andersson et a1., 19791 Bainbridge en Beishon, 19641 

Gab1enz-Ko1akovic et al., 1981). ZO onderscheiden Gablenz-Kolakovic et a1. 

de begrippen wInstrumentariumw en wErhebungsmethodew• Onder een wInstrumen

tariumw verstaan ze een wVerfahren mit dem durch ein im einze1nen festge

legtea Vorgehen Merkmale von Arbeitstatigkeiten erhoben und in standardi

sierter Weise protokol1iert werdenw• Een wInstrumentariumw wordt geopera

tiona1iseerd door een wErhebungsmethodew• A1s voorbeelden van wErhebungs

hogenw noemen ze observaties, interviews en vragenlijsten. In dit rapport 

wordt onderscheid gemaakt tussen de vo1gende drie begrippen (vr ij naar 

Ackoff, zie Wallace, 1983): 

1. arbeidsanalyse-methode1 

2. instrument, 

3. techniek. 

Het begrip instrument wordt gedefinieerd a1s een verzame1ing arbeidskompo

nenten die elk op een of meer variabelen, deskriptoren genoemd, een van 

twee of meer mogeIijke waarden kunnen aannemen. Welke waarde een arbeids

komponent op een deskriptor aanneemt, is afhankeIijk van het objekt dat met 

behulp van het instrument beschreven wordt. Een objekt kan dch op ver

schillende analyseniveaus bevinden (bv. op funktie- of taakniveau) en de 

aard van het objekt kan zeer uiteenlopend zijn (bv. observeerbare gedra

gingen of funktiebeschrijvingen). Het begrip techniek wordt gedefinieerd 

a1s een middel ter verkrijging van (informatie over) arbeidskomponenten. 

Voorbeeiden van technieken zijn observaties, interviews en vragenlijsten. 

De drie begrippen arbeidsanalyse-methode, instrument en techniek zijn als 

voIgt aan elkaar gere1ateerd. Een arbeidsanalyse-methode kan een of meer 

instrumenten ontwikkelen en/of ter beschikking hebben. In een arbeids-
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analyse-methode en bij de ontwikkeling of het gebruik van een instrument 

wordt altijd van minstens een techniek gebruik gemaakt. 

Voorbeeld. De door McCormick et ale (1969) voorgestelde benadering is een 

voorbeeld van een arbeidsanalyse-methode: de benadering specificeert op 

welke wijze arbeid in arbeidskomponenten (-job elements· genoemd) kan wor

den geanalyseerd. De methode stelt een instrument ter beschikking: een 

lijst met ·job elements· en korresponderende -rating scales·. In het 

instrument vormen de ·job elements· de arbeidskomponenten, fungeren de 

·rating scales· als deskriptoren en is de te analyser en funktie het ob

jekt. Bij het toepassen van de methode wordt van de volgende drie technie

ken gebruik gemaakt: observatie, interview en vragenlijst. 

2.2. De kenmerken 

Hieronder volgt een nauwkeurige omschrijving van elk kenmerk. Verder worden 

bij elk kenmerk voorbeelden van arbeidsanalyse-methoden gegeven die het 

kenmel'k wel of niet bezitten. Br wordt vanuit gegaan dat de lezer bekend is 

met de genoemde arbeidsanalyse-methoden. Bovendien wordt van sommige ken

mer ken aangegeven hoe ze korresponderen met in de literatuur vermelde ken

mer ken. De kenmerken zijn in drie groepen verdeeld. De eerste groep heeft 

betrekking op de inhoudelijke (aangeduid met I), de tweede groep op de 

methodologische (aangeduid met M) en de derde groep op de praktische (aan

geduid met P) aspekten van arbeidsanalyse-methoden. In de bijlage worden 

alle kenmerken overzichtelijk vermeld. 

a. De inhoudelijke kenmerken 

De inhoudelijke kenmerken betreffen voornamelijk die aspekten van een 

arbeidsanalyse-methode die betrekking hebben opde aard van de arbeidskom

ponenten. 

I 1. De methode onder scheidt twee of meer klassen arbeidskomponententen. 

Arbeidskomponenten uit verschillende Klassen verschillen t.a.v. het ana

lyseniveau waarop ze zijn georienteerd (zie kenmerk I 3), de soort informa

tie die ze verstrekken (kenmerk I 4) en de status die ze hebben (kenmerk M 

7) • 
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Voorbeelden. Een voorbeeld van een methode waarop het kenmerk betrekking 

heeft, is het klassifikatiesysteem van Berliner et ale (1964). De in dit 

systeem onderscheiden "Processes", "Activities" en "Specific Behaviors· 

~ijn te beschouwen als drie verschillende klassen arbeidskomponenten. In de 

"Arbeitswissenschaftliche Erhebungsverfahren zur Tatigkeitsanalyse" (afge

kort AET) van Rohmert en Landau (1979) worden drie groepen kenmerken onder

scheiden: de eerste groep kenmerken heeft betrekking op het "Arbeits

system" I de tweede groep op de "Aufgabe" en de derde op de ItAnforde

rungen·. Blke groep kenmerken kan als een klasse arbeidskomponenten worden 

gezien. Ook de titels van de groepen AET-kenmerken zijn te beschouwen als 

een klasse arbeidskomponenten. 

I 2. De methode is georienteerd op: 

a. funktie-~ 

b. taak-~ 

c. taakelementniveau. 

Ben funktie is een verzameling taken die toegekend is aan een persoon. Een 

taak is een verzameling taakelementen die: 

1. gericht is op een specifiek doel; 

2. een duidelijk begin en eind heeft: 

3. geinterumpeerd kan worden: 

4. binnen relatief korte tijd wordt uitgevoerd; 

5. door meer personen uitgevoerd kan worden. 

Een taakelement is een enkele taakaktiviteit die: 

1. bijdraagt tot het vervullen van een taak; 

2. niet geinterumpeerd kan worden; 

3. tegelijkertijd uitgevoerd kan worden met elementen van een andere taak: 

4. door slechts een persoon uitgevoerd kan worden. 

De onder taak en taakelement genoemde karakteristieken zijn ten dele ont

leend aan Newell et ale (1982a en b). 

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen het niveau waarop een methode 

georienteerd is en het niveau waarop haar arbeidskomponenten gericht zijn 

(zie kenmerk I 3). ZO is het bijvoorbeeld mogelijk een volledige funktie te 

analyser en in de door Gilbreth voorgestelde bewegingselementen (Chapanis, 
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(1959). In dit voorbeeld is de methode op funktieniveau georienteerd ter

wijl de arbeidskomponenten op taakelementniveau gericht zijn. 

Of schoon in de literatuur meer analyseniveaus onderscheiden worden (zie 

by. Bainbridge en Beishon, 1964), beperken we ons tot drie niveaus daar bij 

een groter aantal de verschillen tussen aangrenzende analyseniveaus erg on

duidelijk worden. Bet taakniveau omvat de door Bainbridge en Beishon ge

identificeerde "levels" 1, 2 en 3, die ze achtereenvolgens aanduiden met 

"task", "operation" en "element" 1 het taakelementniveau omvat de door hen 

onderscheiden "levels" 4 en 5, die ze achtereenvolgens "unit" en "physiolo

gical" noemen. 

Voorbeelden. Een voorbeeld van een methode die op funktieniveau is georien

teerd, is de door McCormick et al. (1972a) ontwikkelde "position Analysis 

Questionnaire" (afgekort PAQ). De door Annett et al. (1971) voorgestelde 

methode is vooral op taakniveau gericht. Bewegingsstudies waarin de door 

Gilbreth onderscheiden bewegingselementen gebruikt worden, zijn vaak op 

taakelementniveau gericht (Chapanis, 1959). 

I 3. De arbeidskomponenten zijn georienteerd op: 

a. funktie-; 

b. taak-; 

c. taakelementniveau. 

Zie onder I 2 voor een omschrijving van de analyseniveaus. 

Bet analyseniveau is geen inherent kenmerk van een arbeidskomponent: een

zelfde arbeidskomponent kan op verschillende niveaus georienteerd zijn. 

Bijvoorbeeld, sommige arbeidskomponenten komen zowel in het klassifikatie

systeem van Berliner et al. (1964) als in de PAQ-lijst met "job elements" 

van McCormick et a1. (1969) voor. Deze arbeidskomponenten worden bij het 

gebruik van Berliners systeem vee1al op taak(element)niveau gericht, ter

wijl ze bij toepassing van de PAQ beoordee1d worden op hun relevantie voor 

een volledige funktie. 

Voorbeelden. De "job elements" in de PAQ van McCormick et al. (1969) zijn 

voorbeelden van arbeidskomponenten die op funktieniveau georienteerd zijn. 

Landau en Rohmert (1981 a) geven voorbeelden van or ientaties van de AET

kenmerken op taakniveau. De door Newell et al. (1982a en b) geidentifi

ceerde "verbs" uit het aangepaste klassifikatiesysteem van~erliner et al., 

zijn op taakelementniveau gericht. 
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I 4. De arbeidskomponenten leveren informatie over: 

a. de omgevingskondities waarin het werk verricht wordt (de organisato

rische, sociale en/of fysische omgeving): 

b. de arbeidsobjekten (datgene waarop het werk dch dcht: stoffelijk, 

levend en/of abstrakt), 

c. de arbeidsmiddelen (machines, werktuigen, instrumenten, displays con

trols, wijze van kommunikatie, etc.): 

d. de werkkarakteristieken (aan het werk inherente kenmerken die beschreven 

worden in termen die van toepassing zijn op zeer uiteenlopende werksitu

aties), 

e. de werkgedragingen (datgene dat de werker werkelijk doet, observeerbare 

gedraqingen en/of mentale processen): 

f. de werkvereisten (datgene dat de werker dient te doen, observeerbare ge

dragingen en/of mentale processen, opdat hij een zeker prestatieniveau 

bereikt). 

De aard van de verstrekte informatie is geen inherent kenmerk van een 

arbeidskomponent: eenzelfde arbeidskomponent kan verschillende soorten in

formatie leveren. Bijvoorbeeld, sommige arbeidskomponenten komen zowel in 

het klassifikatiesysteem van Berliner et ala (1964) als in het schema van 

Folley (zie Farina, 1969) voor. Deze overeenkomstige arbeidskomponenten 

worden bij toepassing van Berliners systeem dikwijls gebruikt voor het ver

strekken van informatie over de werkgedragingen terwijl ze bij toepassing 

van Folleys schema informatie geven over de werkvereisten daar ze ondermeer 

beoordeeld worden op de mate waarin ze van de werker aandacht verlangen. 

In de literatuur worden arbeidsanalyse-methoden dikwijls geordend naar de 

soort informatie die de geidentificeerde arbeidskomponenten leveren. Tabel 

1 geeft een overzicht van een aantal systemen met behulp waarvan arbeidsan

alysa-methoden ingedeeld kunnen worden naar de soort informatie die de ge

identificeerde arbeidskomponenten verstrekken. veel auteurs gebruiken voor 

dezelfde begrippen verschillende termen. Bijvoorbeeld, de termen "work

oriented" (McCormick, 1979), "job-oriented" (Lopez et a1., 1981 en 

McCormick et al., 1967), "task-oriented" (Cornelius et al., 1979 en Prien, 

1977) "task-based" (Ash, 1982) en "aufgabenorientiert" (Kannheiser en 

Frieling, 1982a en b) zijn qua betekenis min of meer aan elkaar gelijk. 
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Tabel 1. Overzicht van een aantal systemen die arbeidsanalyse-methoden 
indelen naar de soort informatie die de geidentificeerde 
arbeidskomponenten verstrekken. 

Ash (1982) 

task-based 
behavior-based 
attribute-based 

Companion en Corso (1982) 
Hackman (zie Algera, 1980) 

behavior description 
behavior requirement 
ability requirement 
task qua task 

Fleishman (1975) 

behavior description 
behavior requirements 
ability requirements 
task-characteristics 

Kannheiser en Frieling 
(1982 a en b) 

aufgabenorientiert 
verhaltensorientiert 

McCormick (1979) 

work-oriented 
behavior-oriented 
behavior requirements 
attribute requirements 
work characteristics 
other descriptive bases 

Prien (1977) 

task-oriented 
worker-oriented 

Berry (1980) 

descriptive behavioral 
analytical behavioral 
true task 

Cornelius et ale (1979) 

task-oriented 
worker-oriented 
abilities-oriented 

Fleishman (1982) 

task strategies 
criterion measures 
ability requirements 
task characteristics 

Lopez et ale (1981) 

job-oriented 
worker-oriented 
trait-oriented 

McCormick et ale (1967) 

job-oriented 
worker-oriented 

Rohmert en Landau (1979) 

Aufgaben 
Anforderungen 
Personlichkeitsvariabelen 
Arbeitsgestaltungszustand 
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Ondanks deze terminol09ische verscheidenheid komen de auteurs veelal tot 

het onderscheid tussen "job-oriented" en "worker-oriented" arbeidsanalyse

methoden. "Job-oriented" arbeidsanalyse-methoden geven beschrijvingen in 

termen van het resultaat van het werk en het technol09ische systeem waar

binnen het werk wordt uitgevoerd. "WOrker-oriented" methoden geven be

schrijvingen van het menselijke gedrag dat tijdens het werk vertoond 

wordt. Sommige auteurs voegen aan het onderscheid een of meer onderschei

dingen toe. Veel genoemde toevoegingen zijn de "behavior requirements", de 

"ability requirements" en de "task characteristics" arbeidsanalyse-metho

den. "Behavior requirements" methoden geven beschrijvingen van de gedra

gingen die de werker dient te vertonen opdat hij een zeter prestatieniveau 

bereikt. "Ability requirements" methoden geven beschrijvingen in termen van 

de vaardigheden waarop het werk bij de mens een beroep doet. "Task charac

teristics" methoden geven beschrijvingen die georienteerd zijn op de ken

mer ken van het werk op zich. 

De in de literatuur gemaakte onderscheidingen zijn op de volgende wijze ge

relateerd aan de onder I 4 genoemde groepen variabelen. Door "task charac

teristics" methoden geidentificeerde arbeidskomponenten leveren veelal 

informatle over de werkkarakteristieken. Door "job-oriented" en "worker

oriented" methoden onderscheiden arbeidskomponenten verstrekken dikwijls 

informatie 

"ability 

over de werkgedragingen. Door "behavior requirements" en 

requirements" methoden onderscheiden arbeidskomponenten geven 

veelal informatie over de werkvereisten. 

Voorbeelden. De "Ergonomische Bewertung von Arbeitssystemen Verfahren" van 

Schmidtke (1976) is een voorbeeld van een methode waarin de arbeidskompo

nenten (met name de klasse kenmerken "Umwelteinflusse") ondermeer informa

tie verstrekken over de omgevingskondities. De door Newell et al. (1982b) 

onderscheiden groepen "components" en "parameters" zijn voorbeelden van 

arbeidskomponenten die informatie geven over de arbeidsobjekten. De klasse 

kenmerken "Arbeitsmittel" in de methode van Schmidtke (1976) heeft betrek

king op de arbeidsmiddelen. De "task components" en de "task characteris

tics" die Farina en Wheaton (zie Fleishman, 1975) identificeren, zijn voor

beelden van werkkarakteristieken. De door Meister (1976) genoemde "task 

properties" zijn eveneens voorbeelden van werkkarakteristieken. Voorbeelden 

van werkgedragingen zijn de ·work activities· in 

(Brumback et al., 1974), de door Berliner et al. 

een "job inventory" 

(1964) onderscheiden 

·Specific Behaviors" en een aantal "job elements" in de PAQ van McCormick 

et al. (met name de onder de groep "Mental Processes· genoemde aktivitei

ten; McCormick et al., 1969). Arbeidskomponenten die informatie verschaffen 
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over de werkvereisten zijn o.a. de met behulp van de "Functional Job 

Analysis"-methode (afgekort FJA) opgestelde "performance standards" (Fine, 

1974). 

I 5. De werkgedragingen/werkvereisten zijn: 

a. specifiek (de werkgedragingen/werkvereisten worden beschreven in termen 

die specifiek zijn voor een of een Kleine groep werksituaties) I 

b. algemeen (de werkgedragingen/werkvereisten worden beschreven in termen 

die toepasbaar zijn op zeer uiteenlopende werksituaties). 

Het onder scheid tussen specifieke en algemene werkgedragingen/werkvereisten 

is ontleend aan de door Brumback et al. (1974) onderscheiden "occupational 

versatility factor". 

De in de literatuur gemaakte onderscheidingen tussen "job-oriented", "wor

ker-oriented", "behavior requirements" en "ability requirements" arbeids

analysa-methoden, zijn op de volgende wijze gerelateerd aan het onderscheid 

tussen specifieke en algemene werkgedragingen/werkvereisten. Door "worker

or iented" methoden onderscheiden arbeidskomponenten verstrekken dikwijls 

informatie over de algemene werkgedragingen. Specifieke werkgedragingen 

worden vaak geidentificeerd door "job-oriented" methoden. Door "ability 

requirements" methoden onderscheiden arbeidskomponenten geven veelal infor

matie over de algemene werkvereisten. Specifieke werkvereisten worden dik

wijls geidentificeerd door "behavior requirements" methoden. 

Voorbeelden. Als voorbeelden van specifieke werkgedragingen noemen we de 

met behulp van de FJA-methode geproduceerde "task description statements" 

(Fine, 1974). Arbeidskomponenten die informatie verschaffen over de alga

mene werkgedragingen zijn o.a. de "worker function scales" van de FJA

methode (Fine, 1974) en een aantal AET-kenmerken (met name de onder de 

hoofdgroep "Aufgabenanalyse" genoemde kenmerken; Rohmert en Landau, 1979). 

De ·operations" die bij toepassing van de methode van Annett et al. (1971) 

worden geidentificeerd, zijn voorbeelden van specifieke werkvereisten. De 

door Fleishman (1975) onderscheiden "abilities" zijn voorbeelden van alga

mene werkvereisten. 

I 6. Tussen de arbeidskomponenten van eenzelfde klasse worden relaties gelegd. 

Voorbeelden. In de methode van Annett et al. (1971) worden de "operations·, 

die beschouwd kunnen als een klasse arbeidskomponenten, hierarchisch geor

ganiseerd zodat het kenmerk op hun methode betrekking heeft. Een voorbeeld 
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van een methode waarop het kenmerk geen betrekking heeft, is die van 

Schmidtke (1976) daar de "Merkmale" van eenzelfde klasse niet met elkaar in 

verband gebracht worden. 

I 7. Tussen de verschillende Klassen arbeidskomponenten worden relaties gelegd. 

Voorbeelden. Daar de door Berliner et al. (1964) onderscheiden "Processes", 

"Activities· en "Specific Behaviors" in een hierarchisch systeem onderge

bracht worden, is het kenmerk op hun methode van toepassing. Het kenmerk 

geldt niet voor de methode van Fleishman (1975). Hij onderscheidt twee 

groepen "abilities", de "perceptual-motor abilities· en de ·physical profi

ciency abilities·, die niet met elkaar in verband gebracht worden. 

I 8. De relaties tussen de arbeidskomponenten van eenzelfde klasse hebben de 

volgende organisatie (struktuur): 

a. sequentieel (de arbeidskomponenten worden gerangschikt volgens het tijd

stip waarop of de periode gedurende welke ze operationeel zijn). 

De sequentiele organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend (op hetzelfde tijdstip kunnen twee of meer arbeidskompo

nenten operationeel zijn); 

2. niet-overlappend (op elk tijdstip is slechts een komponent van het 

totaal aantal geidentificeerde komponenten operationeel). 

b. konditioneel (de rangschikking van de arbeidskomponenten geschiedt vol

gens de resultaten van zekere beslissingsmomenten tijdens het werk). 

c. hierarchisch (de arbeidskomponenten worden gerangschikt volgens hun kon

ceptueel niveau). 

De hierarchische organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend (elke arbeidskomponent van een konceptueel lager niveau 

is ondergeschikt aan een of meer arbeidskomponenten van een koncep

tueel hoger niveau), 

2. niet-overlappend (elke arbeidskomponent van een konceptueel lager 

niveau is ondergeschikt aan slechts een arbeidskomponent van een kon

ceptueel hoger niveau). 

De kenmerken zijn ten dele ontleend aan Drury (1983) die onderscheid maakt 

tussen drie typen "task descriptions·, te weten ·Sequential", "Branching" 

en "Process control task descriptions". 
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Voorbeelden. Een bewegingsstudie waarin de geidentificeerde aktiviteiten 

gerangschikt worden volgens het moment waarop ze plaatsvinden (Clark en 

Close, 1982), voldoet aan kenmerk a 2. Ook op de methode van Shepherd en 

Duncan (1980) is kenmerk a 2 van toepassing. In hun methode worden zgn. 

"plans" geidentificeerd die specificeren welke ·operations" achtereenvol

gens uitgevoerd dienen te worden. De door Singleton (1974) genoemde "algo

rithms" zijn voorbeelden van methoden die arbeidskomponenten rangschikken 

volgens de resultaten van zekere beslissingsmomenten tijdens het werk. Ren

merk c 2 is bijvoorbeeld van toepassing op de door Annett et a!. (1971) 

voorgestelde methode: elke "subordinate operation" is ondergeschikt aan een 

·superordinate operation". 

I 9. De relaties tussen de verschillende Klassen arbeidskomponenten hebben de 

volgende organisatie (struktuur): 

a. sequentieel (de relaties worden gerangschikt volgens het tijdstip waarop 

of-de periode gedurende welke ze operationeel zijn). 

De sequentiele organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend (op hetzelfde tijdstip kunnen twee of meer arbeidskompo

nenten uit verschillende Klassen operationeel zijn); 

2. niet-overlappend (op elk tijdstip is een of zijn meer arbeidskompo

nenten van dezelfde klasse maar niet van de andere klasse operatio

neel). 

b. konditioneel (de rangschikking van de komponenten geschiedt volgens de 

resultaten van zeker beslissingsmomenten tijdens het werk). 

c. hierarchisch (de arbeidskomponenten van de verschillende, gerelateerde 

Klassen worden gerangschikt volgens hun conceptueel niveau waarbij de 

ene klasse arbeidskomponenten een konceptueel lager niveau heeft dan de 

andere klasse). 

De hierarchische organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend (elke arbeidskomponent van de konceptueel lagere klasse 

is onder:geschikt aan een of meer arbeidskomponenten van de koncep

tueel hogere klasse); 

2. niet-overlappend (elke arbeidskomponent van de konceptueel lagere 

klasse is ondergeschikt aan slechts een komponent van de konceptueel 

hogere klasse). 
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d. funktioneel (elke arbeidskomponent van de ene klasse wordt beoordeeld op 

de mate waarin hij gerelateerd is aan elke arbeidskomponent van de 

andere klasse). 

Voorbeelden. Een voorbeeld van ee~ methode die aan kenmerk a 1 voldoet, is 

een kontinue observatie van twee groepen simultane gebeurtenissen (bv. de 

opeenvolgende gedragingen van een werker en de opeenvolgende veranderingen 

van de systeemprocesvariabelen) die geregistreerd en met elkaar in verband 

worden gebracht (zie bv. Crossman et al., 1974). Kurke (1961) beschrijft 

een methode waarop de kenmerken a 1 en b betrekking hebben. De methode, de 

"Operational Sequence Diagram Technique", geeft een visuele presentatie van 

de opeenvolgende toestanden en/of aktiviteiten van verschillende mens

machine komponenten. De opeenvolgende toestanden en/of aktiviteiten van de 

verschillende komponenten worden met elkaar in verband gebracht (kenmerk a 

1). Bovendien worden de opeenvolgende aktiviteiten en/of toestanden op 

basis van tijdens het werk genomen beslissingen gerangschikt (kenmerk b). 

Newell et ale (1982a) introducer en de Klassen arbeidskomponenten "tasks" en 

"operating sequences". De relatie tussen de twee Klassen is overlappend 

hierarchisch van aard (kenmerk c 1): eenzelfde "task" kan in twee of meer 

"operating sequences" operationeel zijn. Een "proces analyse" waarin elke 

gebeurtenis of aktie geklassificeerd wordt in een van de vij f groepen 

"operation", "transportation", "inspection", "delay" of "storage" bezit 

kenmerk c 2 (Kadota, 1982). Een tweede voorbeeld van een methode die aan 

kenmerk c 2 voldoet is afkomstig van Singleton (zie Drury, 1983). Elke ge

beurtenis of aktie wordt geklassificeerd in een van de groepen "triggers", 

"actions" of "checks". De methode van McCormick et ale (1972a) voldoet aan 

kenmerk d: elk element uit de groep "human attributes" wordt beoordeeld op 

zijn relevantie voor elk element uit de groep "job elements". 

I 10. De methode levert informatie over intermenselijke interakties in de werk

situatie (m.a.w. de methode beperkt zich niet tot de werksituatie van een 

persoon). 

Voorbeelden. "Link analysis"-studies (Chapanis, 1959) richten zich vaak op 

intermenselijke interakties in de werksituatie. De AET van Rohmert en 

Landau (1979) is op een persoon gericht. 
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I 11. De benadering verdiskonteert interindividuele verschillen. 

Bet kenmerk is ontleend aan het door Gablenz-Kolakovic et al. (1981) ge

maakte onderscheid tussen Wobjektive ft en "subjektive Instrumentarien". 

"Objektive Instrumentarienw onderzoeken "interindividuell gU1tige Formen 

des Arbeitshandelns und deren Bedingungen" terwijl ftsubjektieve Instrumen

tarien individuelle Variationen im Arbeitshande1n und deren BedingungenW 

bestuderen. 

Voorbeelden. De wRepertory Grid Approach to Job Analysis" (Smith, 1980) 

houdt rekening met interindividuele verschillen: de konstruktie van de 

groep "job elements" en de beoorde1inq van elk Wjob element" op elk element 

uit de groep wconstructs" geschiedt door de werker. De PAQ van McCormick et 

a1. gaat uit van de ftgemidde1de" persoon en houdt geen rekeninq met de 

individue1e karakteristieken van de werker (zie Kannheiser en Frieling, 

1982a). 

b. De methodo1ogische kenmerken 

De methodologische kenmerken betreffen voornamelijk die aspekten van een 

arbeidsana1yse-methode die betrekking hebben op de wijze waarop de arbeids

komponenten verkregen en wbehande1d" worden. 

M 1. Bet aantal arbeidskomponenten en de aard van de arbeidskomponenten van een

zelfde klasse 1i9gen voor toepassing van de methode in een konkrete situ

atie vast. 

Voorbeelden. Een methode die aan het kenmerk voldoet is de PAQ van 

McCormick et al. (1972a) daar de Wjob elements" reeds voor toepassing van 

de methode in een konkrete situatie gespecificeerd zijn. De "job elements" 

die met behu1p van de methode van Primoff geidentificeerd worden (zie 

McCormick, 1979), liggen niet bij het begin van het arbeidsana1yseproces 

vast, zodat het kenmerk op deze methode geen betrekking heeft. 

M 2. De re1aties tussen de arbeidskomponenten van eenzelfde k1asse 1iggen voor 

toepassing van de methode in konkrete situaties vast. 

Voorbeeld. Als voorbeeld van een methode waarop het kenmerk betrekking 

heeft, noemen we de methode van Singleton (zie Drury, 1983). De relaties 
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tussen de drle begrippen "trigger", "action" en "check", die tezamen als 

een klasse arbeidskomponenten beschouwd kunnen worden, zijn voor toepassing 

van de methode gespecificeerd: een "trigger" gaat aan een "action" vooraf 

en een "action" wordt gevolgd door een "check". 

M 3. De relaties tussen de verschillende klassen arbeidskomponenten li9gen voor 

toepassin9 van de methode in een konkrete situatie vast. 

Voorbeelden. De AET van Rohmert en Landau (1979) is een voorbeeld van een 

methode waarop het kenmerk van toepassing is: voordat de methode in een 

konkrete situatie toegepast wordt, is gespecificeerd welke kenmerken tot 

welke hoofdgroep behoren. De "Repertory Grid Approach to Job Analysis" 

(Smith, 1980) onderscheidt twee groepen elementen: de "job elements" en de 

"constructs". In een konkrete situatie wordt elk ·job element" op elk "con

struct" beoordeeld. De mate waarin de elementen uit de verschillende groe

pen gerelateerd zijn, is dus afhankelijk van de situatie waarin de methode 

wordt-toegepast: aan het kenmerk wordt niet voldaan. 

M 4. Er zijn een of meer expliciete kriteria, al dan niet gebaseerd op een theo

retisch model, die richting gevan aan de selektie van de arbeidskomponen

ten. 

Voorbeelden. Bet kenmerk is van toepassing op de methode die door Annett et 

ale (1971) voorgesteld wordt daar het zgn. "p * c-criterium" een leidraad 

voor de selektie van de "operations" vormt. Bet kenmerk geldt tevens voor 

de "Critical Incident Technique" (afgekort CIT) van Flanagan (1954): die 

werksituaties die uitermate suksesvol of niet-suksesvol gedrag represen

teren, worden geselekteerd. "Task inventory"-methoden voldoen niet aan het 

kenmerk daar zij geen expliciete kriteria verstrekken die richting geven 

aan de selektie van de "tasks· (McCormick, 1979). 

M 5. De 9rondslag van de arbeidskomponenten wordt gevormd door: 

a. een expliciet theoretisch model; 

b. de empirie. 

Bet kenmerk is ontleend aan Frei (1981) en Rohmert en Landau (1979). 

Voorbeelden. De AET-kenmerken zijn zowel theoretisch als empirisch gefun

deerd (Landau en Rohmert, 1981a; Rohmert en Landau, 1979). De theoretische 
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basis wordt gevormd door het "Modell des Arbeitssystems" en het "Belas

tungs/Beanspruchungsmodell" van Rohmert. De methode van Fleishman (1975) 

heeft de empirie als grondslag: de geidentificeerde "abilities" zijn vekre

gen d.m.v. het faktor-analyseren van de prestaties op "perceptual-motor" en 

"physical proficiency" taken. De methode van Bennett (1971 en 1973), waarin 

subjektieve oordelen over werkwoorden die taakakti~iteiten beschrijven, 

zgn. "task verbs", aan faktoranalyses onderworpen worden, heeft eveneens 

een empirische basis. 

M 6. De arbeidskomponenten van het instrument zijn nauwkeurig omschreven en/of 

gedefinieerd. 

Voorbeelden. In de PAQ (McCormick et al., 1969) worden bij de meeste "job 

elements" voorbeelden gegeven teneinde de betekenis van een "job element" 

te specificeren. Berliner et a1. (1964) geven geen omschrijvingen van de 

termen die zij in hun klassifikatiesysteem gebruiken. 

M 7. De arbeidskomponenten hebben de volgende status: 

a. ze hebben een naamgevende funktie; 

b. ze hebben een deskriptieve funktie; 

c. ze vormen de objekten voor een instrument; 

d. ze maken deel uit van een instrument. 

Voorbeelden. De titels van de divisies in de PAQ (McCormick et al., 1969) 

hebben een naamgevende funktie. De "task description statements" die met 

behulp van de FJA-methode (Fine, 1974) verkregen worden, hebben een des

kriptieve funktie. Ook het door Miller (1971) voorgestelde schema "the 

Behavioral Structure of a Task" wordt gebruikt voor de ontwikkeling van 

taakbeschrijvingen. In een "proces analyse" waarin elke gebeurtenis of 

aktie geklassificeerd wordt in een van de vijf groepen "operation", "trans

portation", "inspection", "delay" of "storage", fungeren de gebeurtenissen 

of akties als objekten voor een instrument (Kadota, 1982). In het instru

ment vormen de groepen de arbeidskomponenten en is de variabele "is well 

niet van toepassing" de deskriptor. In de methode van Smith (1980), waarin 

elk "job element" met behulp van een zevenpuntsschaal beoordeeld wordt op 

zijn relevantie voor elk "construct", doen de "job elements" dienst als 

objekten voor een instrument. In het instrument vormen de "constructs" de 

arbeidskomponenten en is de zevenpuntsschaal de deskriptor. 
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Voorbeelden van arbeidskomponenten die deel ui tmaken van een instrument 

zijn de "Specific Behaviors" in het klassifikatiesysteem van Berliner et 

al. (1964), de in een 1Iwork sampling1l-studie geselekteerde "work catego

ries" met behulp waarvan het gedrag van de werker op bepaalde momenten ge

klassificeerd wordt (Richardson en Pape, 1982) en de door Schmidtke (1976) 

onderscheiden 1IMerkmale". 

M 8. Ret instrument wordt tijdens het doorlopen van goed omschreven stadia lang: 

zamerhand ontwikkeld (m.a.w. het instrument is voor toepassing van de 

methode in een konkrete situatie niet voorhanden). 

Ret kenmerk is ontleend aan de door Brumback et al. (1974) geidentificerde 

1Iof-the-shelf-factor 1l
• 

Voorbeelden. Ret instrument dat in een "job inventory"-methode gebruikt 

wordt, de lijst met 1Iwork activities", is in een konkrete situatie niet 

voorhanden, maar wordt langzamerhand ontwikkeld door relevante gegevens

bestanden te analyser en en werkers en experts te interviewen. Een instru

ment dat onmiddellijk in een konkrete situatie kan worden toegepast, zijn 

de door Mallamed et al. (1980) ontwikkelde "Decision Flow Diagrams" voor 

het indentificeren van 1Iability requirements". 

M 9. De relatie tussen het objekt of objekten en de arbeidskomponenten van het 

instrument heeft de volgende aard: 

a. klassificerend (elk objekt wordt toegekend aan een of meer arbeidskompo

nenten); 

b. funktioneel (elk objekt wordt beoordeeld op de mate waarin het gerela

teerd is aan elke arbeidskomponent). 

Voorbeelden. Een stud,ie waarin elke gebeurtenis of aktie geklassificeerd 

wordt in een van de door Singleton (zie Drury, 1983) onderscheiden groepen 

"triggers", "actions· of "cheCKS·, voldoet aan kenmerk a. Een voorbeeld van 

kenmerk b is het beoordelen van taakaktiviteiten op de • psychomotor 

ability"-schalen van Fleishman (1975). 
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M 10. De methode geeft informatie over de betrouwbaarheid van het instrument. 

a. beoordelaarsbetrouwbaarheid (de matewaarin het instrument aanleiding 

geeft tot dezelfde resultaten wanneer twee of meer onafhankelijke ge

bruikers het instrument op hetzelfde tijdstip in dezelfde situatie toe

passen of eenzelfde gebruiker het instrument op verschillende tijdstip

pen in dezelfde situatie toepast). 

b. item-betrouwbaarheid (de mate waarin elke arbeidskomponent van het 

instrument door twee of meer onafhankelijke gebruikers in twee of meer 

uiteenlopende situaties hetzelfde beoordeeld wordt). 

Bet kenmerk is ontleend aan Brumback et a1. (1974), Frei (1981) en Rohmert 

en Landau (1979). 

Voorbeelden. Frieling et al. (1974) verstrekken informatie over de beoorde

laars- en item-betrouwbaarheid van de door hen ontwikkelde Duit.se versie 

van de PAQ. De beoorde1aarsbetrouwbaarheid van de "worker function scales· 

die door Fine (1974) ontwikke1d zijn, wordt door Schmitt en Fine (1983) 

onderzocht. 

M 11. De methode geeft informatie over de va1idit.eit van het inst.rument (de mate 

waarin het instrument meet wat het bedoe1t te meten). 

a. empirische va1iditeit (de mate waarin het instrument dezelfde (andere) 

resultaten oplevert als een instrument dat hetzelfde (iets anders) pre

tendeert te meten, onder de konditie dat de twee instrumenten in dezelf

de situatie toegepast worden); 

b. rationele validiteit (de mate waarin experts van oordeel zijn dat het 

instrument meet wat het pretendeert te meten). 

Bet kenmerk is ont1eend aan Brumback et a1. (1974), Frei (1981) en Rohmert 

en Landau (1979). Bet begrip validiteit heeft de betekenis van begripsvali

diteit en wordt niet in de zin van voorspellende va1iditeit gebruikt 

(Drenth, 1975). Bij de eerste soort validiteit gaat het om de vraag in hoe

verre het instrument de begrippen die het pretendeert te meten, daadwerke

lijk meet. Bij de tweede soort validiteit gaat het om de vraag in hoeverre 

op basis van de resultaten van het toepassen van het instrument, juiste 

uitspraken kunnen worden gedaan over feiten waarover men geen direkte 

evidentie heeft. 
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Voorbeelden. Rohmert en Landau (1979) geven aan welke arbeidsanalyse

methoden data kunnen opleveren voor de empir ische valider ing van de ver

schillende hoofdgroepen AET-kenmerken,. Ze illustreren de validering van een 

AET-kenmerk door het te relateren aan een maaJ die hetzelfde bedoelt te 

meten. De rationele validiteit van een groot aantal AET-kenmerken wordt ge

waarborgd door hun theoretisch fundament. Alhoewel McCormick et al. (1972a) 

de resultaten van de PAQ-"job elements" relateren aan de scores op andere 

variabelen, gebruiken ze de "job element"-data veelal in de zin van voor

spellende validiteit (bv. synthetische validiteit) en niet in de betekenis 

van begripsvaliditeit. Brumback et a1. (1974) verschaffen informatie over 

de empirische validiteit van de PAQ-"attribute requirements" door voor een 

funktie het PAQ-"attribute profiel" te vergelijken met het profiel dat ver

kregen wordt met behulp van een andere methode. 

M 12. De deskriptorwaarden van het instrument zijn nauwkeurig omschreven (gede

finieerd). 

Voorbeelden. Goed omschreven deskriptorwaarden zijn de zgn. "anchor points" 

van de door Farina en Wheaton ontwikkelde "task characteristics scales" 

(Fleishman, 1975). De deskriptorwaarden, "codes", van het merendeel van de 

PAQ-"rating scales" zijn niet nauwkeurig omschreven (McCormick et al., 

1969). 

M 13. De deskriptoren van het instrument bevinden zich op: 

a. nominaal-1 

b. ordinaal-J 

c. interval-1 

d. ratio niveau. 

Ret kenmerk is ontleend aan McCormick (1979) en Rohmert en Landau (1979). 

Voorbeelden. De deskriptoren van de AET, "Schlussel" genoemd, bevinden zich 

op nominaal- of ordinaal niveau (Rohmert en Landau, 1979). De deskriptoren 

van de "Ergonomische Bewertung von Arbeitssystemen Verfahren", ·Skala" ge

noemd, bevinden zich op ordinaal niveau (Schmidtke, 1974). De deskriptoren 

van de door Fine (1974) ontwikkelde "worker function scales" zijn eveneens 

op ordinaal niveau gelokaliseerd. In een tijd- of bewegingsstudie waarin de 

duur van elke aktiviteit geregistreerd wordt, bevindt de deskriptor, dit is 

"de tijd", zich op ratio niveau. 
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M 14. Het bereik van de deskriptoren (de verzameling waarden die door de deskrip

toren kunnen worden aangenomen) is: 

a. diskreet 

Het diskrete bereik is: 

1. binair; 

2. aftelbaar eindig (met uitzondering van binair); 

3. aftelbaar oneindig. 

b. kontinu 

Voorbeelden. De deskriptoren van de PAQ, "rating scales" genoemd, hebben 

een diskreet bereik (McCormick et al., 1969). De "Applicability scale" 

heeft een binair bereik en het bereik van de overige "rating scales" is 

aftelbaar eindig. In een tijd- of bewegingsstudie waarin de duur van elke 

aktiviteit geregistreerd wordt, heeft de deskriptor, dit is "de tijd", een 

kontinu bereik. 

M 15. In de methode wordt van de volgende techniek gebruik gemaakt: 

a. observatie, 

b. interview; 

c. vragenlijst; 

d. simulatie/experiment; 

e. studie van bestaande gegevensbestanden. 

Indien een klasse arbeidskomponenten aan de kenmerken M 7 d en M 8 voldoet, 

heeft het kenmerk t.a.v. die klasse betrekking op de techniek die gebruikt 

wordt bij toepassing van het instrument. 

De onderscheiden technieken zijn ten dele ontleend aan de door Frieling 

(1974) genoemde technieken. 

Voorbeeld. Bij het toepassen van de AET-methode wordt van de observatie-, 

de interview- en de vragenlijsttechniek gebruik gemaakt (Rohmert en Landau, 

1979). 

M 16. In de methode is de volgende bron bij het informatie produktie- en in for

matie inwinningsproces betrokken: 

a. werker; 

b. expert/supervisor; 
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c. ervaren arbeidsanalytikus (getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode) ; 

d. naieve beoordelaar (niet getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode) • 

Ret kenmerk heeft betrekking op de bron die de aktieve rol vervult (dit is 

degene die observeert, interviewt, •• etc.) alsmede op de bran die de pas

sieve funktie heeft (degene die geobserveerd, geinterviewd wordt, •• etc.). 

Indien een klasse arbeidskomponenten aan de kenmerken M 7 d en M 8 voldoet, 

verwijst het kenmerk t.a.v. die klasse naar de techniek die gebruikt wordt 

bij toepassing van het instrument. 

Voorbeeld. De door Fine ontwikkelde FJA-methode voldoet aan de kenmerken a 

en c: in de methode wardt een werker geobserveerd en/of geinterviewd door 

een ervaren arbeidsanalytikus (zie Kannheiser en Frieling, 1982b). 

M 17. In de methode vervult de volgende bron bij het informatie produktie- en 

informatie inwinningsproces de aktieve rol (degene die observeert, inter

viewt, •• etc.): 

a. werker; 

b. eXE!rt/supervisor; 

c. ervaren arbeidsanalytikus (getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode) ; 

d. naieve beoordelaar (niet getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode). 

Indien een klasse arbeidskomponenten aan kenmerk M 7 d en M 8 voldoet, 

heeft het kenmerk t.a.v. die klasse betrekking op de bron die de aktieve 

rol vervult bij het gebruik van het instrument. 

Voorbeeld. Kenmerk C is van toepassing op de PAQ (McCormick et al., 1969) 

daar de lijst met "job elements" ingevuld wordt door een ervaren arbeids

analytikus. 

M 18. Bij de ontwikkeling van het instrument wardt de volgende techniek gebruikt: 

a. observatie; 

b. interview; 

c. vragenlijst; 

d. simulatie/experiment; 

e. studie van bestaande gegevensbestanden. 
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Voorbeeld. Bij de ontwikkeling van een "task inventory" worden bestaande 

gegevensbestanden bestudeerd en interviews met werkers en experts afgenomen 

(McCormick, 1979). 

M 19. De volgende bron is bij de ontwikkeling van het instrument betrokken: 

a. werker1 

b. expert/supervisor, 

c. ervaren arbeidsanalytikus (getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode, 

d. naiive beoordelaar (niet getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode) • 

Het kenmerk heeft betrekking op de bron die de aktieve rol vervult (dit is 

degene die observeert, interviewt, •• etc.) alsmede op de bron die de pas

sieve funktie heeft (degene die geobserveerd, geinterviewd wordt, •• etc.). 

Voorbeeld. In de "Job Element Method" van Primoff (zie McCormick, 1979) 

houden werkers en experts zich bezig met de identifikatie van de voor een 

funktie relevante "job elements". 

M 20. Bij de ontwikkeling van het instrument vervult de volgende bron de aktieve 

rol (degene die observeert, interviewt, •• etc.): 

a. werkerJ 

b. eXpert/supervisorJ 

c. ervaren arbeidsanalytikus (getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode). 

d. naieve beoordelaar (niet getraind en/of ervaren in het gebruik van de 

methode) • 

Voorbeeld. De door Flanagan voorgestelde CIT voldoet aan de kenmerken a, b 

en c: het verzamelen van "critical incidents" kan door werkers, supervisors 

en/of ervaren arbeidsanalytici geschieden (zie McCormick, 1979). 

c. De praktische kenmerken 

De praktische kenmerken betreffen voornamelijk die aspekten van een 

arbeidsanalyse-methode die betrekking hebben op haar toepassing in een kon

krete situatie. 
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P 1. De methode is beproefd (m.a.w. de methode bevindt dch niet in ontwikke

ling) • 

Het kenmerk is ontleend aan de door Brumback et ale (1974) onderscheiden 

"operational-factor" en het door Rohmert en Landau (1979) gemaakte onder

scheid tussen "Verfahrensentwurf", "Verfahren ausgearbeitet" en "Verfahren 

standardisiert". 

Voorbeelden. De door Flanagan (1954) voorgestelde CIT is een voorbeeld van 

een veelvuldig toegepaste methode. Ben voorbeeld van een zich in ontwikke

ling bevindende methode is die van Newell et ale (1982a en b). 

P 2. Toepassing van de door de methode verkregen informatie ligt op het volgende 

terrein: 

a. klassifikatie (van beroepen en/of funkties); 

b. selektie, training en/of opleiding; 

c. fUAkti~aardering en/of personeelsbeoordeling; 

d. "job (re)design" (verandering van de arbeidsomgeving, arbeidsmiddelen 

en/of arbeidsinhoud met als doel: toe name van de arbeidsproduktiviteit 

en/of het menselijk welzijn). 

Het kenmerk is ontleend aan Ash en Levine (1980), Frieling (de Frei, 

1981), Landau en Rohmert (1981a) en Rohmert en Landau (1979). 

Voorbeelden. Kenmerk b heeft op de methode van Annett et ale (1971) betrek

king daar hun methode voor trainingsdoeleinden gebruikt wordt. Bewegings

studies voldoen aan kenmerk d: ze hebben als doel d.m.v. een verbetering 

van de werkmethode de arbeidsproduktiviteit te vergroten (Clark en Close, 

1982). 

2.3. De waarden 

Aan een arbeidsanalyse-methode wordt op elk kenmerk een waarde toegekend. 

De volgende drie waarden worden onderscheiden: 

0: het kenmerk is niet van toepassing op de methode; 

1: het kenmerk is weI van toepassing op de methode; 

X: de methode wordt niet op het kenmerk beoordeeld daar de methode weI of 

niet aan (een) ander(e) kenmerk(en) voldoet. 
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Een aantal kenmerken heeft uitsluitend de twee eerstgenoemde waarden in het 

bereik. Het bereik van de overige kenmerken bestaat tevens uit de laatst

genoemde waarde. Tabel 2 geeft een overzicht van de kenmerken waarvan het 

bereik uit aIle drie waarden bestaat. Verder vermeldt de tabel aan welk(e) 

ander(e) kenmerk(en) de arbeidsanalyse-methode weI of niet voldoet bij toe

wijzing van de waarde X aan de methode op een kenmerk. 

Tabel 2. Overzicht van de kenmerken die de waarde X toegewezen krijgen 

(kolO1ll 1) bij het weI of niet voidoen (kolom 2) aan (een) 

ander(e) kenmerk(en) (kolom 3). 

Kenmerk met 

waarde X in 

het bereik 

I 5 

I 7 

I 8 

I 9 

M 2 

M 3 

M 4 

M 5 

M 6 

1M 8 

1M 9 
M 10 

M 11 

M 12 

1M 13 

1M 14 

1M 18 

I: :: 

waarde(n) 

0, 0 

o 
o 
0, 0 

0, 0 

0, 0, 0 

o 
0, 0 

o 
o 
o 
o 
0, 0 

o 
o 
0, 0 

0, 0 

0, 0 

kenmerk(en) waaraan 'I 

wel of niet voldaan 

wordt 

I 4 e, I 4 f 

I 

I 6 

I 1, I 7 

I 6, .M 1 

I 1, I 7, M 1 

M 1 

M 

M 1, M 7 d 

M 7 d 

M 7 d 

M 7 d 

M 7 d 

M 7 d, M 13 b 

M 7 d 

M 7 d 

M 7 d, M 8 

M 7 d, M 8 

M 7 d, M 8 

Wanneer de arbeidsanalyse-methode twee of meer klassen arbeidskomponenten 

onderscheidt (de kenmerk I 1), dan dient een aantal kenmerken op elke 

klasse toegepast te worden. Deze kenmerken zijn in tabel 3 vermeld. 
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Tabel 3. De kenmerken die op elke klasse arbeidskomponenten toegepast 

worden. 

I 
I 3 M 6 M 13 

I 6 M 7 M 14 

I I 8 I M 8 M 18 

I M 1 M 9 M 19 

I M 2 I M 10 M 20 

I 
M 4 

I 
M 11 

M 5 M 12 

De overige kenmerken hebben betrekking op de volledige arbeidsanalyse

methode. Vervult een klasse arbeidskomponenten een naamgevende funktie (zie 

kenmerk 7 a), dan wordt de klasse uitsluitend bij de beoordeling op de ken

merken I 7, I 9 en M 3 in beschouwlng genomen. 
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3. Beschrijving van een aantal arbeidsanalyse-methoden met behuip van het 

slsteem 

In dit hoofdstuk worden een aantal arbeidsanalyse-methoden met behulp van 

het systeem beschreven. De beschrijving van een methode wordt in een tabel 

gepresenteerd waarin per kenmerk de toegekende waarden vermeid worden. De 

tabel bestaat uit drie of meer kolommen. De eerste kolom geeft de kodes die 

de kenmerken representeren. In de tweede kolom staan de waarden van de ken

mer ken die betrekking hebben op de volledige arbeidsanalyse-methode. Eike 

volgende kolom geeft de aan een specifieke klasse arbeidskomponenten toege

wezen waarden van de op elke klasse toe te pass en kenmerken (tabel 3). Ter 

verduidelijking wordt bij sommige kenmerken aangegeven waarop de toegekende 

waarden gebaseerd zijn. 

3.1. De methode van Annett et ale 

Tabel-4 geeft de met behulp van het systeem verkregen beschrijving van de 

door Annett et al. ontwikkelde methode. De beschrijving is ontleend aan 

Annett et al. (1971), Duncan (1974), Piso (1981) en Shepherd en Duncan 

(1980). 

I 1. De methode onderscheidt twee Klassen arbeidskomponenten: de "opera

tions" en de "plans·. 

I 3. Zowel de "operations" als de "plans· zijn op taakniveau georienteerd. 

I 4. De "operations· en de "plans· verschaffen informatie over de werk

vereisten daar ze de doelen van de werkaktiviteiten beschrijven. 

I 5. De ·operations" en de "plans" zijn afhankelijk van de werksituatie 

waarin de methode wordt toegepast. 

I 6. Tussen zowel de "operations" als de "plans" worden relaties gelegd. 

I 7. De "operations" en de "plans· worden in hetzelfde hierarchisch diagram 

geplaatst. 

I 8. De ·operations" binnen eenzelfde "plan" worden niet-overlappend 

sequentieel en/of konditioneel georganiseerd. Verder worden de "opera

tions· zodanig gestruktureerd dat elke ·operation" van een konceptueel 

lager niveau ondergeschikt is aan een ·operation· van een konceptueel 

hoger niveau. De relaties tussen de ·plans" zijn niet-overlappend 

hierarchisch van aard. 

I 9. Elke "operation" is ondergeschikt aan een ·plan". 
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Tabel 4. Beschrijving van de methode van Annett et al. met behulp van het 
systeem. Zie tekst. 

kenmerkkode volledige klasse arbeidskomponenten 
arbeidsanalyse-methode "operations" "plans" 

I 1 1 
I 2 a 0 

b 1 
c 1 

I 3 a 0 0 
b 1 1 
c 0 0 

I 4 a 0 
b 0 
c 0 
d 0 
e 0 
f 1 

I 5 a 1 
b 0 

I 6 1 1 
I 7 1 
I 8 a 1 0 0 

a 2 1 0 
b 1 0 
c 1 0 0 
c 2 1 1 

I 9 a 1 0 
a 2 0 
b 0 
c 1 0 
c 2 1 
d 0 

I 10 0 
I 11 0 
M 1 0 0 
M 2 x x 
M 3 x 
M 4 1 0 
M 5 a x x 

b x x 
M 6 x x 
M 7 a 0 0 

b 1 1 
c 0 0 
d 0 0 

M 8 x x 
M 9 a x x 

b x x 
M 10 a x x 

b x x 
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- vervolg tabel 4 -

kemnerkkode volledige klasse arbeidskomponenten 
arbeldsanalyse-methode "operations" "plans" 

M 11 a - x x 
b x x 

M 12 x x 
M 13 a x x 

b x x 
c: x x 
d x x 

M 14 a 1 x x 
a 2 x x 
a 3 x x 
b x x 

M 15 a 0 
b 1 
c 0 
d 0 
e 0 

M 16 a 1 
b 1 
c 1 

- d 0 
M 17 a 0 

b 0 
c 1 
d 0 

M 18 a x x 
b x x 
c x x 
d x x 
e x x 

M 19 a x x 
b x x 
c x x 
d x x 

M 20 a x x 
b x x 
c: x x 
d x x 

P 1 1 
p 2 a 0 

b 1 
c 0 
d 0 
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M 4. Ret "p x c-criterium" is een 1eidraad voor de se1ektie van de "opera

tions". 

P 2 b. De methode wordt voor trainingsdoe1einden gebruikt. 

3.2. De PAQ van McCormick et a1. 

Tabe1 5 geeft de met behu1p van het systeem verkregen beschrijving van de 

PAQ. De beschrijving is ont1eend aan Brumback et a1. (1974), Frieling 

(1974), McCormick (1976 en 1979) en McCormick et a1. (1969, 1972a en b). 

Bij de beschrijving zijn de "attribute requirements" buiten beschouwing 

ge1aten. 

I 1. De PAQ bestaat uit meerdere divisies, elke divisie is in (sub)sekties 

verdeeld en elke (sub)sektie omvat een aanta1 ·job elements·. De volg

ende Klassen arbeidskomponenten kunnen onderscheiden worden: de divi

sietitels, de (sub) sektietitels en de ·job elements·. Daar de "job 

~lements" in divisies/(sub)sekties ondergebracht zijn, kunnen de divi

sies/ (sub) sekties eveneens als klassen arbeidskomponenten beschouwd 

worden. De divisie- en (sub) sektietitels vervullen een naamgevende 

funktie en worden uitsluitend bij de beoorde1ing op de kenmerken I 7, 

I 9, en M 3 in beschouwing genomen. 

I 3. Ofschoon sommige "job elements· de suggestie wekken op taak(element)

niveau georienteerd te zijn, worden aIle "job elements· beoordeeld op 

hun relevantie voor de totale funktie. 

I 4. Sommige "job elements", met name de onder de settie ·Physical working 

Conditions· genoemde, lever en informatie over de omgevingskondities. 

Vooral de "job elements· onder de sekties ·Sources of Job Information· 

en "Use of Devices and Equipment" verstrekken informatie over de 

arbeidsmiddelen. De divisie ·Other Job Characteristics" omvat een 

groot aantal "job elements· die betrekking hebben op de werkkarakte

ristieken. De werkgedragingen worden ondermeer gerepresenteerd door de 

onder de divisie "Mental Processes" en de onder de sekties "Manual 

Activities", "Manipulation/Coordination Activities· en "Communica

tions· genoemde ·job elements". 

I 5 b. De onder I 4 genoemde werkgedragingen zijn algemeen van aard. 

I 6. Daar tussen de "job elements· van eenzelfde divisie/(sub)sektie geen 

relaties gelegd worden, is het kenmerk niet van toepassing. 

I 7. Tussen de volgende Klassen arbeidskomponenten worden relaties gelegd: 

divisietitels, (sub)sektietitels en ·job elements·. 
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Tabel 5. Beschrijving van de PAQ van McCormick et al. met behulp van het 
systeem. Zie tekst. 

kenmerkkode volledige "job elements" van een 
arbeidsanalyse-methode divisie/(sub)sektie 

I 1 1 
I 2 a 1 

b 0 
c 0 

I 3 a 1 
b 0 
c 0 

I 4 a 1 
b 0 
c 1 
d 1 
e 1 
f 0 

I 5 a 0 
b 1 

I 6 0 
I 7 1 
I 8 a 1 x 

a 2 x 
b x 
c , x 
c 2 x 

I 9 a 1 0 
a 2 0 
b 0 
c 1 0 
c 2 1 
d 0 

I 10 0 
I '1 0 
M 1 1 
M 2 x 
M 3 1 
M 4 x 
M 5 a 1 

b 1 
M 6 1 
M 7 a 0 

b 0 
c 0 
d 1 

M 8 0 
M 9 a 0 

b 1 
M 10 a 1 

b 1 
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- vervolg tabel 5 -

kenmerkkode volledige "job elements· van een 
arbe idsanalyse-methode divisie/(sub)sektie 

M 11 a 1 
b 1 

M 12 0 
M 13 a 1 

b 1 
c 0 
d 0 

M 14 a 1 1 
a 2 1 
a 3 0 
b 0 

M 15 a 1 
b 1 
c 1 
d 0 
e 0 

M 16 a 1 
b 1 
c 1 

-d 0 
e 0 

M 17 a 0 
b 0 
c 1 
d 0 

M 18 a x 
b x 
c x 
d x 
e x 

M 19 a x 
b x 
c x 
d x 

M 20 a x 
b x 
c x 
d x 

p 1 1 
p 2 a 1 

b 1 
c 1 
d 0 
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I 9. De relaties tussen de onder I 7 genoemde klassen arbeidskomponenten 

karakteriseren zich door een niet-overlappende hUirarchische struk

tuur. 

Ill. De methode gaat uit van de "gemiddelde" persoon en houdt geen rekening 

met de individuele karakteristieken van de werker. 

M 1. Het kenmerk is ,van toepassing omdat de "job elements" van elke 

di visiel (sub) sektie voor toepassing van de methode in een konkrete 

situatie vastliggen. 

M 3. De relaties tussen de onder I 7 genoemde klassen arbeidskomponenten 

liggen voor toepassing van de methode in een konkrete situatie vast. 

M 5. De selektie van de "job elements" is zowel op een theoretisch model 

(het "S-o-R-model") als op empirisch onderzoek gebaseerd. 

M 6. Bij de meeste "job elements" worden voorbeelden gegeven teneinde de 

betekenis van een "job element" te specificeren. 

M 7 d. De "job elements" vormen de arbeidskomponenten in een instrument. In 

het instrument fungeren de "rating scales" als deskriptoren en het 

objekt van het instrument is de te analyseren funktie. 

M 9 b. Een funktie, het objekt van het onder M 7 b bedoelde instrument, wordt 

op elk "job element" beoordeeld. 

M 11. Alhoewel McCormick et ala (1972a) de resultaten op de PAQ-"job ele

ments" relateren aan de skores op andere variabelen, worden de "job 

element"-data veelal gebruikt in de zin van voorspellende validiteit 

(bv. synthetische validiteit) en niet in de zin van begripsvalidi

teit. Cornelius et a1. (1979) verschaffen informatie over de empi

rische validiteit van de PAQ door de met behulp van de PAQ verkregen 

klassifikaties van funkties te vergelijken met de klassifikaties die 

twee andere methoden opleveren. De rationele validiteit van de "job 

elements" wardt gewaarborgd door hun theoretisch fundament. 

-M 12. De deskriptorwaarden, "codes", van het merendeel van de "rating 

scales" zijn niet nauwkeurig omschreven. Een uitzondering hierop zijn 

de "codes" die toebehoren aan de "Special rating scales". 

M 13. De "Applicability rating scale" bevindt zich op nominaal niveau: de 

overige vijf schalen zijn op ordinaal niveau gelokaliseerd. 

M 14. Het bereik van alle "rating scales" is diskreet. De "Applicability 

scale" heeft een binair bereik; het bereik van de overige "rating 

scales" is aftelbaar eindig. 

M 15. Het invullen van PAQ-vragenlijst wordt voorafgegaan door een 

kombinatie van observatie en interview. 
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M 17. Ret observeren en het interviewen van de werker en de supervisor 

alsmede het invullen van de vragenlijst geschiedt door een ervaren 

arbeidsanalytikus. 

P 2. McCormick (1979) geeft toepassingen van PAQ-data. 

3.3. De methode van Newell et al. 

Tabel 6 geeft de met behulp van het systeem verkregen beschrijving van de 

door Newell et al. ontwikkelde methode. De beschrijving is ontleend aan 

Newell et al.(1982a en b) en Burgy en Newell (1982). Daar de methode zeer 

veel Klassen arbeidskomponenten onderscheidt (zie kenmerk I 1), worden op 

de kenmerken die op elke klasse toegepast dienen te worden (tabel 3), 

slechts twee Klassen beoordeeld. De op deze kenmerken beoordeelde Klassen 

zijn de "tasks" en de "verbs" uit het aangepaste klassifikatiesysteem van 

Berliner. 

I 1. In de methode kunnen ondermeer de volgende klassen arbeidskomponenten 

onderscheiden worden: de "functions", de "operating sequences", de 

"tasks", de "cues·, de "task elements", de ·verbs· uit het aangepaste 

klassifikatiesysteem van Berliner et al., de "components" en de "para

meters". 

I 2. Of schoon een groot aantal Klassen op taakelementniveau georienteerd 

zijn, worden ze gebruikt voor het analyseren van volledige taken. 

I 3. De ·tasks· bevinden zich op taakniveau, de "verbs" op taakelement

niveau. 

I 4. De klasse arbeidskomponenten die de lokaties aangeven van de arbeids

middelen met behulp waarvan de taken uitgevoerd worden, levert infor

matie over de omgevingskondities. De "components" en de "parameters" 

zijn voorbeelden van Klassen arbeidskomponenten die informatie ver

strekken over de arbeidsobjekten. De arbeidsmiddelen worden beschreven 

door de klasse "means·. De "jobs" en de "tasks· lever en informatie 

over de werkgedragingen. De "sub-functions" en de "task purposes" zijn 

Klassen arbeidskomponenten die informatie geven over de werkvereisten. 

I 5. De onder I 4 genoemde Klassen werkvereisten zijn afhankelijk van de 

werksituatie waarin de methode toegepast wordt. De ·tasks" zijn voor

beelden van specifieke en de ·verbs" van algemene werkgedragingen. 

I 6. Tussen de "tasks" worden relaties gelegd, tussen de ·verbs· niet. 

I 7. Ben voorbeeld van twee Klassen die met elkaar in verband gebracht wor

den, zijn de "operating sequences" en de "tasks". 
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Tabel 6. Beschrijving van de methode van Newell et al. met behulp van het 
systeem. Zie tekst. 

kenmerkkode volledige- klasse arbeidskomponenten 
arbeidsanalyse-methode "tasks" "verbs" 

I 1 1 
I 2 a 0 

b 1 
c 0 

I 3 a 0 0 
b 1 0 
c 0 1 

I " 
a 1 
b 1 
c 1 
d 0 
e 1 
f 1 

I 5 a 1 
b 1 

I 6 1 0 
I 7 1 -
I 8 a 1 1 x 

a 2 0 x 
b 0 x 
c 1 0 x 
c 2 0 x 

I 9 a 1 0 
a 2 0 
b 0 
c 1 1 
c 2 1 
d 0 

I 10 1 
I 11 0 
M 1 . 0 1 
M 2 x x 
M 3 x 
M 4 1 x 
M 5 a x 0 

b x 1 
M 6 x 1 
M 7 a 0 0 

b 0 0 
c 1 0 
d 1 1 

M 8 1 0 
M 9 a 1 1 

b 0 0 
M 10 a 0 0 

b 0 0 



- 39 -

- vervolg tabel 6 -

kenmerkkode volledige klasse arbeidskomponenten 
arbeidsanalyse-methode "tasks" "verbs" 

M 11 a 0 0 
b 0 0 

M 12 x x 
M 13 a 0 1 

b 0 0 
c 0 0 
d 1 0 

M 14 a 1 0 1 
a 2 0 0 
a 3 0 0 
b 1 0 

M 15 a 1 
b 1 
c 1 
d 1 
e 1 

M 16 a 1 
b 1 
c 1 -d 0 

M 17 a 0 
b 1 
c 1 
d 0 

M 18 a 0 x 
b 1 x 
c 0 x 
d 0 x 
e 1 x 

M 19 a 0 x 
b 1 x 
c 1 x 
d 0 x 

M 20 a 0 x 
b 1 x 
c 1 x 
d 0 x 

P 1 0 
P 2 a 0 

b 1 
c 0 
d 1 
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I 8. De ·tasks" worden gerangschikt volgens het tijdstip waarop ze opera

tioneel zijn. Er wordt vanuit gegaan dat twee of meer "tasks· tegelij

kertijd uitgevoerd kunnen worden: de relatie tussen de ·tasks· is 

overlappend. 

I 9. De relatie tussen de ·operating sequences" en de ·tasks· is overlap

pend hierarchisch van aard: eenzelfde "task· kan in twee of meer 

·operating sequences· operationeel zijn. Een voorbeeld van een niet

overlappende hierarchische relatie tUBsen twee Klassen is het verband 

tussen de ·verbs· en de ·task elements·: elk ·task element· wordt met 

behulp van een ·verb· beschreven. 

I 10. De methode beperkt zich niet tot de arbeid van een individu, maar 

richt zich op het werk dat uitgevoerd wordt door een team mensen. 

M 1. De ·tasks· liggen voor toepassing van de methode in een konkrete situ

atie niet vast, de ·verbs· liggen wel vast. 

M 4. Er zijn geen expl1ciete kriteria die richting geven aan de selektie 

van de ·tasks", 

M 5. De ·verbs· zijn empirisch gefundeerd. 

M 6. De ·verbs· zijn gedefinieerd. 

M 7 c. Van elke ·task wordt ondermeer bepaald op welke "cue" de werker dient 

te responderen voordat hij met de ·task· beginnen kan. De "tasks· fun

geren als objekten voor een instrument waarvan de verschillende ·cues· 

de arbeidskomponenten vormen en de variabele lIis wel/niet van toepas

sing· de deskriptor is. 

M 7 d. Van elke geidentificeerde IItask· wordt d.m.v. gedragsobservaties de 

duur bepaald. Tijdens de gedragsobservaties fungeren de IItasks" als 

arbeidskomponenten van een instrument. In het instrument vormt het ge

drag van de operator(s) het objekt en is de variabele "tijd" de des

kriptor. Daar elk "task element" geklassificeerd wordt met behulp van 

de ·verbs", vormen de ·verbs ll de arbeidskomponenten van een instru

ment. In het instrument doet de variabele "is wel/niet van toepassing" 

als deskriptor dienst en zijn de "task elements" de objekten. 

M 9 b. De relatie tussen de objekten en de arbeidakomponenten van het eerate 

instrument dat onder M 7 d genoemd wordt, resp. het gedrag van de wer

ker(a) en de IItasks·, is klassificerend van aard. 

M 13. De variabele ·tijd·, de deskriptor van het eerste instrument dat onder 

M 7 d genoemd wordt, ligt op ratio niveau. De deskriptor van het in

strument waarin de ·verbs" als arbeidskomponenten fungeren, "is well 

niet van toepassing·, bevindt zich op nominaal niveau. 
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M 15. In de eerste twee "data collection"-fasen ("Table-top Task Analysis· 

en "On-site Data Collection"), worden alle vijf technieken gebruikt. 

Tijdens de "Table-top Task Analysis" vormen bestaande gegevensbestan

den en interviews met experts de basis voor voorlopige taakbeschrij

vingen. Door vervolgens tijdens de "On-site Data Collection--fase op 

de werkplek of de simulator werkers en experts te observeren en te 

interviewen alsmede vragenlijsten in tevullen, worden de voorlopige 

beschrijvingen verfijnd. 

M 17. De aktieve rol wordt vervuld door -data collection teams- die uit 

experts en ervaren arbeidsanalytici bestaan. 

M 18. De voorlopige lijst -tasks-, die opgesteld wordt tijdens de "Table-top 

Task Analysis"-fase, is gebaseerd op bestaande gegevensbestanden en 

interviews met experts. 

3.4. De AET van Rohmert en Landau 

Tabel-7 geeft de met behulp van het systeem verkregen beschrijving van de 

AET. De beschrijving is ontleend aan Landau en Rohmert (1981a en b), 

Rohmert et ale (1975) en Rohmert en Landau (1979). 

I 1. De AET bestat ui t dr ie hoofdgroepen en elke hoofdgroep is in (sub)

sekties verdeeld. Verder worden binnen sommige (sub) sekties verdere 

onderverdelingen gemaakt. Blke hoofdgroep omvat een groot aantal ken

mer ken. De volgende klassen arbeidskomponenten zijn te onderscheiden: 

de tHels van de hoofdgroepen, de titels van de (sub) sekties, de 

titels van de onderverdelingen en de kenmerken. Omdat de kenmerken in 

hoofdgroepen/(sub}sekties/onderverdelingen ondergebracht zijn, kunnen 

de hoofdgroepen, (sub)sekties en onderverdelingen eveneens als klassen 

arbeidskomponenten beschouwd worden. De titels vervullen een naam

gevende funktie en worden uitsluitend bij de beoordeling van de ken

merken I 7, I 9 en M 3 in beschouwing genomen. 

I 2. Landau en Rohmert (1981a) geven voorbeelden van het gebruik van de AET 

op funk tie- en taakniveau. 

I 3. Afhankelijk van het orientatieniveau van de ABT, zijn de kenmerken op 

funktie- of taakniveau gericht. 

I 4. Met name de onder de sektie "Arbeitsumgebung" vermelde kenmerken leve

ren informatie over de omgevingskondities. De kenmerken onder de sek

tie IIArbeitsobjekt- verstrekken informatie over de arbeidsobjekten. De 

onder de sektie "Betriebsmiddel" vermelde kenmerken representeren de 

arbeidsmiddelen. Het merendeel van de onder de hoofdgroep "Aufgaben-
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Tabel 7. Beschrijving van de AET van Rohmert en Landau met behulp van het 
systeem. Zie tekst. 

kenmerkkode volledige kenmerken van een hoofdgr./ 
arbeidsanalyse-methode (sub)sektie/onderverdeling 

I 1 1 
I 2 a 1 

b 1 
c 0 

I 3 a 1 
b 1 
c 0 

I 4 a 1 
b 1 
c 1 
d 0 
e 1 
f 1 

I 5 a 0 
b 1 

I 6 0 
I 7 1 
I 8 a 1 x 

a 2 x 
b x 
c 1 x 
c 2 x 

I 9 a 1 0 
a 2 0 
b 0 
c 1 0 
c 2 1 
d 0 

I 10 0 
I 11 0 
M 1 1 
M 2 x 
M 3 , 
M 4 x 
M 5 a 1 

b , 
M 6 1 
M 7 a 0 

b 0 
c 0 
d 1 

M 8 0 
M 9 a 0 

b 1 
M 10 a 1 

b 1 
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- vervolg tabel 7 -

kenmerkkode volledige kenmerken van een hoofdgr./ 
arbeidsanalyse-methode (sub)sektie/onderverdeling 

M 11 a 1 
b 1 

M 12 1 
M 13 a 1 

b 1 
c 0 
d 0 

M 14 a 1 1 
a 2 1 
a 3 0 
b 0 

M 15 a 1 
b 1 
c 1 
d 0 
e 0 

M 16 a 1 
b 1 

-c 1 
d 0 

M 17 a 0 
b 0 
c 1 
d 0 

M 18 a x 
b x 
c x 
d x 
e x 

M 19 a x 
b x 
c x 
d x 

M 20 a x 
b x 
c x 
d x 

p 1 1 
P 2 a 0 

b 0 
c 0 
d 1 
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analyse" genoemde kenmerken hebben betrekking op de werkgedragingen. 

De kenmerken van de hoofdgroep "Anforderungsanalyse" verschaffen 

informatie over de werkvereisten. 

I 5 b. Zowel de onder I 4 genoemde werkgedragingen als werkvereisten zijn 

algemeen van aard. 

I 6. Daar tussen de kenmerken van een hoofdgroep/{sub)sektie/onderverdeling 

geen relaties gelegd worden, is het kenmerk niet van toepassing. 

I 7. Tussen de volgende Klassen arbeidskomponenten worden relaties gelegd: 

de titels van de hoofdgroepen, de titels van de (sub) sekties, de 

titels van de onderverdelingen en de kenmerken. 

I 9. De relaties tussen de onder I 7 genoemde Klassen arbeidskomponenten 

karakteriseren zich door een niet-overlappende hierarchische struk

tuur. 

M 1. De kenmerken van elke hoofdgroep/{sub)sektie/onderverdeling liggen 

voor toepassing van de methode in een konkrete situatie vast. 

M 3. De relaties tussen de onder I 7 genoemde Klassen arbeidskomponenten 

liggen voor toepassing van de methode in een konkrete situatie vast. 

M 5. De kenmerken zijn zowel theoretisch als empirisch gefundeerd. De thea

retische basis wordt gevormd door het "Modell des Arbeitssystems" en 

het "Belastungs/Beanspruchungsmodell" van Rohmert. 

M 6. De betekenis van de kenmerken wordt met behulp van voorbeelden gespe

cificeerd. 

M 7 d. De kenmerken vormen de arbeidskomponenten in een instrument. In het 

instrument fungeren de "Schlussel" als deskriptoren en het objekt van 

het instrument is de te analyseren funktie of taak. 

M 9 b. Een funktie of taak, het objekt van het onder M 7 d bedoelde instru

ment, wordt op elk kenmerk beoordeeld. 

M 11. Rohmert en Landau (1979) geven aan welke arbeidsanalyse-methoden data 

op kunnen lever en voor de empirische validering van de verschillende 

hoofdgroepen kenmerken. Ze illustreren de empirische validering van 

een kenmerk door het te relateren aan een maat die hetzelfde bedoelt 

te meten. De rationele validiteit van een groot aantal kenmerken wordt 

gewaarborgd door hun theoretisch fundament. 

M 12. De deskriptorwaarden, nStufen", worden met behulp van voorbeelden ver

duidelijkt. 

M 13. De nSchlusseln bevinden zich op nominaal of ordinaal niveau. 

M 14. Het bereik van alle "Schlussel" is diskreet. De "Alternativ-Schlussel" 

heeft een binair bereik en het bereik van de overige "Schlussel" is 

aftelbaar eindig. 
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M 15. Ret invullen van de AET-vragenlijst wordt voorafgegaan door een 

kombinatie van observatie en interview. 

M 17. Ret observeren en het interviewen van de werker en de supervisor 

alsmede het invullen van de vr agenlij st geschiedt door een ervaren 

arbeidsanalytikus. 

P 2. Landau en Rohmert (1981a) geven toepassingen van AET-data. 
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4. Konklusies 

Het rapport geeft een systeem waarmee wordt beoogd een breed skala van 

arbeidsanalyse-methoden betrouwbaar en nauwkeurig te beschrijven • .Daar in 

hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat het ontwikkelde systeem toepasbaar is op 

een aantal zeer ui teenlopende methoden, lij kt het systeem bruikbaar voor 

sterk onderscheiden arbeidsanalyse-methoden. Het grote aantal kenmerken dat 

in het systeem is opgenomen, bevordert een nauwkeurige beschrijving van 

arbeidsanalyse-methoden, waardoor subtiele verschillen tussen de methoden 

niet worden verdoezeld. Door toepassing van het systeem op een veelheid van 

methoden kan worden nagegaan of de lijst met kenmerken toevoegingen of ver

dere specifikaties verlangt. De nauwkeurige omschrijvingen van de kenmerken 

en de waarden dragen bij tot betrouwbare beschrijvingen van de methoden. De 

mate waarin met behulp van het systeem betrouwbare beschrijvingen worden 

verkregen, is evenwel (nog) niet vastgesteld. Voor de bepaling van deze be

trouwbaarheid dienen twee of meer personen onafhankelijk van elkaar het 

systeem op een of meer methoden toe te passen. 

Heeft men een groot aantal methoden met behulp van het ontwikkelde systeem 

beschreven, dan bieden deze beschrijvingen de volgende toepassingsmogelijk

heden: 

1. De laatste decennia is een dermate groot aantal arbeidsanalyse-methoden 

ontwikkeld, dat thans dikwijls niet onmiddellijk duidelijk is welke 

methode of kombinatie van methoden in een konkrete situatie de nuttigste 

informatie oplevert. De met behulp van het systeem verkregen beschrij

vingen kunnen het selekteren van de voor een konkrete situatie optimale 

(kombinatie van) arbeidsanalyse-methode(n) vergemakkelijken. 

2. De beschrijvingen kunnen inzicht geven in de beperkingen van bestaande 

arbeidsanalyse-methoden waardoor ze ala leidraad kunnen fungeren bij de 

ontwikkeling van nieuwe methoden. 

3. Er is een beperkt aantal onderzoekingen uitgevoerd waarin verschillende 

arbeidsanalyse-methoden op empirische wijze met elkaar vergeleken worden 

(bv. Cornelius et al., 1979, Levine et al., 1980, Sackett et al., 1981). 

Men zou mogelijke verklaringen kunnen opstellen over de resultaten van 

dergelijke studies door de met behulp van het systeem verkregen be

schrijvingen van de onderzochte methoden, kenmerk voor kenmerk met 

elkaar te vergelijken. 
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Bijlage 

De kenmerken 

a. De inhoudelijke kenmerken 

I 1. De methode ondersCheidt twee of meer Klassen arbeidskomponenten. 

I 2. De methode is georienteerd op: 

a. funktie-, 

b. taak-, 

c. taakelementniveau. 

I 3. De arbeidskomponenten zijn georienteerd op: 

a. funktie-, 

6. taak-, 

c. taakelementniveau. 

I 4. De arbeidskomponenten leveren informatie over: 

a. de omgevingskonditiesJ 

b. de arbeidsobjektenJ 

c. de arbeidsmiddelen; 

d. de werkkarakteristieken; 

e. de werkgedragingen; 

f. de werkvereisten. 

I 5. De werkgedragingen/werkvereisten zijn: 

a. specifiek; 

b. algemeen. 

I 6. Tussen de arbeidskomponenten van eenzelfde klasse worden relaties ge

legd. 

I 7. Tussen de verschillende Klassen arbeidskomponenten worden relaties ge

legd. 
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I 8. De relaties tussen de arbeidskomponenten van eenzelfde klasse hebben 

de volgende organisatie: 

a. sequentiiiel 

De sequentiile organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend; 

2. niet-overlappend. 

b. konditioneel 

c. hiirarchisch 

De hiirarchische organisatie (struktuur) is: 

1. over lappend J 

2. niet-overlappend. 

I 9. De relaties tussen de verschillende klassen arbeidskomponenten hebben 

de volgende organisatie: 

a. sequentiiel 

De sequentiile organisatie (struktuur) is: 

1. overlappend; 

2. niet-overlappend. 

b. konditioneel 

c. hiirarchisch 

De hiirarchische organisatie (struktuur) is: 

1. over lappend 1 

2. niet-overlappend. 

d. funktioneel. 

I 10. De methode levert informatie over intermenselijke interakties in de 

werksituatie. 

I 11. De benadering verdiskonteert interindividuele verschillen. 

b. De methodologische kenmerken 

M 1. Bet aantal arbeidskomponenten en de aard van de arbeidskomponenten van 

eenzelfde klasse liggen voor toepassing van de methode in een konkrete 

situatie vast. 

M 2. De relaties tussen de arbeldskomponenten van eenzelfde klasse liggen 

voor toepassing van de methode in konkrete situatie vast. 
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M 3. De relaties tussen de verschillende Klassen arbeidskomponenten liggen 

voor toepassing van de methode in een konkrete situatie vast. 

M 4. Er zijn een of meer expliciete kriteria, al dan niet gebaseerd op een 

theoretisch model, die richting geven aan de selektie van de arbeids

komponenten. 

M 5. De grondslag van de arbeidskomponenten wordt gevormd door: 

a. een expliciet theoretisch model; 

b. de empirie. 

M 6. De. arbeidskomponenten van het instrument zijn nauwkeurig omschreven 

en/of gedefinieerd. 

M 7. De arbeidskomponenten hebben de volgende status: 

a. ze hebben een naamgevende funktie; 

6. ze hebben een deskriptieve funktie1 

c. ze vormen de objekten voor een instrument, 

d. ze maken deel uit van een instrument. 

M 8. Het instrument wordt tijdens het doorlopen van goed omschreven stadia 

langzamerhand ontwikkeld. 

M 9. De relatie tussen het objekt of objekten en de arbeidskomponenten van 

het instrument heeft de volgende aard: 

a. klassificerend; 

b. funktioneel. 

M 10. De methode geeft informatie over de betrouwbaarheid van het 

instrument. 

a. beoordelaarsbetrouwbaarheid; 

b. item-betrouwbaarheid. 

M 11. De methode geeft informatie over de validiteit van het instrument. 

a. empirische validiteit; 

b. rationele validiteit. 

M 12. De deskriptorwaarden van het instrument zijn nauwkeurig omschreven. 
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M 13. De deskriptoren van het instrument bevinden zich op: 

a. nominaal-, 

b. ordinaal-1 

c. interval-; 

d. ratio niveau. 

M 14. Het bereik van de deskriptoren is: 

a. diskreet 

Het diskrete bereik is: 

1. binair; 

2. aftelbaar eindig1 

3. aftelbaar oneindig. 

b. kontinu. 

M 15. In de methode wordt van de volgende techniek gebruik gemaakt: 

a. observatie; 

15. interview; 

c. vragenlijst; 

d. simulatie/experiment; 

e. studie van bestaande gegevensbestanden. 

M 16. In de methode is de volgende bron bij het informatie produktie- en 

informatie inwinningsproces betrokken: 

a. werker; 

b. expert/supervisor; 

c. ervaren arbeidsanalytikus; 

d. naieve beoordelaar. 

M 17. In de methode vervult de volgende bron bij het informatie produktie

en informatie inwinningsproces de aktieve rol: 

a. werker; 

b. expert/supervisor; 

c. ervaren arbeidsanalytikus; 

d. naieve beoordelaar. 
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M 18. Bij de ontwikkeling van het instrument wordt de volgende techniek ge

bruikt: 

a. observatie; 

b. interview; 

c. vragenlijst; 

d. simulatie/experimentl 

e. studie van bestaande gegevensbestanden. 

M 19. De volgende bron is bij de ontwikkeling van het instrument betrokken: 

a. werker; 

b. expert/supervisor; 

c. ervaren arbeidsanalytikus; 

d. naieve beoordelaar. 

M 20. Bij de ontwikkeling van het instrument vervult de volgende bron de 

aktieve rol: 

a. werker; 

b. expert/supervisor: 

c. ervaren arbeidsanalytikus7 

d. naieve beoordelaar. 

c. De praktische kenmerken 

P 1. De methode is beproefd. 

P 2. Toepassing van de door de methode verkregen informatie ligt op het 

volgende terrein: 

a. klassifikatie; 

b. selektie, training en/of opleiding; 

c. funktiewaardering en/of personeelsbeoordeling7 

d. ftjob (re)designft • 
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