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HOOFDSTtJK 1 .... Inleiding en overzicht 

Er bestaat in Eindhoven een werkptaats 'Sterk door Werk'. 

In die werkplaats werken uitsluitend mensen, die gepensioneerd zijn. 

Toen ik er voor de eerste keer kwam, zag ik een man van in de ze

ventig achter een persje zitten.Met dat persje plakte hij in hoog 

tempo rOde merkjes op hulsjes,voortransistoren. 

Ik kan nog begrijpen dat ietnand voor zijn plezier achter een draai

bank gaat staao, of iets gaat timmeren. Dan maak je iets. Maar dat 

persje ••• 

De vraag wat iemand ertoe brengt om na zijn pensionering door te 

gaan met dat soort werk vormde het onderwerp van mijn afstudeer

onderzoek, waarvan dit verhaal verslag doet. 

Na deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin ik de vraagstelling 

formuleer. Na een algemene beschouwing over de plaats van oudere 

mensen in onze maatschappij, geef ik een model van de pensionering 

a1s breuksituatie (2.1). Voordat ik overga tot een uitwerking van 

de vraagstelling komen een aaotal begrippen aan bod als kognitie

ve dissonantie (2.2), dogmatisme en rigiditeit (2.3), arbeids

ethos (2.4) en satisfaktie (2.5). Daarna wordt de vraagstelling 

geformuleerd - hoe kamt het dat iemand na zijn pensionering weer 

gaat werken in een fabrieksmatige omgeving - en uitgesplitst in 

een viertel veronderstellingen(2.6). 

In hoofdstuk 3 beschrij£ ik de methode en organisatie van het on

derzoek. Dat begint met een overzicht van het veld van onderzoek, 

de kooperatieve werkgemeenschap 'Sterk door Werk' (3.1). Vervol

gens geef ik aan hoe de proefpersonen gekozen zijn (3.2) en hoe 

het onderzoek verlopen is (3.3). In paragraaf 3.4 licht ik de ge

bruikte instrumenten(interviews en vragenlijsten) toe. Dit hoofd

stuk besluit met een paar opmerkingen over de verwerking van de 

gegevens (3.5). 

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de resultaten van het onderzoek. 

Nadat ik eerst de vergelijkbaarheid van de groepen heb nagegaan (4.1), 
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volgen een vier tal rondes waa~rin onder andere de verschillende ver

onderstellingen getoetst worden. 

In: de eerste ronde (4.2) worden de vier veronderstellingen ten aan

den van arbeidsethos (4.2.1), dogmatisme (4.2.2), rigiditeit (4.2.3) 

en satisfaktie (4.2.4) getoetst. 

In de tweede ronde (4.3) wordt opnieuw naar de veronderstellingen 

gekeken - maar nu met konstant houden van een aantal faktoren die 

voor de onderzochte groepen verschillend bleken te zijn. Paragraaf 

4.4 geeft een tussentijdse halans. 

De derde ronde (4.5) beschrijft een aantal uitkomsten die niet in 

de oorsptonkelijke vraagstelling besloten lagen. Dat zijn de sa

menhang tussen arbeidsethos en de bereidheid om weer te gaan wer

ken (4.5.1), het verband tussen Ieeftijd en arbeidsethos (4.5.2), 

aspekten van het werken op 'Sterk door Werk' (4.5.3) en de 'pen

sioneringsvraag' (4.5.4). 

Tenslotte geef ik in de vierde ronde een samenvatting van de uit

komsten van de gehouden interviews (4.6). 

Het laatste hoofdstuk bevat konklusies, overgebleven onduidelijk

heden, en wat ideeen over wat er verder zou kunnen gebeuren. Ach

tereenvolgens wijd ik een paragraaf aan 'Sterk door Werk' (5.1), 

aan de mensen op 'Sterk door Werk' (5.2) en aan alternatieven (5.3). 

Tensiotta geef ik een overzicht van de boeken en artikelen die ik 

gebruikt hab. Ret verslag wordt gevolgd door een aantal bijlages; 

twee statistiese beschouwingen,voorbeelden van de gebruikte vra

genlijsten en uitgebreide tabellen. 



HOOFD STUl< 2 
, , De yraagstelli~g 

2.1 De ouder wordende mens. . , 

Naarmate een mens ouder wordt, veranderen er dingen in hem. Zowel 

op het fysieke als op het mentale vlak. 

Fysiek gesproken neemt bijvoo~beeld de maximale zuurstofopname per 

tijdseenheid af. Het zuurstofttansport is aan een nog sterkere da

ling onderhevig, zodat het steeds moeilijker wordt voor de bloeds

omloop om zuutstof op de plaats tekrijgen waar die nodig is. Een 

praktiese konsekwentie hiervan isdat de ouder wordende mens zwaar 

werk minder goed aankan. 

Een zelfde soort achteruitgang is ook bij andere funktionele kapa

citeiten te konstateren. Als voorbeeld daarvan kunnen we noemen 

de zenuwgeleidingssnelheid, de basale stofwisseling, de vitale ka

paciteit. Daarbij kamt nog de toenemende kans op storingen in de 

bloedcitkulatie en het ademhalingssysteem. 

Ook op het mentale vlak treden veranderingen op bij het ouder wor

den. De mogelijkheden tot het verwetken van een informatiestroom 

worden vrijwel zeker beinvloed door de leeftijd, al is nag maar 

betrekkelijk weinig bekend over zowel de kwantiteit als de kwali

teit van deze leeftijdsvariabele. Zaken.als perceptie, kort ge

heugen, identifikatie, het aantal keuzes wat je per tijdseenheid 

kunt maken spelen met betrekking tot deze variabele een belang .... 

rijke rol, 

Uit een aantal onderzoekingen lijkt naar voren te komen dat we bij 

de ouder wordende mens een lichte vertnindering kunnen den van e

motionele instabiliteit en toename van eenzelvigheid, een voorkeut 

v~~r details, een zeker dogmatisme en vas.thouden aan ingeslepen 
+ gewoontes. 

Ik dank dat we er niet zijn met het konstateren van deze (min of 

meer) meetbare faktoren - van groot belang is de manier waarop de 

oudere mens deh verhoudt tot ziehzelf t tot de ander, .tot de sa-

+ • Z1e Van Zonneveld 
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menleving en de wijze waarop die ander en de samenleving zich op

stellen ten aanzien van de oudere mens. 

De sceiale sruktuur van onze samenleving is in dit verband van 

grote invloed. Of iemand ervaart oud te zijn en niet meer mee te 

tellen, of a1s zodanig te worden besehouwd wordt mee bepaald door 

het milieu waarin hij leeft. 

De huidige stad- en wonongbouw aksentueren de beleving 'oud en 

niet meer mee kunnen doen'. In een agrariesesociale struktuur 

kunnen drie genera ties nog bij elkaar en op elkaar betrokken le

ven, in de moderne stad is er naast kinderen en ouders geen plaats 

voor grootouders. Zij worden apart gezet in bejaardentehuizen. 

In feite raakt de oudere mens uit de tijd. Hij staat alleen, be-
• + staat nl.et meer voor anderen. 

Scherp treedt dit aan het lieht op het moment van pensionering. 

Van het ene moment op het andere hoor je er niet meer bij, in on

ze op werk gebaseerde maatschappij. In figuur 2.1 is die breuk

situatie sehematies weergegeven. 

werk pens ioner ing 
~: ____ C 

~: 

Fig. 2.1 Pensionering ala breuksit:uatie 

'niets' doen 

klusjes opknappen 

'Sterk door Werk' 

hobby beoefenen 

.......... 

Een van de manieren om op deze breuksituatie tereageren, is dat 

men de werksituatie min of meer voortzet, en wel op zo'n manier 

dat alles sterk op de oude werksituatie lijkt. Dat gebeurt bij 

'Sterk door Werk'. Om na te gaan welke faktoren ertoe leiden dat 

iemand 'Sterk door Werk' kiest, in plaats van een ander alterna

tief, heb ik ditonderzoek opgezet. 

+ • d ue Bahr·t 
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Maar voordat ik beschrijr wit er gebeurt bij de keuze voor 'Sterk 

door Uerk' en waarom, ga ik eerst een aantal begrippen toelich

ten, die in het vervolg van dit verhaal vaak terug zullen komen. 

2.2 Kognitieve dissonantie 

Leon Festinget beschrijft in fA theory of cognitive dissonance' 

wat er op kognitief nivo in de mens gebeurt als hij onderworpen 

is aan tegenstrijdige kennh of ervaringen. 

Uitgangspunt is dat het menselijk organ,isme interne harmonie of 

konsistentie wi! bereiken. Een voorwaarde daartoe is dat er over

eenstemming bestaat binnen de kognitie die de mens bezit. 

&ognitie definieren we als : alles wat een mens weet, denkt of 

gelooft met be trekking tot zichzelf, zln omgeving en z'n gedrag. 

We kunnen deze kognitie verdeeld denken in elementen, of groepen 

van elementen. 

Deze kognitieve elementen (of gtoepen van elementen) kunnen in 

Elen drietal verhoudingen tot elkaar staan 

- een niet ter zake doende (irrelevante), die optreedt als de ele

men ten niets met elkaar te maken hebben, 

- een strijdige (dissonante), die komt voor als - wanneer aIleen 

deze elementen beschouwd worden - het tegengestelde van een ele

ment uit het andere element voIgt, 

- een overeenstemmende (konsoftante), als - weer bij beschouwing 

van aIleen deze elementen - het ene element uit het andere voIgt. 

De grootte van de zojuist genoemde dissonantie is afhankelijk van 

het belang van de elementen, die met elkaar in strijd zijn. De to

tale hoeveelheid dissonantie tussen een element en de rest van ie

mande kognitie hangt af van hoeveel relevante elementen in strijd 

zijn met het betreffende element - gewogen naar belangrijkheid. 

De aanwezigheid van een strijdigheid of dissonantie geeft aanlei

ding tot pogingen om die strijdigheid te verminderen : zoln strij

digheid is immers in tegenspraak met de nagestreefde harmonie. 
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De kraeht van die pogingen hangt af van de grootte van de heersen

de strijdigheid. Er zijn versehillende manieren denkbaar om zo'n 

strijdigheid op te lossen of te verminderen : 

- je kunt een of meer elementen, die in de strijdigheid betrokken 
I 

zijn, veranderen, 

- je kunt nieuwe elementen toevoegen, die overeenstemmen met de 

bestaande kognitie, 

- je kunt het be1ang van de betrokken elementen verminderen. 

We kunnen in dit verband onderseheid maken tuseen versehillende 

typen e1ementen in de kognitie, namelijk tussen gedragselementen 

en omgevingse1ementen. Wanneer een gedrags- en een omgevingsele

ment met elkaar in strijd zijn stuiten we op de komplikatie dat 

de mogelijkheden om de omgeving te veranderen vaak beperkt zijn. 

Vooral als het de fysieke omgeving betreft, soeia1e aspekten zijn 

vaak eerder voor verandering toegankelijk. 

We kunnen hieruit a1 konkluderen dat er weerstand geboden wordt 

aan de verandering van e1ementen. V~~r wat betreft gedragsele

menten kan dat veroorzaakt worden doordat zorn verandering pijn

lijk is, of ver1ies veroorzaakt, doordat het huidige gedrag an

derszins vo1doening geeft, of doordat een verandering eenvoudig 

niet mogelijk is. Wanneer we naar de omgeving kijken, dan wordt 

de mogelijkheid tot veranderen begrensd door de soeia1e rea1i

teit. Prakties gesproken : de moeilijkheid om mensen te vinden 

die de veranderde kognitie ondersteunen. 

De grootte van de dissonantie zelf is ook beperkt. De maximale 

dissonantie is gelijk aan de totale weerstand tegen verandering, 

die het gemakkelijkst te veranderen element heeft. Voordat zorn 

maximale dissonantie bereikt is kan de dissonantie verminderd 

worden door nieuwe kognitieve elementen toe te voegen. 

Hoe komt kognitieve dissonantie tot stand ? 

len geval treedt op na het nemen van een beslissing. Dissonantie 

is in dat geval bijna onvermijdelijk. We kunnen dat als voIgt in-
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zic.htelijk maken. 

Wanneer ~e uitgaan van t~ee alternatieven A en B, die beide aan

trekkelijke ert onaantrekkelijke kanten hebben, dan zal na een be

sliasing - zeg ten gunste van A • er dissonantie ontstaan z1Jn. 

De aantrekkelijke aspekten van A en de onaantrekkelijke aspekten 

van B zijn konsonant met de genomen beslissing. Daarentegen zijn 

de onaantrekkelijke aspekten van A en de aantrekkelijke aspekten 

van B strijdig met een beslissing ten gunste van A. 

De grootte van de ontstane dissonantie wardt bepaald door het be

lang van de beslissing en de relatieve aantrekkelijkheid van het 

verworpen alternatief. Eenen ander wordt in figuur 2.2 schema

ties weergegeven. 

Fig. 2.2 Kognitieve dissonantie als funktie van het belang van 

de beslissing en de relatieve aantrekkelijkheid van 

het verworpen alternatief. 

Mogelijkheden om een dergelijke dissanantie te verminderen zijn 

- Herroepen of veranderen van de beslissing. Ais regel zal veran

deren van de beslissing niet veel helpen, wamt de dissonantie 

treedt nu naar de andere kant op. Wat weI voorkomt is, dat men 

de beslissing psychologies herroept, men distantieert zich van 

de eigen beslissing. 

- Het veranderen van bepaalde kognieieve elementen, of het toevoe

gen van nieuwe elementen, die in overeenstemming zijn met de ge

nomen beslissing. 

Een derde mogelijkheid is het ontdekken of kreeren van elementen, 

in het gekozen alternatief, die identiek zijn met aantrekkelij

ke zijden van het verworpen alternatief. 

- Tenslotte kun je natuurlijk ook het belang van de betrokken be

slining verminderen. 
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Een ander mogelijkheid voor het optreden van dissonantie is het 

naar voren komen van nieuwe informatie, of het plaatsvinden van 

een gebeurtenis. Beide gegevenheden kunnen al dan niet tijdelijk 

in konflikt zijn met bestaande kognitie. 

De nieuwe informatie kan min of meer opgedrongen zijn. Voorbeeld 

daarvan is een situaitie waarin je onvrijwillig geplaatst wordt 

(pensionering bijvoorbeeld). Maar ook ander mensen,met opvattin

gen die afwijken van de eigen mening zijn een mogelijke bron van 

dissonantie. Dat die mogelijkheid realiteit wordt kan 'toevallig' 

zijn, of op initiatief van die anderen gebeuren. 

De dissonantie die door dergelijke gedwongen kontakten ontstaat, 

kan ook op de al beschreven manieren verminderd worden. .Boven

dien is het mogelijk om op het moment van de informatieoverdracht 

zel£, een proces op gang te brengen dat het opdoen van de strijdi

ge kognitieve elementen tegengaat. Oat kan gebeuren door via een 

omslachtige redenering aanvankelijk begrip om te buigen tot wan

begrip, door de gehele bo~dschap ongeldig te verklaren, of door 

foutieve perceptie dif,! overeenstemt met de bestaande kognitie 

(het filteren van de informatie). 

2.3 D08!!tisme en rigiditeit 

Een mens gelooft (is overtuigd van, meent ••• ) een aantal zaken. 

Je kunt die georganiseerd denken in een systeem. Dat is dan de or

ganisatie van verbale en non-verbale, impliciete en expliciete 

overtuigingen, meningen en verwachtingen. Aan de andere kant ver

werpt de mens een aantal van die systemen. De mate waarin je een 

systeem verwerpt hangt af van in hoeverre dat systeem op je eigen 

systeem lijkt. 

De kombinatie van het systeem dat je aanvaardt, en de systemen 

die je verwerpt noemt Milton Rokeach het 'belief-disbelief system'. 

Ik zie geen kans dat begrip te vertalen, iets van 'geloof-ongeloof 

systeem' roept bij mij heel andere associaties op. Zo'n 'belief

disbelief system' kun je opvatten als een geheel vandelen, die 

op een al dan niet logiese manier met elkaar verbonden zijn. 
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We kUtlnen deze systemen onderscheiden in 'open' en 'gesloten' 

systemen. De mate waarin iemand in staat is tot het ontvangen 

van, toetsen van en reageren op relevante informatie van bui

tenaf, op grond van de waarde die in de informatie zelf ligt, 

en niet gehinderd door niet ter zake doende faktoren in de 8i

tuatie, die voortkomen uit de persoon zelf of van buiten, 

die mate bepaalt in hoeverre het systeem van die persoon open of 

gesloten is. 

Ala voorbeeld van niet ter zake doende druk van binnenuit, die een 

realistiese ontvangst van informatie belemmert, kunnen genoemd wor

den de gewoontes Van iemand, tijrt opvattingen en stemmingen, die 

met de zaak ~aar het om gaat niets van doen hebben, irrationele 

ego-motieven, behoefte aan macht, aan zelfverheerlijking, de be

hoefte om angst te verminderen ••• 

Bij irrelevante druk van buiten kunnen ~e denken aan de druk die 

beloning en straf, uitgeoefend door een autoriteit, teweeg bren

gen. Bij wijze van voorbeeld : ouders, gelijken, andere gezag

hebbende figuran, groepen waaraan je je spiegelt, socialeen in

stitutionele normen, kulturele normen ••• 

Hoe opener het 'belief-disbelief system' is, deste meer komt het 

toetsen Van en reageren op informatie voort uit de waarde die de 

informatie zelf heeft, en in overeenstemming met de strukturele 

eisen van de situatie. 

We nemen aan dat elk 'belief-disbelief system' tegelijkertijd twee 

sterke en tegenstrijdige motieven dient : 

- de behoefte aan een kognitief raamwerk om te kennen en te begrij

pen, en 

- de behoefte om bedreigende aspekten van de werkelijkheid af te 

weren. 

Naarmatede kognitieve behoefte om te kennen overheerst en de be

haefte om bedreig~~ af te weren afwezig is, is een open systeem 

het resu1taat. Naarmate de behoefte om bedreiging af te weren ster

ker wordt, neemt de behoefte om te kennen af - wat een meer ge810-

ten systeem tot gavolg heeft. 
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Samengevat : de dogmatiese per soon (iemand met een gesloten sys

teem noemen we dogmaties)verdedigt zich via een gesloten systeem 

van opvattingen tegen de angst die door dissonante informatie zou 

kunnen worden gewekt. Hij is met andere woorden niet in staat aIle 

informatie uit de buitenwereld te verwerken, waardoor zijn denk

en waardensysteem niet of nauwelijks verandert. 

Mensen hebben soms de neiging om met iets wat ze doen door te gaan 

op de manier zoals ze die kennen, zich te verzetten tegen verande

ring in opvattingen, te weigeren af tezien van oude gevestigde 

patronen. We noemen dat verschijnsel rigiditeit. 

De rigide persoon probeert zijn omgeving te stabiliseren. HiJ or

ganiseert zijn omgeving ZQ dat hij niet in onverwachte situaties 

terecht komt; hij vermijdt moeilijkheden door zich strikt aan zijn 

opvattingen te houden. Hij zal sterk geneigd zijn zich te houden 

aan groepsmeningen en/of aan zijn eigen, inovereenkomstige situ-
• d + at~es eer er vertoond gedrag. 

Er is verschil tussen dogmat~sme en rigiditeit : rigiditeit heeft 

betrekking op het vasthouden aan specifiek gedrag, terwijl dogma

tisme meer naar een gesloten denksysteem verwijst. De overeenkomst 

tUBsen deze twee begrippen is, dat in beide de struktuur van de 

Quitenwereld wordt gesimplificeerd. 

2.4 Arbeidsethos 

Werk neemt in onze kultuur eenerg belangrijke plaats in. 

Zo belangrijk zelfs, dat je eraan kunt afmeten in hoeverre iemand 

deelheeft aan die kultuur. 

Een negatieve beleving van de. arbeid geldt als een ernstige tekort

koming. Arbeid is er immers zowel voor het individueel geltik als 

voor het maatschappeIijk welzijn. Mensen die niet werken, terwijl 

ze daartoe weI in staat worden geacht, zijn onaangepast, verdacht, 

een subkultuur, profiteren van sociale voorzieningen. Een positie

ve beleving van arbeid is de normale toestand, vanuit dit wester

se arbeidsethos gezien. De werkende mens hoort' in het werk zelf 

+ de Lange 
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zijn voldoening te vinden.+ 

Vocral vanuit de chtistelijke leer is er lang de nadruk op gelegd 

dat in de arbeid zelf de levensvervulling ligt. Met name moeten 

hie.r het calvinisme en het (nederlands.e) rooms-katholicisme worden 

genoemd : werken was een van god opgelegde plicht (' in het zweet 

uws aanschijns zult ge uw brood verdienen'). Weliswaar aanvankelijk 

als straf opgelegd, maar dat strafkarakter werd steeds minder als 

todanig gevoeld, en de plichtwerd tot iets waaraan je je volledig 

moest geven. 

Vanuit dit arbeidsethos is ook te verklaren dat Max Weber het cal

vinisme als voedingsbodem van het kapitalisme zag - een stelling 

waar overigens inmiddels weI iets op afgedongen is. 

Merkwaardig blijft dat in onze maatschappij, diegesekulariseerd 

heet te zijn, die grote nadruk op het werk is blijven bestaan. Er 

wordt op uitgebreide schaal onderzoek verricht naar de voldoening 

die mensen in hun werk ondervinden, naar waaromze werken, en je 

ontkomt niet aan de indruk dat een van de grootste zorgen van on

verschillig welk kabinet en van elke vakbond het behoud van de 

werkgelegenheid is ••• 

Het arbeidsethos moet inderdaad diep in onze kultuur ingeworteld 

zijn. Bij de generatie die de krisis van de dertiger jaren meege

maakt heeft, en de onzekerheden en de vernederingen die daarmee 

gepaard gingen, is de nadruk die zij op werk legt deels daaruit te 

verklaren, maar ook de latere generaties vertonen (zij het in af

nemende mate +) dit ethos. 

~anner ik tot een definitie van arbeidsethos wil komen, dan wordt 

dat zoiets als : 

'Het is de overtuiging dat werken - en dan met name in geinstitu

tionaliseerde en dus herkenbare vorm - als waardevol beschouwd 

moet worden, en als belangrijk voor de waardering van iemand door 

de maatschappij. De:konkrete inhoud van het werk speelt hierbij 

een minder belangrijke rol.' 

+ • V· Zle an Delden 
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2.5 Satisfaktie 

Satisfaktie is een tijdlang een erg populair begrip geweest in ge

dragswetenschappelijk onderzoek binnen bedrijven. Als er onderzoek 

gepleegd werd was de vraag 'Bent u tevreden met uw werk' bijna on

vermijdelijk. 

Gelukkig antwoordde dan als regel zo'n driekwart van de ondervraag

den dat zij tevraden of zeer ·tevreden waren met hun werk. Dat is 

niet verwonderlijk. Als je die vraag interpreteert of je 'gegeven 

opleiding, maatschappelijke kansen, verwachtingen, tevreden bent 

met je werk', wei, dan is het ergens anders waarschijnlijk net zo 

beroerd, en valt de situatie dus niet tegen. 

Verder zie je dat die tevredenheid niet wordt opgevat als een ge

moedstoestand, maar als een eigenschap of vermogen. De interpreta

tie van de vraag naartevredenheidwordt dan 'kun je jeschikken in 

de omstandigheden'.+ 

Doorredenerend zou je zelfs kunnen stellen dat .tevredenheid met 

het werk in een aantal gevallen een signaal voor ernstige ongerust

heid zou moeten betekenen. Als mensen per dag vele duizenden rou

tinehandelingen moeten verrichten, en zeggen dat ze tevreden met 

het werk zijn, konden ze wei eens zo vervreemd zijn geraakt van 

zichzelf, van hun mogelijkheden tot handelen en beleven, dat ze 

niet meer weten wat ze kunnen, en wat ze kunnen beleven. 

De konklusie dat de gebruikelijke tevredenheidsmaat eerder de mate 

van aanpassing meet, ligt na het voorgaande wel voor de hand. Die 

aanpassing kan zich uiten in vervreemding, beperkte aspiraties, 

statiese opvattingen over mens en maatschappij, geringe deelname 

aan verenigingen. 

In latere onderzoekingen is die enkele vraag uitgebreid. Er wordt 

dan naar de individuele oordelen over onderdelen of aspekten van 

de werksituatie gevraagd. Deze benadering is nauwelijks beter : 

de werkende mens wordt gedacht in een veld van prikkels (leiding, 

+ de De Gids (10) 1971; Berting en De Sitt;er; De Swaan; 

'Van Onderen' 
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loon, relaties, zekerheid etc.) die op hem inwerken en hem tot een 

grotere dan wel kleinere toestand van tevredenheid brengen. Doel 

van het bedrijfsbeleid in deze visie is he~ vergroten van het te

vredenheidsgevoel van de individuele werknemer, een doelstelling 

die men ondermeer denkt te kunnen bereiken via de stijl van leiding

geven. 

Ik denk dat een vruchtbaarder benadering van de tevredenheidspro

blematiek te bereiken is door uit te gaan van het behoeftenpatroon 

van de werkende mens. Het gaat dan echter veel meer om wat men 

zoekt en verwacht in het werk, met andere woorden om de motivatie. 

Invloeden van de maatschappij op het individuele behoeftenpatroon 

spelen uiteraard ook een belangrijke rol. 

In deze opvatting is arbeidstevredenheid of satisfaktie slechts 

een bijprodukt, in plaats van een zelfstandige grootheid. Het ver

vult de rot van een feedback-grootheid, die een indikatie geeft 

over de mate waarin een bepaald behoeftenpatroon in de arbeid be

vredigd kan worden. 

2.6 Formuleren van de vraagstelling 

Ik kom nu weer terug op de breuksituatie die pensionering teweeg

brengt, de manier waarop de mensen op 'Sterk door Werk' daarop re

ageren, en hoe het komt dat zij zo en niet anders reageren. Ik doe 

dat eerst beschrijvenderwijs. Daarna formuleer ik een en ander zo 

dat er aanknopingspunten ontstaan voor een onderzoeksopzet. 

Iemand heeft zorn veertig jaar gewerkt, en is ervan overtuigd ge

raakt - waarschijnlijk voor een belangrijk deel onder invloed van 

zijn omgeving - dat teen mens eigenlijk hoort te werken', 'dat je 

niet meetelt als je niet werkt', dat er kortom juist in werk een 

levensvervulling ligt. De werksituatie vervult voor hem ook een 

aantal behoeftes, de behoefte aan zekerheid, aan achting en waar

dering, en deels ook san zelfverwerkelijking. 

Wanneer zo iemand gepensioneerd raakt, ontstaat voor hem een si

tuatie, waarin weliswaar aan een aantalbehoeftes voldaan is, 

zo heeft hij de zekerheid van zijn pensioen of aow, maar die hij 
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anderszins toch als strijdig met zijn opvattingen ervaart. 

Hij verkeert in de toestand, dat hij geacht wordt niet meer te 

werken, aan de andere kant heeft hij nog steeds zijn opvatting 

dat je weI degelijk hoort te werken. Die strijdigheid kan hij ver

minderen door zijn mening te herzien, aan de situatie aan te pas

sen, of weI door de situatie te veranderen - dat kan varieren van 

het doen van klusjes thuis tot hetopnieuw intreden in een fa

brieksmatige omgeving.+ 

In het laatste geval kan hij op dezelfde manier als vroeger zijn 

behoefte aan achting en waardering, en aan zelfverwerkelijking re

aliseren. Deze laatste oplossing betekent weI dat zijn 'belief

disbelief system' tamelijk gesloten is : de bedreigende situatie 

van niet-te-hoeven-werken bant hij uit, terwijl hij sterk vasthoudt 

aan zijn opvatting dat je hoort te werken. De nieuwe informatie 

krijgt eigenlijk geen kans. 

Verder kan het feit dat hij terugtreedt in een vanouds bekende si

tuatie erop wijzen dat hij sterk hecht aan een aantal handelingen 

en gedragspatronen, die hij altijd al uitvoerde. In die nieuwe

oude situatie komt hij bovendien anderen tegen die dezelfde opvat

tingen huldigen, en hem dus kunnen steunen in zijn mening. Gevolg 

daarvan is dat de strijdigheid die eerst bestand, en die door het 

intreden al afnam, nog verder afneemt. 

Een groot aantal doelstellingen en waarden worden vaor deze man 

in en door het werk gerealiseerd. Er is, met andere waarden, wei

nig diskrepantie tussen de behoeftes en de realisering ervan in 

de werksituatie. De arbeidstevredenheid, opgevat als de mate waar

in wens en en verwachtingen gerealiseevd worden, zal bij hem waar

schijnlijk hoog zijn. 

Ik ga dit betoog nu herformuleren, om aanknopingspunten voor het 

onderzoek te krijgen. 

+ Steun voor deze op,~atting vind ik ook bid Carp 
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Ik baseer me op het begrip tkognitieve dissonantie'. 

Aan de ene kant heeft een gepensioneerd iemand de wetenschap dat 

'hij niet meer hoeft te werken', aan de andere kant kan hij - in 

meerder of mindere mate - ean arbeidsethos bezitten, een overtui

ging 'dat de mens hoort te werken'. Die twee kognities ('niet meer 

werken' Versus 'arbeidsethos') zijn met elkaar in strijd. 

Verder ga ik ervan uit dat de wetenschap dat je niet meer hoeft te 

werken voor iedereen even sterk aanwezig is : die is eenvoudig in

herent aan de pensioensituatie. De mate van kognitieve dissonantie 

wordt dan bepaald door de grootte van het arbeidsethos. Dit is sche

maties in figuur 2.3 weergegeven • 

.... _h_o_o .... g_ar_b_e_l._· d_a_e_t_h .... O_S __ .....,~ _______ _ 

middelmatig 
arbeidsethos ----1 

.. I--l-a-a-g-a ... rb-e-id-s-e-th-O ..... S--~ - 0 - - - --

mate van kognitieve 
dissonantie = 
lengte van de pijl 

wetenschap dat je niet 
meer hoeft te werken 

Fig. 2.3 &ognitievedissonantie,veroorzaakt door arbeidaethos 

Naarmate de kognitieve dissonantiegroter is, zal de betreffende 

peraoon eerder geneigd zijn pogingen in het werk te stellen om die 

dissonantie te verminderen. In beginsel zijn er dan twee mogelijk

heden : 

- of je verandert je opvattingen in de richting van een lager ar

beidsethos, en je blijft niet werken, 

- of je handhaaft je arbeidsethos en gaat wel weer werken. 

De laatste kategorie verwacht ik op 'Sterk door Werk' aan te tref

fen, de eerste kategorie daarbuiten. 
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Veronderstelling 

Bij vergelijking van mensen binnen 'Sterk door Werk' met mensen 

buiten 'Sterk door Werk' op het punt van arbeidsethos krijgen we -

dan de '8 itua tie da t bij de mensen b innen 'Sterk door Werk', het 

arbebisethos hoger is dan bij de mensen die niet op 'Sterk door 

Werk'zijn. 

Veronderstelling 2 

Zonet heb ik gesteld dat er tweemanieren zijn om de dissonantie 

te verkleinen : of Je verandert je opvattingen in'de richting van 

een lagerarbeidsethos, en je bIijft niet werken of' je handhaaft 

jeat'beidlfetho'sen gaat weI weer werken. 

Hoe komt het m.t dat de een z'n opvattingen verandert, en de auder 

niet t endat: de een ,dus wel niet weer gaat werken en de ander weI ? 

Dat hangt, denk ik, samenmet. dOgm&tisme, dat is de mate waarin 

het 'denkraam' van iemandopen of gesloten is, andel'S gezegd de 

mate waarinbepaalde waarden ingeslepenzijn. 

A priori is het niet aan te namen dat de mate van dogmatisme bin

nen 'SterkdoorWe1;k"o1;daarbuiten vers-chilt (veronderstelling ZA) t 

maar wel 'kun~n,.e\ iets voorspellen bij een kombinatie met arbeids

ethos (ve~fl1~;~~;telling 2B). 
: .,.<,";\,.,', .... ~\: .. ' , . 

Als wedan'le'1ften op mensen met een hoog arbeidsethos, dan verwacht 

ik:\d._~J;dhrlen 'Sterk door Werk t dezemensen ook een sterk dogmatis-
:,'';:\~'{.<., ",~" ';. . 

mi"':~llen hebben, terwijl dat buiten 'Sterk door Werk' minder het 

geval is. 

Wa~~er we letten op mens en met een.la"s.arbeidsethos zal de zaak 

eerder omgekeerd zijn. Voor watbetrert de mens en van' Sterk door 

Werk', zij zullen niet EO sterk dogmaties zijn, andel'S gezegd : 

alB je e1' niet zo vanovertuigd bent dat werken goed is voor een 

mens en je kamt toch naar 'Sterk door We1'k', dan zit die opvatt'ing 

kenne1ijk niet zo erg vast. Va or de mensen van buiten 'Sterk door 

Werk' kunnenwe in deze kategorie ooksterker dogmatiese personen 

verwachten. 
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Veronderstel1ing 3 

Voor wat betreft ri$i4iseit is bet aannemelijk, dat binnen 'Sterk 

dOOr Werk' de menlen wat meet geneigd zul1en zijn vast te houden 

aan oude aewoontes dan t'Ilensen buiten 'Sterk door Werk'. Het feit 

dat je blijft werken is een indikatie in die richting. Ik verwacht 

overigens niet dat het .versch~l in rigiditeit tussen mens en bin

nen en buiten 'Sterk door Werk' erg opzienbarend tal zijn. Uitein

detijk kun je ook buiten een werksituatie je leven erg ordelijk en 

volgens vaste pattonen inrichten. 

Veronderstellieg,4 

OVer tp~tisfakti.e heh ik al geschreven; op grond van wat ik daar 

stelde V'erwacht ik op 'Sterk door Werk' een hoge satisfaktie aan 

te treffen. 

Verder ga ik nog een aantal faktoren na : 

leeftijd, godsdienst, politieke kleur, WoonBituatie, mate van en 

behoefte aan k6ntakt in de buurt, 't hebben van hobbies, andere 

bezigheden, opleiding, vroegere werkkring. 

Dat doe ik exploratief, dat wii zesgen dat ik van te voren geen 

verondetstelling geformuleerd heb met betrekking tot die £aktoren. 

Als een aantal daa1'Van toch samen blijkt: t& hang&n met de beslis

sing om weer ta gaan werken Aa je pensionering, dan zal dat even

tueel t6t verder obderzo$k aaml~iding kunnen geven. 
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HOOFDSTUK 3 - Methode en organisatie van het onderzoek 

3.1 Veld van het onderzoek 

De kooperatieve werkgemeenschap 'Sterk door Werk' stelt zich ten 

doel de geestelijke gezondheid van gepensioneerden te bevorderen 

door middel van het verschaffen van nuttige vrijetijdsbesteding 

op grondslag van een financiele regeling, die de kontinuiteit van 

d.e vereniging waarborgt. De vereniging tracht dit doel te bereiken 

door: 

a. het verkrijgen van passende en maatschappelijk nuttige werkzaam

heden voor haar leden en het registreren daarvan, 

b. het verdelen van de werkzaamheden onder de leden, 

c. het op billijke wijze verdelen van het batig saldo, voortvloeien

de uit de door de leden verrichte werkzaamheden. 

De vereniging, waarvan zonet de doelstellingen geciteerd zijn, opende 

op 7 september 1959 een werkplaats aan de Beemdstraat in Eindhoven. 

In die werkplaats waren bij het begin een 15 personen werkzaam. 

Momenteel bedraagt het aantal werkende leden 200. 

In figuur 3.1 is een overzicht van het ledenbestand door de jaren 

he en gegeven. Van de leeftijdsopbouw en de lengte van het lidmaatschap 

geven figuur 3.2 en 3.3 een beeld. 

Fig. 3.1 Grafiek van het ledenbestand 'Sterk door Werk' 

op het einde van het betreffende jaar. 
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Het initiatief tot het oprichten van een vereniging waarbinnen 

MIl. gepensioneerden de mogelijkheid geboden wordt zich ingescha

keld te voelen in het maatschappelijk gebeuren, is in 1958 geno

men door ire F.J. Philips en prof.ir. F.M. Roeterink. 

Men had daarbij speciaal oog op 

e. "zij die, wat vooral in de industrie voorkomt, zeer speciale 

werkzaamheden hebben vervuld, waarvoor thans de omgeving en de 

outillage plotseling wegvallen. Zij zullen het als een zegen be

schouwen, indien hun op tactvolle wijze de behulpzame hand wordt 

geboden om tot voor hen passende werkzaamheden te komen, die in 

het maatschappelijk verband als nuttig kunnen worden gekwalifi

ceerd. Hierdoor zal hun zelfrespekt behouden hI ijven ••• " + 

Een voorbereidingscommissie onderzocht de mogelijkheden, en be

sloot tot de oprichting van een vereniging die het karakter had 

van een door de gepensioneerden gedreven onderneming. Middels een 

waarborgfonds - waarvoor de middelen door de n.v.Philips verstrekt 

werden - kon de werkruimte betrokken worden en een machinepark aan

geschaft. Naderhand is ook de gemeente Eindhoven toegetreden tot het 

waarborgfonds. 

De leden van de vereniging werken als regel 3 uur per dag, ofwel 

's morgens, of weI 's middags. De ochtendploeg bestaat uit zo'n 

120 man, de middagploeg uit rond 80 man. Als je wilt kun je een of 

meer dagen vrij nemen. 

De voornaamste bezigheden op dit moment zijn de montage van stort

bakken en de montage van kassettes voor geluidsbandjes. Deze werk

zaamheden zijn uitbesteed door de n.v.Philips. Sinds januari 1974 

zijn een aantal dames in dienst genomen om te assisteren bij de 

montage van kassettes - met het aanwezige ledenbestand kon de ver

eiste produktie niet gehaald worden: het ledenbestand is de laatste 

jaren nogal teruggelopen. Op de redenen daarvoor kom ik in hoofd

stuk 5 nog terug. 

Verder worden er op 'Sterk door Werk' kontrolepanelen gemonteerd 

ten behoeve van Rank Xerox, en wordt er de 'tv-loupe' van de n.v. 

Philips vervaardigd - een instrument om slechtzienden de mogelijk

heid te bieden om toch nog te lezen. 

• Zie Roeterink (1960) 



-21-

De mechaniese werkplaats maakt voornamelijk hulpmiddelen en appa

raten die intern gebruikt worden, alsmede onderdelen voor de tv

loupe. 

5 

gemiddelde leeftijd 

71 jaar en 4 maanden 

fig. 3.2 Histogram van de leeftijdsopbouw 

per 31 december 1972. 

fig, 3.3 Histogram van de lengte van het 

lidmaatschap per 31 december 1972 

De vereniging wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. 

Binnen het bedrijf funktioneren een algemeen bedrijfsleider en een 

assistent-bedrijfsleider. Zij houden zich bezig met de dagelijkse 

leiding, zowel op technisch, administratief als sociaal gebied. 
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Een aantal mensen zijn speciaal belast met werkvoorbereiding, ter

wijl er ook een administratieve afdeling is. 

Alle leden, zowel uitvoerend al8 leidinggevend, delen gelijkeliik, 

op basis van het gewerkte aantal uren, in het batig saldo. 

Het uitgekreerde bedrag per gewerkt manuur steeg van f 1,-- in 1959 

naar f 4,61 in 1973. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht.van gewerkte uren, ornzet en saldo, 

van 1959 tot heden. 

Tabe13.} 

jaar gewerkte omzet uitgekeerd uitgekeerd saldo 
ledenuren (x 1000 saldo per gewerkt man-
(x 1000) gulden) (x 1000) uur (in guldens) 

1959 10,5 119,7 ·14,,9 1,00 

1960· 71,6 164,6 76,6 1 ,07 

196 [ . 91,8 210,2 105,5 1,15 

1962. 102 244 120,4 1 , 18 

1963 133 312 162,5 1,22 

1964. 166 453 258 1,55 
1965 . 154 471 277 1,80 

1966 • 156 460 272 1,75 

1967 152 425 258 1,70 

1968· 153 476 313,8 2,05 
1969· 166,9 619 472,3 2,83 

1970 163,7 646 504,6 3,08 

1971 . 147,5 655 396,9 2,69 

1972· 121 ,9 498 364 2,99 

1973 134,2 810 619 4,61 

Ala we een overzicht samenstellen van de verschillende typen 

werk en de aantallen mensen die daaraan werken, dan krijgen we 

tabel 3.2 (het betreft hier de morgen- en middagploeg samen): 
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Tabel 3.2 Overzicht van de versc.hilletldewerkzaamheden, en het 

aantal mansen dat daaraan wetkt. 

type werk 

kassettemontage 

stortbakkenmontage 

tv-loupe montage 

mechaniese werkplaats 

rank xerox pane.lenmontage 

diverse soorten 

kortdurend werk 

(reserve: 13% van de 

direkte bezetting) 

indirekten 

afwezig 

totaa! per 1-2-1914 

,antal Pel'sonen 

42 

toelichting 

(trimstiften, 

geluiddempers, 

meetpennen, hoek

steunen, graveer

strips, houders 

voor thermokoppels, 

60 

4 

15 

7 

21 

45 

12 

206 

------~ reparatie- en wij

zigingsopdrachten) 

(administratie, ma

------~gazijn, koffiedames, 

portiers, werkuitgifte, 

bedrijfsieiding) 

Van de rond 150 mensen die ~e in de kategorie produktiewerkers 

kunnen rangschikketl, zijn et ruim honderd bezig met montagewerk. 

De kassettemontage gebeute met eeti santal ment!~en aan een tafel, 

maar weI individueel. Ieder heeft twee dozen voor zich, waarin de 

verschillende helften van de kasaettes zitten. Deze helften moeten 

op elkaar geklemd worden en stavig aangedrukt, en daarna in een 

gereedstaande doos verpakt. Bet aantal kassettes dat iemand per 

3 uur monteett kan tot 1200 oplopen. 

Bij de montage van stottbakken vindt.ook nog assemblage van onder

delen plaats. Dat geheurt in groepjes van 2 tot 4 mensen, maar ook 

wel individueel. De aSsemblage van de bakken zelf gebeurt aan een 

lange tafel, waat het produkt doorgegeven wordt, en waar ieder een 

onderdeel monteert. Tenslotte wordt de bak ingepakt. 

Het aantal mensen aan de.ze tafel ligt tuSsen de tien en vijftien. 

Het aantal gemonteetde stottbakken bedraagt (per 3 uur) 180. 
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Als ik dit werk in een van de gebruikelijke kategorieen moet 

indelen, dan moet het betiteld worden als 'ongeschoold montage

werk'. Deze betiteling gaat ook op voor een groot deel van de 

diverse soorten kortdurend werk - met dit verschil dat hier vaak 

werk voorkomt wat meer precisie vereist. 

Het werk aan de tv-loupe en aan de panelenmontage voor Rank Xerox 

stelt hogere eisen. 

De montage van zo'n paneel neemt ongeveer een dag in beslag. 

Ook dE~ kontrole wordt door de beide mensen die aan zo'n paneel 

werken zelf uitgevoerd. 

De tv-loupe wordt in kleine series vervaardigd. Mechaniese onder

delen worden door de mechaniese werkplaats zelf vervaardigd. De 

montage van de tv-loupe vindt in een kleine groep van vier perso

nen plaats, die dan ook het hele produkt maken. 

De mechaniese werkplaats heb ik al genoemd - behalve de onderdelen 

voor de tv-loupe worden er hulpmiddelen en appataten voor intern 

gebruik vervaardigd. Het betreft hier telkens kleine series, en 

werk wat vakmanschap vereist. 
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3.2 Keuze van de proefpersonen 

Behalve een aantal mens en van 'Sterk door Werk' moet ik ook een 

groep mensen in het onderzoek betrekken, die na hun pensionering 

niet meer werken. Dat is noodzakelijk om te kunnen vergelijken. 

Het is duidelijk dat deze tweede groep - d in het vervolg met 

'buitengroep' aangeduid wordt - op het punt van leeftijd, vroegere 

werkkring, weersomstandigheden, opleiding, gehuwd zijn etc. zoveel 

mogelijk op de eerste groep - de 'sd-w-groep' moet lijken. 

Om met zo weinig mogelijk onzekerheid konklusies uit het onderzoek 

te kunnen trekken, zou je de groepen graag erg groot maken. 'tv{et 

het oog op de hoeveelheid werk die het onderzoek met zich meebrengt, 

ben je geneigd de groepen wat te beperken in grootte. Op grond van 

bestudering van litteratuur (zie de bijlagen) ben ik tot de 

konklusie gekomen dat groepen van twintig personen groot genoeg 

zijn om - als de verwachte verbanden er inderdaad zijn - die dan 

ook terug te vinden in de uitkomsten, terwijl anderzijds de kans 

om ten onrechte uitspraken te doen ook voldoende klein is. Willen 

we de betrouwbaarheid van de uitkomsten opvoeren, dan is het ver

eiste aantal mens en onevenredig veel groter - verkleinen we het 

aantal dan wordt de kans om ten onrechte uitspraken te doen weer te 

groot.. 

De 'sdw-groep' is tot stand gekomen door een aselekte trekking uit 

het ledenbestand van 'Sterk door Werk'. Ik heb een steekproef van 

veertig personen genomen, de eerste twintig daarvan vormden de aan

vankelijke steekproef, de tweede twintig de reservelijst. Het bleek 

dat de meeste personen in de steekprGef produktiewerkers geweest 

waren. 

Wat hun werkzaamheden op 'Sterk door Werk' betreft, tabel 3.3 geeft 

een overzicht van wat de Mensen in de uiteindelijke steekproef deden. 

~ussen haakjes staan de totale aantallen mensen, die in die kategorie 

werkzaam zijn. 
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Tabel 3.3 Overticht van werktaamheden in de steekproef 

type werk 

kassettemontage 

stortbakkenmontage 

tv-loupe-montage 

mechaniese werkplaats 

rank xerox paneelmontage 

diverse soorten kortdurend 
werk 

indirekten 

afwezig 

aantal in de 
steekproef 

4 (42) 

i (60) 

( 4) 

2 (15) 

I ( 1) 

2 (21) 

4 (45) 

.. (12) 

20 (206) 

opmerkingen 

magazijn: 

assistent-chef: 

administratie 

leiding 

Dat de meeste menSen in de 'sdw-groep' produktiewerkers waren geweest, 

had konsekwent1es voor de 'buitengraep'. Die heb ik kunnen samenstel

len dankzij de medewerking van de Philips' Vereniging van Gepensioneer

den. Het bezwaar dae alle mensen in de buitengroep bij de n.v. Philips 

werkzaam zijn geweest, vervalt grotendeels als we konstateren dat het 

meerendeel van de leden van 'Sterk door Werk' ook bij de n.v. Philips 

gewerkt heeft. 

Ook bij de buitengroep was ar "eer sprake van een aselekte greep uit 

het ledenbestand ... due keer namen we $chter weI de leeftijd in aan

merking : de gemiddelde H~efd1d Macht niet at te erg verschillen van 

de 'sdw-~roep', en oak let~en we op de pensioneringsleeftijd : pro

duktiewerkers worden als regel op 65-jarige leeftijd gepensioneerd, 

beambten en hoger personeel op 60·jarige leeftijd. Bij de buitengroep 

was eveneens sprake van een steekproef van twintig personen en een 

reservetijst van twintig personen. 

Er zit echter nog een addertje onder het gras, dat ervoor zorgt dat 

we aan twee groepen niet genoeghebben. 
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Ik ga er vanuit dat een hoog arbeidsethos, gepaard aan een hoog 

dogmatisme, de beslissing om weer te gaan werken te voorschijn 

roept. Het is ook denkbaar dat juist door het werk en kontakt met 

gratendeels gelijkgezinde kollega's het al.'beidsethos toeneemt, 

terwijl het vaor mensen die niet meer werken, en ook die kantakten 

niet hebben juist afneemt. Dat kan tot gevolg hebben dat we nu een 

verschil vinden in arbeidsethos tussen mensen die wel en niet ap 

'Sterk door Werk' zitten, een verschil wat er op het moment van 

pensionering niet was. Om na te gaan of een hoog arbeidsethos in

derdaad de beslissing om weerte gaan werken be1nvloedt zouden we 

bij een aantal pas gepensioneerde mensen het arbeidsethos moeten 

vaststellen, en moeten nagaan of zij bereid zijn weer te gaan wer

ken, zo ja, wat ze dan zouden gaan doen.gerangschikt naar de in

tensiteit van het werk en voor hoeveel tijd per week. 

Ale we bij .die mensen een positief verband aantreffen tussen de 

hoogte van het arbeidsethos en de bereidheid om weer te gaan werken, 

gewogen naar intensiteit en djd" kunnen we stellen dat arbeidsethos 

inderdaad een van de faktoren is die invloed hebben op de beslissing 

om weer te gaan werken. 

Deze groep pas gepensioneerden wordt inhet vervolg als 'kontrale 

groep' aangeduid - ik heb van hen oak weer twintig mensen ander

vraagd. De 'kontrolegroep' kw~ tot stand via de lijst.van Philips

gepensioneerden per 1 januari 1974. V:an deze lijst werden alleen 

de mensen in de lijst opgenomen die in Eindhoven woanachtig waren, 

en weer zoveel mogelijk die mensen die op 65~jarige leeftijd gepen

sianeerdwaren in de eerste twintig, dereservelijst besloeg in dit 

geval negen personen. 

3.3 verloop van het onderzoek 

In oktober 1973 heb ik onder een viertal leden van 'Sterk door Werk' 

een proefonderzoek gehouden. Doel van dit onderzoek WaS om na te 

gaan welke methode van ond,erzoek he~ meest geschikt was, interview 

of vragenlijst, en welk type vragenlijst. 
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Naar aanleiding van de ervaringen in dit proefonderzoek heb ik 

besloten om bij het definitieve onderzoek gebruik te maken van 

een aantal vragenlijsten, en om bij de 'sdw-groep' tevens een kort 

interview te houden. In dat interview zouden vooral de motieven 

van iemand om opnieuw te gaan werken, en de belangrijkste as

pekten van het werk op 'Sterk door Werk' aan de orde moeten ko

men. Bij de buitengroep en de kontrolegroep bleef dit interview 

achtertvege. 

De interviews en vragenlijsten zijn afgenomen in de maanden 

december 1973 en januari en februari 1974. 

Met de mens en van 'Sterk door Werk' maakte ik in de werkplaats 

een afspraak om ze thuis op te zoeken. De buitengroep en de 

kontrolegroep stuurde ik eerst een brief, waarin ik aankondigde 

dat ik op een bepaalde dag en uurwilde komen, en waarin ik ver

zocht om kontakt op te nemen als een en ander bezwaarlijk was. 

Ook de brieven zijn opgenomen in de bijlagen. 

Op 'Sterk door Werk' heb ik tien adressen van de reservelijst 

moeten gebruiken, van de oorspronkelijke lijst waren vier mensen 

langdurig ziek, een was overleden, een had een te slechte gezond

heid en vier mensen deden liever niet meer aan het onderzoek. 

Bij de buitengroep waren er twee mensen die niet mee konden werken 

een was er met vakantie en een had een te slechte gezondheid. 

Ik moest dus twee adressen van de reservelijst gebruiken. 

Bij de kontrolegroep waren er vier personen die liever niet mee

deden aan het onderzoek. terwijl er een langdurig ziek was. Dat 

betekende dat ik hier vijf adressen van de reservelijst nodig had. 

3.4 Gebruikte instrumenten 

Bij het onderzoek heb ik, zoals gezegd, twee methodes gebruikt: 

die van het interview en die van de vragenlijst. 

Set interview hield ik a1leen bij de 'sdw-groep'. Door die interviews 

hoopte ik een persoonlijker indruk te krijgen van de mensen, waarmee 

ik sprak, dan'via een vragenlijst mogelij,k is. 
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Het is, denk ik, erg belangrijk, dat je mensen in eigen \olOorden 

hoort vertellen wat ze doen, waarom ze het doen.wat ze ervan 

vinden. Onderwerp van dat interview vormden daarom de vragen: 

- wat doet U op 'Sterk door Werk', 

- waarom bent U naar 'Sterk door Werk' gegaan, 

- wat vindt U belangrijk daar, 

- boe lang denkt U er nog te blijven. 

Deze interviews zijn op de band opgenomen; de tekst is uitgewerkt 

in 'interviewresul taten 'Sterk door Werk". 

De vragenlijsten heb ik gebruikt om arbeidsethos, dogmatisme, rigi

diteit en satisfaktie te meten. Ook heb ik vragenlijsten gebruikt 

om de faktoren die ik in par.2.6 met 'exploratief' aanduidde te 

meten, om een aantal aspekten van het werk op 'Sterk door Werk' na 

te gaan,en om te zien in hoeverre iemand weer wilde gaan werkenna 

zijn pensionering. 

De atbeidsethosscbaal beb ik zelf samengesteld.Met die scbaal pro

beer ik na te gaan in boeverre iemand werk als waardevol bescbouwt, 

en als belangrijk voor de waardering van iemand door de maatscbappij. 

Daarvoor beb ik 25 vragen ontworpen. 

Vijf daarvan zijn 'open-end' vragen, in de trant van 

'ik vind werken voor een mens ••••• ' 

De antwoorden op deze vragen zijn naderband in een vijfpuntsscbaal 

omgezet. 

V.ij ftien vragen kunnen beantwoord worden door aan te geven in boe

verre men bet met de bewering eens of one ens is (ook bier weer vijf 

mogelijkbeden), en tens lotte zijn er vijf vragen, die men kan beant

woorden door dit antwoord te kiezen dat het meest met de eigen mening 

overeenstemt. 

DedO~tismesehaal (20 items) en derigiditeitsscbaal (26 items) 

beb ik ontleend aan het onderzoek van A. Lange : 'De autoritaire 

persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld' (1971). 

Ik beb deze dogmatisme- en rigiditeftsschalen in wisselende volgorde 

opgenomen. 
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De dogmatismeschaal kan steeds beantwoord worden door keuzen uit 

een van vijf antwoordkategorieen, dat geldt ook voor de rigiditeits

schaal, met uitzondering van drie items met drie antwoordkategorieen, 

en vier vragen waarbij de respondent moest kiezen tussen twee ant

woordmogelijkheden. 

De werksatisfak,tieschaal is de verkorte ASIA (!.ttitude ,!chaal indus

triele !,rbeid). Deze schaal bevat 15 items, de vraag naar het funk

tioneren van de ondernemingsraad heb ik achterwege gelaten ('Sterk 

door Werk' kent namelijk geen ondernemingsraad). 

Er bIijven dus 14 items over, die met 'ja' of 'nee' beantwoord moeten 

worden. 

Depersonalias~haal bevat de 'exploratieve' faktoren, 

als leeftijd, godsdienst, politieke kleur, woonsituatie enz. 

Een deel van de vragen is van het 'open-end' type, een ander deel 

geeft weer vijf ~ntwoordmogelijkheden. 

De werkaspektenschaal gaat een aantal aspekten van hetwerk op 'Sterk 

door Werk' na. Het betreft hier zaken als hoe lang men er is, hoeveel 

kontakt men heeft met kollega's. hoe vaak men vrij neemt, hoe zelf

standig het werk is enz. 

De meeste vragen hebben vij£ antwoordmogelijkheden, een paar zijn van 

het 'openMend' type. 

De 'bereidheid om te werken' aschaal meet in hoeverre iemand weer wil 

gaan werken na tijn pensionering. Het zijn drie vragen met van te voren 

gegeven antwoordkategorieen. 

De personalia -, werkaspekten - en bereidheid om te werken-schaal heb 

ik eveneens zelf samengesteld. AIle schalen zijn - met hun koderings

voorschrift • opgenomen in de bijlagen. 

Tabel 3.3 geeft een overzicht van welke schaal bij welke groep gebruikt 

is. 
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Tabel 3.3 - Overzicht van vragenlijsten 

schaal sdw-groep buitengroep kontrolegroep 

arbeidsethos • to *' dogmatisme -f' *' rigiditeit .jf. 'it 
satisfaktie ~ 

personalia ... *" .7'f;. 

werkaspekten .-.'t 

bereidheid om 

'* te werken 

• • betekent dat de betreffende schaal bij die groep gebruikt is. 

3.5 Verwerking van de gegevens 

De vragenlijsten zijn met de hand gekodeerd, en de antwoorden op 

ponskaart overgezet. 

Aan de hand van deze ponskaarten zijn in maart en april 1974 de 

vragenlijsten verwerkt op het rekencentrum van de Technische Hoge

school Eindhoven. 

Bij de verwerking heb ik gebruik gemaakt van procedures van de hand 

van Jaap Praagman, en van het analysepakket BASIS (Burroughs' 

Advanced Statistical Inquiry System) - hulp daarbij verleenden Jan 

Dijkstra en Paul de Witte. 
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ROOFDSTUK 4 - Resultaten 

4.1 De vergelijkbaarheid van de groepen 

In par. 3.2 heb ik gesteld dat de 'sdw-groep' en de 'buitengroep' 

op het punt van leeftijd, vroegere werkkring, woonomstandigheden, 

opleiding, gehuwd zijn enz. zoveel mogelijk aan elkaar gelijk moes

ten zijn. Of het gelukt is de groepen inderdaad zo samen te stel

len, kunnen we nagaan met behulp van de personaliaschaal. Alle uit

komsten van die schaal staan in de bijlagen vermeld. Met behulp van 

. F-, t- en gemodificeerde t-toets (zie ook de bijlagen) heb ik nage

gaan of er - statisties gezien - signifikante verschillen optraden. 

Voor getallen verwijs ik weer naar de bijlagen. 

Ret blljkt dat er, voor wat betreft 

- wat men van de buurt vindt, 

- hoeveel kontakt men heeft met de buren, 

- in welke mate men prijs stelt op kontakt met de buren, 

- of men aktief is in verenigingen e.d., 

- de politieke overtuiging 

geen verschillen optreden tussen 'sdw-groep' en 'buitengroep'. 

WeI verschillen geven 

- Ieeftijd, 

- het hebben van een hobby, 

- schoolopleiding, 

opleiding (schoolopleiding en overige opleiding), 

- baannivo (het hierarchiese nivo van het vroegere beroep), 

- de -zelf ervaren- zelfstandigheid van het vroegere beroep, 

- de godsdienstige overtuiging. 

In de 'sdw-groep' heeft men, vergeleken met de 'buitengroep', 

- een hogere leeftijd, 

- minder vaak een hobby, 

- minder schoolopleiding, 

- minder opleiding, 
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- een lager baannivo, 

- minder zelfstandigheid, 

- een meer calvinistiese godsdienstige overtuiging. 

Ik ben dus niet helemaal geslaagd in het samenstellenvan gelijke 

groepen. Dat betekent dat ik straks bij de toetsing van de veronder

stellingen een tweede ronde moet houden waarin ik korrigeer voor de 

mogelijke invloed van de faktoren die verschillen. 

4.2 Eerste ronde 

In deze paragraa£ ga ik na of de veronderstellingen die ik in par. 

2.6 geformuleerd heb, al dan niet juist zijn. Ik doe dat met be

hulp van de uitkomsten van de vragenlijsten. 

Als er in het vervolg sprake is van 'arbeidsethos'.'dogmatisme', 'ri

giditeit' of 'satisfaktie', dan is daarmee telkens de somskore be

doeld van aIle antwoorden op de betreffende schaal. Tenzij ik anders 

heb aangegeven zijn de cijfers steeds betrokken op aIle twintig ge

enketeerden per groep. Of eventuele verschillen statisties signi£i

kant zijn heb ik weer nagegaan met de F-, t- en gemodificeerde .. 

t-toets. 

4.2.1 Veronderstelling 1 arbeidsethos 

De veronderstelling luidde dat de 'sdw-groep' een hoger arbeids

ethos zou vertonen dan de 'buitengroep'. 

m s F +) t " P 

sdw-groep 94.00 7.95 

2.08 3.23 38 ,.99.75% 

buitengroep 83.90 11.51 

+) kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% 

Toelichting bij de afkortingen in de tabel 

m gemiddelde s standaarddeviatie 

t-toets V aantal vrijheidsgraden 

F F-toets 

t 

P betr~uwbaarheidsinterval D': overschrijdingskans 

.('0.25% 

is 2.17 
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Dit de cijfers blijkt dat er inderdaad sprake is van een signif 

kant verschil in arbeidsethos : de 'sdw-groep' komt op een bedui

dend hbgere waarde uit. Het betrouwbaarheidsinterval is groter dan 

99.75 %, de kans dat dit verschil in arbeidsethos door het toeval 

ontstaan is - we noemen dat de overschrijdingskans - is in dit ge

val dus kleiner dan 0.25%. 

Een opvallend punt is nog dat ~e verdeling van het arbeidsethos in 

de 'sdw-groep', behalve dat het gemiddelde hoger ligt, ook.meer ge

koncentreerd is rond da.t hoge gemiddelde, alhoewel dat statisties 

net niet signifikant is. 

4.2.2.1 Do~tisme 

De verondersteiling met betrekking tot dogmatisme was, dat 'sdw

groep' en 'buifengroep' niet zouden verschillen. De cijfers lui

den in dit geval : 

m s F +) t \) P 

sd-w-groep 70.30 10.48 

1.35 1.07 38 <80% >20% 

buitengroep 67.00 9.01 

+Jkritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17 

In dit geval is detoetsing tweedjdig geschied. De konklusie luid t 

dat er in dogmatisme geen verschilbestaat tussen 'sdw-groep' en 

'bui tengroep' • 

4.2.2.2 Arbeidsethos en doeatisme 

Ik nam aan dat we bij mensen uit de 'sdw-groep' die een haag arbeids

ethos habben, een hoget dogmatisme zouden vinden dan bij mensen uit 
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de 'buitengroep' met eenhoog arbeidsethos, en dat bij een laag .ar

beidseebos bet juist omgekeerd zou zijn : voor die kategorie binnen 

de 's<lW-groep' dUB een laag dopatiame, tegen een boger dogmatisme 

in de 'buitengroep'. 

Ale grens tussen hoog en laag arbeidsethos kiezen we de mediaan 

van het arbeidsetbos over alle veertig personen, dat wi! zeggen 

'sdw' en 'buiten' teeamen genomen. Deze mediaan (de waarde waar 

evenveel personen boven ais onder skoren) bedraagt 89.5. 

In de kategorie hooS arbeidsethos bevinden zich 13 mensen van 'sdw' 

en 7 m~nulen uit de 'buitengroep'. Voor dogmatisme vinden we in deze 

kategorie : 

m s F +} t P 0( 

sdw-groep (13) 74.38 7.10 

1.67 0.80 18 ,<90% >10% 

buiten,roep(7) 71.43 9.18 

+)kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 3.00 

In <Ie k~tegorie Iaag arbeidsethos bevinden zich 7 mensen van 'sdw' 

en 13 mellsen uit de buit;engroep. Voor dogmatisme vinden we nu : 

m s F +) t \) P 

'sdw-gt'oep (7) 62.71 ]0.78 
" 

2.04 0.46 18 ' <90% ,)10% 

buitengroep (J 3) 64 .62 7.55 

~kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans ,van 5% is 3.00 

In beide kategorieell is' er geen signifikallt verschil in dogmatisme 

te ~ien. Hoewel de gevonden waarden weI in de verwachte richting 
. . ' . 

wijzen, is het verschil ill beide gevaIIell lliet van diell aard dat het 

veralltwoord is om de veronderstellillg te bevestigen. 



De veronderstetlina, ~oals die geformuleerd was, hield nag een im

plikatie in : binnen de 'sdw-groep' zou er een verschil in dogma

tisme te vinden moeten zijn tussen mensen met een hoog en een laag 

arbeidsethos laag arbeidsethos gast gepaard met laag dogmatisme, 

hoog arbeidsethos met hoog dogmatisme. 

In de 'buitenstoep' daarentegen ~al het dogmatisme andel's verdeeld 

zijn, namelijk zo dat bij een hoog arbeidsethos een relatief laag 

dogmatisme hoort. 

We toeteen deze veronderseellingen. uitgaande van dezelfde mediaan 

als zonet. Binnen de 'sdw-sroep' levert dae de volgende dogmatisme

cijfers voor tespektievelijk de 'hoog-arbeidsethos'-kategorie en de 

'laag-arbeidsethos'-kategorie : 

m s :F +) t P 

hoog (J 3) 14.38 1.10 

2.3] 2.93 18 )99.5% (0.5% 

laag ( 7) 62.71 ]0.78 

+) kritieke waarde "11'001' F bij een overschrijdingskans van 5% 
. 

3.00 1S 

We vinden een signifikant verschil in dogmatisme tussen de 'hoog

arbeidsethos'· en de 'laag-arbeidseehos'-kategorie op 'Sterk door 

Werk' • 

In de 'buitengroep' vinden we aan dogmatisme-cijfers voor de 'hoog

arbeidsethos'- respektievelijk 'laag-arbeidsethos'-kategorie 

m s F ... ) ·t V P 0( 

hoog ( 7) 11.43 7.10 

1.48 1.79 18 >95% <5% 

laag (13) 64.62 1.55 

+) kritieke waarde voor F bij een bverschrijdingskans van 5% is 3.00 
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Ook in de 'buitengroep' gaat een hoger arbeidsethos gepaard met een 

hoger dogmatisme - weliswaar minder uitgesproken dan in de 'sdw-groep'. 

Samenvattend betekeat dit dat er zowel in de 'sdw-groep' als in de 

'buitengroep' sprake is van een hoog dogmatisme, naarmate het arbeids

ethos hoger is. Voor de 'sdw-groep' had ik dit verwacht, voor de 'bui

tengroep' niet. De veronderstelling dat in de 'buitengroep' bij sen 

hoog arbeidsethos een laag dogmatisme hoort is niet houdbaar. 

4.2.3 Veronders,telling 3 riaiditeit 

Met betrekking tot het vasthouden aan specifiek gedrag ('rigiditeit') 

nam ik aan gat er op 'Sterk door Werk' van eenhogere rigiditeit 

sprake zou zijn dan buiten 'Sterk door Werk'. In cijfers uitgedrukt 

vinden we : 

m s F +J t P 

sdw-groep 94.55 10.77 

1.06 2. I 1 38 )97.5% (2.5% 

buitengroep 87.45 10.49 

~kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17 

Een en ander betekent dat we de veronderstelling op dit punt kunnen 

bevestigen, er is namelijk inderdaad sprake van een signifikant ver

schU. 

4.2.4 Veronderstellina 4 : satisfaktie 

Ik verwachtte dat de satisfaktie op'Sterk door Werk' hoog zou zijn. 

Als we naar de cijfers kijken zien we een gemiddelde van 12.50 en 

een standaarddeviatie van 1.70. 

Om te vergelijken gebruik ik de cijfers uit het onderzoek van Jan 

Schouten 'Vrijheid in het werk'. In dat onderzoek onder 1299 per

soneelsleden (produktiewerkers en bazen) in 72 metaalbedrijven vindt 

hij - met gebruikmaking van dezelfde verkorte ASIA-schaal - een ge

middelde van 8.90 en een standaarddeviatie van 3.4. 
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Vergelijking van deze getallen geeft 

m s F +) t V p 

sdw-groep 12.50 1.70 

4.00 9. t 5 22 )'99.95% <0.05% 

metaalbedr. 8.90 3.4 

~kritieke ~aarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 1.88, 

we moeten hier dus de gemodificeerde t-toets gebruiken. 

Het V'erschil in satisfaktie is bijtz:onder groot. De konklusie luidt 

dan ook dat de satisfaktie die ik op 'Sterk door Werk' aantref bij

zander hoog genoemd kan worden, vergeleken met de uitkomsten uit 

ander onderzoek. 

4.3 ~eede ronde 

In het voorgaande hebben we gezien dat de 'sdw-groep' en de 'bui

tengroep· met betrekking tot arbeidsethos en rigiditeit duidelijk 

verschi11en. Op het punt van dogmatisme verschillen de groepen 

niet. We hebben ook getien dat degroepen op een aantal faktoren 

- buiten het feit dat de 'sdw-groep I werkt en de 'buitengroep' 

niet - van e1kaar verschillen. 

Het is daarom mogelijk dat de geV'onden uitkomsten niet berusten op 

het feit of de betreffende mens en a1 dan niet werken, maar dat ze 

samenhangen met de andere faktoren; die verschi11end zijn voor deze 

groepen. 

Die verschillende faktoren staan nog eens opgesomd in tabel 4.1. 

Om het effekt van de~e verschillende faktoren na te gaan, moeten 

we subgroepen samenstellen waarbinnen de betreffende faktor zo

veel mogelijk konstant is. We kunnen dan zien of de oorspronkelijk 

gevonden verschillen of overeenkomsten bestaanblijven, onafhan

kelijk van de beschouwde faktor. 
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Tab,el4 •. 1 Faktoren waarop '.sdw-groep' en 'buitengroep' verschillen 

Faktor F-·toee. t-toets V gemodif. V. overschrijdings-
t-toet.8 kans (in % ) 

leeftijd 1.88 1.89 38 2.5(1)« 5 

hobby 1. 75 1.46 38 5 <0«]0 

schoolopL 2.56 1.58 33 5<0<'<10 

opleicling 1.30 2.20 38 - 1(0(.( 2.5 

baannivo 1.62 1.81 38 2.5<1:(.( 5 

zelfstandig 1.62 1.60 38 5 (0(.(10 

godsdienst 1.53 1.38 38 5 «<<.1 0 

v ~ aantal vrijheidsgraden 

1)e kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% 

bedraage talkens 2.17. 

Een faktor die weliswaar verschilt tussen 'sdw-groep'en 'buiten

groep't maar niet samenhangt met arheidsethos, rigiditeit of dog

matisms is voor verder onderzoekniet interessant. Een faktor die 

wei samenhang vertoont - al is het'maar in een van de beide groepen -

daarentegen weI. 

Nu blijlt dat inderdaad een aantal van degenoemde faktoren korre

leert met arbeidsethos, rigiditeitof dogmatisme. Voor een tabel met 

aIle gatalle'll verwijs ik naar de bijlagen. De signifikante korrela

ties noem ik op de volgende pagina. De overschrijdingskansenheb ik 

met cijfertjes aangeduid. 

] 5 % <O<.( 10 % 

2 2.5 % < 0<.( 5 % 

3 1 % < 0«2.5 % 

4 0.5 % <. 0(. < I % 

5 0'.05 % < 0( (0.5 % 

6 : 0<. < 0~05 % 



Voor de 'sdw-groep' blijkt er een verband te bestaan tussen 

faktoreh r c( 

arbeidsethos ... leeftijd 0.47 3 

arbe~d$ethos .... ll!elfstandig -0.43 2 

arbeidsethos - godsdienst 0.34 1 

dogma ti Stn8 - lE!eftijd 0.49 3 

dogmatisme ... sehoolopieiding -0.33 1 

dogma ti sme - op1eiding -0.43 2 

dogma ti sme ... baannivo -0.62 5 

dogmatisme .... zelfstandig -0.35 I 

rigitHteit - leeftijd 0.44 3 

rigiditeit schoolopleiding "0.52 4 

rigiditeit - opleiding --0.55 4 

rigiditeit ... baannivo -0.72 6 

rigiditeit zelfstandig -0.36 

Voor de 'bU:Ltengroep' krijgen we het volgende o~erzicht 

faktoren r 
! , 

arbeidsetho$ ... hObby -0.39 2 

dogmatisme leefdjd -0.30 

dogmatisme ... opleiding -0.33 

rigiditdt - hObby· -0.30 

rigiditeit ... baanriiV'o "'0.37 

rigiditeit - gOdsdienst -0.45 3 

Ale we de 'sdw-groep' en de 'buitengtoep' samen nemen, krijgen we 

de volgende teeks korrelaties : 

faktoren 

arbeidsethos 

arbeidsethos 

.... leeftijd 

.... hobby 

arbeidsethos ~ opleiding 

" I 

arbeidsethos zelfstandig 

r 
" 

0.22 

-0.21 

-0.27 

"'0.27 

2 

2 



faktoren 
, , 

dognmtisme 

dogmatisIJle 

dogmatisme 

dogmatisme 

dogtnatisme 

rigiditeit 

rigiditeit 

rigiditeit 

rigiditeit 

rigiditeit 

rigiditeit 

leeftijd 

schoolopleiding 

opleiding 

baannivo 

zelfstandig 

leeftijd 

hobby 

schoolopleiding 

opleiding 

baannivo 

zelf standig 
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r 0( 

0.22 

-0.28 2 

-0.41 5 

-0.45 5 

-0.28 2 

0.28 2 

-0.26 2 

-0.34 3 

-0.42 5 

-0.58 6 

-0.30 2 

Op,grond van dit overzicht lijkt het verstandig om te kijken wat er 

gebeurt als we 

leeftijd konstant houden tov arbeidsethos, do~atisme 

en risiditeit ; 

opleidins konstant houden tov arbeidsethos, dogmatisme 

en risiditeit ; 

zelfstandisheid konstant hot,lden tov arbeidsethos, dosmatisme 

en risiditeit . , 
hobby konstant houden toy arbeidsethos en rigiditeit 

~odsdienst konstant houden tov arbeidsethos en rigiditeit 

Ik heb de faktoren schoolopleiding en baannivo niet in de lijst op

genomen. De reden daarvoor is dat er zo'n hoge korrelatie bestaat 

tussen baannivo - opleiding - schoolopleiding, dat het be schouwen 

van de faktor opleiding alleen al voldoende informatie oplevert. 

Voor de 'sdw-groep' luiden die korrelaties 

baannivo 

baannivo 

schoolopleiding 

opleiding 

schoolopleiding - opleiding 

r .. 0.63 

r = 0.79 

r = 0.88 



Voor de 'buitengroep' vinden we : 

baannivo sChoolopleiding 

baannivo opleiding 

schoolopleiding - opleiding 
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r til 0.79 

r .. 0.85 

r ... 0.93 

'sdw-groep' en 'buitengroep' sa~en genomen geeft : 

baannivo ~ s~hoolopleid~ng r .. 0.71 

baannivo opleiding 

schoolopleiding - opleiding 

r .. 0.84 

r .. 0.90 

V~~r uitgebreid cijfermateriaal over de toetsingen met konstant ge

houden faktoren varwijs ik naar de bijlagen. In de volgende paragra

fen geet ik aIleen de belangrijkste resultaten weer. 

4.3.1 De faktor lee1tijd 

Om kategorieen te krijgen met hog een redelijk aantal mens en erin, 

heb ik de volgende groepert samengesteld. 

1<ategorie 

Kategorie 2 

Kategorie l 

67, 68, 69 jear 

70 t.e.m. 74 jaar 

67 t.e.m. 74 jaer 

De resultaten zijn (~et verondetstellingwordt steeds de oorspronke

lijke veronderstelling bedoeld) 

Kategorie 1 : 

Kategorie 2 

Kategorie 3 

arbeidsethos • veronderstelling bevestigd 

rigiditeit 

dogmatisme 

arbeidsethos 

rigiditeit 

dogmatistlle 

arbeidsethos 

rigiditeit 

do gtna ti sma 

- veronderstelling niet bevestigd 

- veronderstelling bevestigd 

... veronderstel1ing bevestigd 

- vetonderstelling bevestigd 
... veronderstelling niet bevestigd 

.. veronderstelling bevestigd 

.. veronderstelling bevestigd 

- verondetstelling niet bevestigd 
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De konklusie moet luiden dat voor arbeidsethos de veronderstelling 

staande bUjft. Voor risiditeit is e; sprake van een gedeeltelijk 

leeftijdseffekt. in de jongste kategoTie .is er geen sprake van ver

schil in rigiditeit. Voor dopatisme geldt iets soortgelijks, in de· 

oudere kategorie treedt er weI verschil op tuasen 'sdw' en 'buiten', 

in tegenstelling tot wat ik verwacht had. 

4.3.2 De faktor opleidins 

De opleidingsskore is samengesteld op basi~ v.n de schoolopleiding, 

vermeerderd met een punt als de betreffende per soon een andere of 

een bedrijfsopleiding gevolgd heefe, en. vermeerderd met twee pun

ten als hij beide gedaan heeft. 

De schoolopleiding is aIs voIgt gewaardeerd in punten .. (het cijfer 

dat iemand toegekend krijgt, is dat van de hoogste gevolgde opleiding) 

lagere school 1 

ambaehtsschooI 2 

mulo/ulo 3 

middelbaar 4 '/ 
I 

/ 

In dit geva! 

Kategorie 1 

Kategorie 2 

Kategorie 3 

Kategorie 4 

Kategorie 5 

zijn er vijf kategprieen. 
/ 

opleiding • I 

opleiding .. 2 

opleiding· of 2 

opleiding .. 3, 4 of 5 

opleiding = 2, 3, 4,0£ 5 

We vinden de volgende resultaten 

Kategorie 1 

Kategorie 2 

arbeidsethos - veronderstelling-bevestigd 

rigiditeit 

dogmatisme 

-veronderstelling niet bevestigd 

- veronderstelling bevestigd 

arbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit 

dogmatisme· 

- veronderstelling bevestigd 

- veronderstelling bevestigd 



arbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit - verondersulling bevestigd 

dogmatisme - veronderstelling niet bevestigd 

Kategorie 4 atbeidsethOs veronderstelling niet bevestigd 

rigiditelt ... veronders tel 1 ing niet bevestigd 

dogmatisme - veronderstelling bevestigd 

I<ategorie 5 arbeidsethbs - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit ... veronderstelling niet bevestigd 

dogmatisme - veronderstelling bevestigd 

Konkluderend kunnen we stelien dat ten aanzien van arbeidsethos de 

veronderstelling staande hlijft. Ten aanzien van rigiditeit is er 

weer sprake van een beinvloeding door de mate van leeftijd, terwijl 

het d6eatisme vrijwel onafhankelijk is van de opleiding die de be

treffendepersonen genoten hebben. 

4.3.3 De faktot ltelfstandigheid 

Het gaat bij de!e faktor om de zelfstandigheid die iemand naar eigen 

zeggen in zijn vroegere werkkring had. Die zelfstandigheid is ge

skootd van I tot en met 5, dat kamt oveteen met 'niet zelfstandig' 

tot en met 'erg zelfstandig'. Ook hier heb'ik weer een indeling in 

een aantal kategorieen gemaakt. 

Kategotie 

Kategorie 2 

Kategorie 3 

2elfstandigheid • 4 

zelfstandigheid * 5 

zelfstandigheid ~ 1. 2, 3 of 4 

De uitkomsten zijn al. volgt 

Kategorie J atbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit - verOnderstelling bevestigd 

dogmAtisme - veronderstelling bevestigd 
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Kategorie 2 arbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit - veronderstelling niet·bevestigd 

dogmatisme veronderstelling bevestigd 

, 
Kategorie 3 . arbeidsethos veronderstelli~ bevestigd . 

/ 
rigiditeit veronderstelying b'evestigd 

/ 

dogmatisme - veronderStelling bevestigd 

In dit geval luidt de konklusie dat voor zover het arbeidsethos en 

do~atisme betreft de oorspronkelijke veronderstellingen houdbaar 

zijn gebleken. Ook in dit geval zitten we met rigiditeit zwakker : 

in de kategorie die zegt ergzelfstandig werkte hebben gehad, is 

er geen sprake van signifikant verschil tussen 'sdw' en 'buiten'. 

4.3.4 De faktor hobby 

Met deze faktor is uitsluitend gemeten of mensert een .hobby hadden 

of niet. De vraag is zodanig gesteld dat men, na een bevestigend ant

woord op de vraag 'Hebt u hobbies l' ook moest aangeven welke dat 

waren. 

Het hebben van een hobby is aangegeven met een 1, het niet hebben 

van een hobby met een O. Dit.levert dus twee kategorieen op, 

kategorie 1 heeft geen hobby. kategorie 2 weI. 

Kategorie J 

Kategorie 2 

arbeidsethoiS ;.. veronderstelling niet bevestigd 

rigiditeit .! - veronderstelling niet bevestigd 

arbeidsethos - 'veronderstelling bevestigd 

rigiditeit - veronderstelling bevestigd 

We stuiten hier op een prohleem op het(eerste gezicht : er lijkt 

inderdaad een afhankelijkheid te bestaan tussenhet hebben van een 

hobby en de mate van het arbeidsethos en de rigiditeit, die het ef

fekt van 'Sterk door Werk'te niet doet. 

Als we echter de cijfers nauwkeuriger bekijken,·dan zien we dat het 

a1 dan niet hebben van,eenhobby binnen de· 'sdw-groep' geen verschil 

in arbeidsethos en rigiditeit op.levar.t,dat echter de 3 personen uit 
;~~"\ I, 

-------------------
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de 'buit!ngroep' die geen hObby hebben een opvallend hoge skore op 

arbeidsethbs en rigiditeit te 2ien geven. 

Dat doet mij vermoeden Qat niet het bedtten van een hobby~de bepa

lende faktoI' is in dit gtNal. maar dat voor die 3 mensen een zoda

nige gerichtheid op werk bestaat en op de daarbij behorende rolpa

tronen dat ze fiiet tot het beoefenen van een hobby komen. 

l<onklusie is dan d.1t de obrspronkelijke veronderstellingen ten aan

zien van de verschillen tussen 'sdw-groep' en 'buitengroep' gehand

haaf'd kunnen blijvett. 

De2e faktor is 20danig geskeoI'd dat naarmate iemand 'calvinistieser' 

is, zijn godsdienstskote hoger is. Op dit punt sluit ik dus aan bij 

Max ~eber die een verband verodderstelt tussen calvirtisme en arbeids

ethoS. De skating ziet et' als voigt uit 

geen godsdienst: 0 

rooms-ktl.th6liek 

hervotmd 2 

gere£ormell'!rd 3 

om werkbare kategorieen te krijgen hebben we weer samen moeten voe

gen. Kategorie I bestaat uit rooms~katholiekert, kategorie 2 uither

vormden en gerefbt'lrtE!erd.en. De kategorie 'geen godsdienst' was te klein 

om op te netllen.. 

De uitkomsten van de toetsen zijn de volgende 

Kategorie 1 arbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

rigiditeit - veronderstelling bevestigd 

Kategorie 2 atbeidsethos - veronderstelling bevestigd 

riaiditeit - veronderste1ling bevestigd 

De konklusie is in dit geval eenvoudig. Godsdienst is geen bepalen

de faktor waar het om arbeidsethosen rigiditeit gaat. 
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4.4 TussentiJdse balans 

Wanneer ik de uitkomsten van de voorgaande bladzijden samenvat, dan 

kom ik tot de konklusies : 

- Mensen die op 'Sterk door Werk'werken vertonen een groter arbeids

ethos dan mensen die daar niet werken. Dit verschil blijft bestaan 

als leeftijd, opleiding, zelf~tandigheid in de vorige werkkring, 

het hebben van een hobby, en godsdienst konstant gehouden worden. 

- Mensen op 'Sterk door Werk' hebben een grotere rigiditeitdan de 

mens en in de 'buitengroep'. Deze uitkomst is echter niet zo sterk. 

Een aantal keren valt het verschil weg bij konstant houden van de 
.",' 

faktoren leeftijd, opleiding, zelfstandigheid. De verschillen blij-

ven weI bestaan als hobby en godsdienst konstant gehouden worden. 

Dit betekent dat het verschil in rigiditeit niet u.itsluitend sa~ 

menhangt met het feit of mens en al dan nietwerken. 

- Mensen op 'Sterk door Werk' verschillen op het punt van dogmatisme 

niet van mensen buiten 'Sterk door Werk'. Deze uitkomst blijft 

staande als we opleiding en zelfstandigheid konstant'houden. Bij 

konstant houden van leeftijd komt er in de oudste kategorie wEn 

een verschil te voorschijn - mens en op 'Sterk door Werk' blijken 

dan meer dogmaties te zijn dan mens en buiten 'Sterk door Werk'. 

- Voor het ssmengaan van arbeidsethos en dogmatisme, zoals ik dat 

in de veronderstellingen beschreven had zijn weI uitkomsten gevon

den die in de voorspelde richting wijzen. Deze uitkomsten zijn 

echter statisties niet signifikant. 

- Binnen de 'sdw-groep' gaat een hoog arbeidsethos inderdaad gepaard 

met een hoog dogmatisme. In de buitengroep verwachtte ik geen of 

een omgekeerd verband : bij hoog arbeidsethos een laag dogmatisme. 

Het blijkt dat er ook in de 'buitengroep' een relatie is tussen 

hoog arbeidsethos en hoog dogmatisme, zij het in mind ere mate dan 

in de 'sdw-groep'. Kennelijk vertonen dus arbeidsethos en dogma

tisme een zekere samenhang, onafhankelijk van het feit of men werkt 

of niet. 

- De satisfaktie in de 'sdw-groep' is - zoals verwacht werd - bijzon

der hoog. 
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4.5 Derde ronde 

In deze derde ronde onderzoek ik een aantal aspekten die niet in de 

oorspronkelijke verbnderstellingen besloten lagen. Het zijn achter

eenvo 19E!Us : 

- de samenhang arbeidsethos - bereidheid om te werken, 

- leeftijd en arbeidsethos, 

- werkaspekten, 

- de pensioneringsvraag. 

4.5.1 De samenhang arbeidsethos - bereidheid om te werken 

In de kontrolegroep is - nadat de arbeidsethosschaal afgenomen was -

gevraagd naar de mate waatin men ar aan dacht om weer te gaan werken, 

wat men eventueel wilde gaan doen, en hoeveel tijd men er aan wilde 

spendaren. 

Als \\'e kijken naar wat mEm wilde doen (de intensiteit van het werk) , 

dan vindan we een produkt-moment korrelatie van 

tussen arbeidsethos en intensiteit. 

0.19 

Wegen we de intensiteit met de mate waarin men van plan is te gaan 

werken, dan vinden we een korrelatie tussen arbeidsethos en dezege-

wogen intensiteit van 0.32 

Nemen we ook nag de tijd in aanmerking, die iemand aan het werk wil 

besteden, dan blijkt de korrelatie tussen arbeidsethos en deze naar 

tijd en 'denken over' gewogen intensiteit 

te bedragen. 

0.35 

De kritieke wAarde van de steekproefkorrelatie-koefficient bedraagt 

bij €:en steekproefgrootte van 20, 

bij een overschrijdingskans van 10 % 0.299 

bij een overschrijdingskans van 5 % 0.378 

De laatste twee gevonden korrelaties zijn signifikant, met een over

schrijdingskans tussen 5 en 10 %. 
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We kunnen uit deze cijfers konkluderen dat inderdaad het arbeids

ethos een van de faktoren is die de beslissing om weerte gaan 

werken oproept. WeI met de kanttekening dat we deze konklusie trek

ken op basis van 'vragenlijstgedrag'. Als we met meer zekerheid iets 

willen zeggen zouden we eigenlijk over een paar jaar nog eens moe

ten kijken of de mensen inderdaad gedaan hebben wat ze nti zeggen. 

4.5.2 Leeftijd en arbeidsethos 

Uit een aantal onderzoekingen lijkt naar voren te komen dat mensen 

zich steeds meer gaan orienteren op vrije tijd in plaats van op 

werk. Van Delden rapporteert over een transversaal onderzoek waar

in deze trend te voorschijn komt: naarmate mensen ouder zijn is hun 

orientatie op werk groter. 

Deze faktor speelde ons in het voorgaande al parten - daar had im

mers het leeftijdsverschil tussen 'buitengroep' en 'sdw-groep' er 

de reden van kunnen zijn dat er een verschil in arbeidsethos optrad. 

Door de leeftijden konstant te houden in een aantal subgroepen bleek 

toen dat het verschil in arbeidsethos inderdaad samenhing met het 

feit of mensen al dan niet werkten. Dat neemt .echter niet weg dat 

er toch ook van een leeftijdseffekt sprake kan zijn. Dat wil ik in 

het hiernavolgende onderzoeken. 

We krijgen als korrelaties tussen leeftijd en arbeidsethos : 

'sdw-groep' r = 0.47 overschrijdingskans tussen 1 en 2.5 % 

'buitengroep' r = -0.24 niet signifikant 

'kontrolegroep': r = 0.11 niet signifikant 

De samenhang tussen het aantal jaren dat iemand op 'Sterk door Werk' 

werkt en zijn arbeidsethos bedraagt : 

r = .. 0.35 overschrijdingskans tussen 5 en 10 % 

De konklusie die hieruit voIgt is : 

Mensen die ouder zijn, en dus langer op 'Sterk door Werk' zijn heb

ben een hoger arbeidsethos dan mensen die jonger zijn en dus nog 

niet lang op 'Sterk door Werk'. Een verklaring daarvoor kan zijn 

dat de werksituatie het arbeidsethos versterkt, alhoewel dat niet 
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de enige faktor is - de korre1atie met leeftijd is hoger dan die 

met het aanta1 jaren dat iemand op 'Sterk door Werk' zit. Er kan 

dus ook sprake zijn van een - zij het gering - leeftijdseffekt. 

In de 'buitengroep' nemen we een soortgelijk effekt waar. Daar 

daa1t het arbeidsethos met de leeftijd, hoewe1 die da1ing statis

ties niet signifikant is. We zoudert in dit geval ook van een aan

passing kunnen spreken : naarmate mensen ouder zijn, en dus 1anger 

gepensioneerd, orienteren zij zich meer op vrije tijd en minder op 

werk. 

In de 'kontro1egroep' is weinig verband tussen 1eeftijd en arbeids

ethos. Moge1ijk kome dat doordat deze groep qua 1eeftijd dicht bij 

e1kaar 1igt - het zijn al1emaal mensen die pas gepensioneerd zijn. 

We hebben a1 gezien dat de 'sdw-groep' en de 'buitengroep' van e1-

kaar verschil1en op het punt van arbeidsethos. Dat verschi1 hing 

grotendee1s samen met het feit dat de ene groepwe1 en de andere 

groep niet werkte. Het is mogelijk interessant om na te gaan of 

'buitengroep' en 'kontrolegroep' verschil1en qua leeftijd en ar

beidsethos. A1s dat zo is, dan biedt dat steun aan de veronderste1-

ling van Van Delden. Beide groepn zijn in zoverre vergelijkbaar dat 

de mensen die erin betrokken zijn rtiet meer werken. 

In de 'buitengroep' vindenwe voor de 1eeftijd een gemidde1de van 

67.75 jaar en eert standaarddeviatie van 3.13, en voor arbeidsethos 

een gemiddelde van 83.90 met een standaarddeviatie van 11.51. 

In de: 'kontrolegroep' bedraagt de gemiddelde leeftijd 63.60 jaar 

met een standaarddeviatie van 2.23, en bedraagt het arbeidsethos 

gemiddeld 79.75 met een startdaarddeviatie van 9.]2. 

We toetsen ee~st o.f de leeftijden inderdaad signifikant verschillen, 

vervo1gens ga~n we na of het verschil in arbeidsethos ook signifi-
I 

kant is. 
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Voor de leeftijd krijgen we dan 

m s t p 

buitengroep 67.75 3.13 

1.97 4.84 38 /'99.95% <0.05% 

kontrol egrgep 63.60 2.23 

+} k:dtieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17 

Ret verschil in leeftijd ~s inderdaad signifikant. Voor arbeidsethos 

vinden we : 

m s t p 

bUltengroep 83.90 11.51 

1.59 1.25 38 .(90% )'10% 

kontrolegroep 79.75 9.12 

+)kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17 

Ret verschil in arbeidsethos is net niet signifikant te noemen. 

Op grond van deze cijfers kunnen we in elk geval stellen dat er een 

trend aanwezig is in de richting van een lager arbeidsethos naarmate 

mensen jonger zijn. Oat stemt overeen met wat in andere onderzoeken 

gevonden is. 

4.5.3 Werkaspekten 

De werkaspektenschaal kon uit de aard der zaak aIleen bij de 'sdw

groep' afgenomen worden~ Ret is dus niet mogelijk om aan de hand van 

deze lijst verschillen tussen de verschillende groepen op te spo

reno WeI kan deze lijst dienen om wat meer informatie te krijgen -

over de gang van zaken op 'Sterk door Werk'. 

Als we de korrelatiematri:x bekijken, valt een aantal zaken op : 

De mate waarin iemand vrijaf neemt vertoont een negatieve korrelatie 

met de satisfaktie, de waarde van r ~ -0.52 

dat betekent een overschrijdingskans tussen 0.5 en 1 %. 
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Verder is de satisfaktie - op een nivo van 5 tot 10 % - slechts ge

relateerd aan : 

- het aantal jaren dat iemand op , sdw' werkt 

- de prijs die iemand stelt op kontakt met 

kollega's op 'Sterk door Werk' 

- het feit of iemand leiding geeft 

- het feit of iemand tussen zijn pensionering 

en het moment dat hij naar 'sdw' ging, nog 

gewerkt heeft 

r == -0.33 

r == -0.35 

r == -0.31 

r = 0.30 

Als we ook de signifikante verbanden tussen deze variabelen bekijken, 

krijgen we het beeld wat hieronder - aan de linkerkant - weergegeven 

staat. Omdat er slechts twee mensen zijn die tussen pensionering en 

intrede op 'Sterk door Werk' gewerkt hebben, kan het interessant zijn 

om te kijken of de korrelaties blijven bestaan als we hen uitsluiten. 

We houden dan in feite de faktor 'intussen gewerkt hebben' konstant. 

De gevonden rechtstreekse korrelaties worden nu 

- mate van vrijaf nemen r == -0.46 

- aantal jaren dat iemand op 'sdw' werkt r = -0.52 

- prijs op kontakt binnen 'sdw' r = -0.23 

- het feit of iemand leiding geeft r == -0.27 

Fig. 4.1 Overzicht van korrelaties tuasen satisfaktie en werkaspekten 
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De overschrijdingskans van de eerste twee korrelaties ligt tussen 

1 en 2.5 %. Die voor de laatste twee daalt onder de 10 %, de kritie

ke waarde voor die .10 % is een r van 0.316. 

Samen met 'tussenliggende' korrelaties krijgen we de rechterkant van 

fig. 4. 1 • 

Ret is duidelijk dat de korrelatie tussen satisfaktie en het aantal 

'sdw-jaren' en tussen satisfaktie en 'vrijaf nemen' enkelvoudig is. 

Ret lijkt erop dat mensen die langer op 'Sterk door Werk' zitten, 

minder tevreden zijn over de gang van zaken, en mensen die vaker 

vrijaf zeggen te nemen skoren ook lager op de satisfaktieschaal. 

Dit Iaat.ste is een resul taat dat overeenstemt met wat in andere 

onderzoekingen gevonden is daar treedt dan meestal de koppeling 

op tussen ziekteverzuim en satisfaktie. Dmdat het echter op 'Sterk 

door Werk' erg eenvoudig is om vrij te nemen is de 'omweg' langs 

ziekte niet nodig. 

Minder overtuigend zijn de korrelaties tussen satisfaktie en 

de mate waarin men prijs stelt op kontakt op 'Sterk door Werk', 

- het feit of iemand leiding geeft. 

Ret eerste zou kunnen samenhangen met de organisatie van het werk : 

het feit dat het werk steeds minder gelegenheid geeft voor kontakt 

tussen de mensen onderling kan betekenen dat mens en voor wie dat 

kontakt juist weI belangrijk is een minder grote tevredenheid te 

zien geven. Ret tweede zou kunnen betekenen dat het kader eerder ge

neigd is tot een kritiese houding ten aanzien van 'Sterk door Werk' 

dan de produktiewerkers. 

Minstens zo belangrijk als de verbanden tussen satisfaktie en werk

aspekten is het verband tussen de situatie waarin iemand vroeger 

werkte, en de situatie waari~ hij op 'Sterk door Werk' werkzaam is. 

De korrelatie tussen het 'haannivo' (dat is het - hierarchiese -

nivo van het werk dat iemand vroeger deed) en het "werknivo' (dat 

is het - hierarchiese - nivo van het werk dat iemand op 'Sterk door 

Werk' doet) bedraagt r = 0.75 

Dat betekent een overschrijdingskans die kleiner is dan 0.05 %. 
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De konk1usie die uit dit cij£er naar voren komt moet weI zijn, dat 

mens en die vroeger hierarchies hoger geplaatst waren, en dus vaak 

ook meer ruimte voor persoonlijk intiatief in hun werk hadden, dat 

op 'Sterk door Werk' ook weer zijn. En mensen die vroeger onder in 

de organisatie zaten, zitten nu weer onderin - met aIle restrikties 

in taakuitvoering van dien. 

Ook anderszins blijkt dit verband : de korrelatie tussen 1eidingge-

ven op 'Sterk door Werk' en het 'baannivo' is 0.64 

Hiermee gepaard gaat een overschrijdingskans die k1einer is dan 0.05 %. 

Niet verbazingwekkend, maar weI duide1ijk is het verschil in de mate 

van kontakt die men in de buurt ervaart, en het kontakt op 'Sterk 

door Werk'. De cijfers zijn voor het kontakt op 'Sterk door Werk' 

een gemidde1de van 4.40, standaarddeviatie van 0.88, voor het kon

takt met buren een gemidde1de van 3.25 met standaarddeviatie 1.21. 

Wanneer we onderzoeken of dit verschil signifikant is, zien we : 

m s F +) t v p 

sdw-kontakt 4.40 0.88 

1.38 3.44 19 799.75% <0.25% 

buurt-kontakt 3.25 1.21 

~kritieke waarde voor F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17 

Het verschil is dus inderdaad signifikant. Geta1smatig geeft dit weer 

wat ook uit de interviews n.aar voren komt : dat het belangrijk is-, 

dat je mens en om je heen ziet in de bekende situatie van 'het fabriek' 

van vroeger. 

4.5.4 De pensioneringsvraag 

Bij het afnemen van de vragenlijsten bij de kontrolegroep gebeurde 

er iets opvallends. Als vraag 19 van de arbeidsethosschaal aan bod 
kwam ('de mensen zouden eerder gepensioneerd moeten worden, zodat 

ze meer tijd krijgen voor zichzelf') betuigde bijna iedereen zijn 

instemming met die vraag, vertelde verhalen over hoe zwaar die 1aat-
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ste jaren of weI henzelf ofwel ,'kollega's gevallen waren, dat er nogal 

wat mensen in hun werkomgeving kort voor of kort na de pensionering 

was overladen. Dit-_was voor mij red en om die vraag eens uit de schaal 

te lichten, en de antwoorden indeverschillende groepen apart te 

gaanhekijken. 

Om te beginnen de verdeling van de antwoorden (een I betekent dat 

men het zeer met de stelling eens was, een 5 dat men het er zeer mee 

oneens was). De verdelingstaat weergegeven in fig. 4.2. 

10 

4j 41 

Z~:_.~.~~~~~.~~~7_~ %r-.1JL~~.L;l~~~~~~:'dQ 
16ler'k. do:r ~ 

m. '3.bo 
6:: \.2.2. 

'bu.i1cv1' 

n")::. 2..20 
~:: I.ob 

1 2. 3 ... 

I~ttd",' 

rr)= I.B5 
~ ... o.Sc:f 

Fig. 4.2 Verdeling van de antwoorden op de, pensioneringsvraag 

Om te toetsen of er inderdaad verschillen zijn tussen de groepen,.

passen we we.er de F- en t-toets toe. Dat betekent dat we de verde

lingen normad benaderen, dat is geoorloofd omdat er per groep 20 

waarnemingen zijn. 

'sdw' /'buiten' F !II 1.32 t '"' 3.05 \J == 38 0.1 (e«0.25 % 

'sdw' /'kontrole' F = 4.27 t'= 4.80' V= 28.4 C«0.05 % 

'buiten'/'kontrole' . F = 3.23 t'= 1.29 V= 30.8 oL..ll2 % -' 

kritieke waarde voer F bij een overschrijdingskans van 5% is 2.17, 

V is het aantal vrijheidsgraden, 0< de overschrijdingskans, 

t' duidt aan dat de gemodificeerde t-toets is gebruikt. 

Er tekent zich een duide1ijke trend af. Binnen 'Sterk door Werk' 

zijn de mensen die het met de vraag oneens zijn in de meerderheid, 

in de 'buitengroep' verschuift de beantwoording ten gunste van 
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vroeger pensioneren, terwijl in de 'kontrolegroep' niemand meer te

gen vroeger pensioneren is. 

Als we ook nog de korrelatie van de antwoorden op deze vraag (A 19) 

met de totaalskore op de atbeidsethosschaal bekijken, 'dan zien we 

het volgende : 

Item-totaal korrelatie voor item A ]9 (n is het aantal personen) 

'sdw-groep' r = 0.58 n = 20 0.05~<0.5 % 

'buitengroep' r" 0.67 n .. 20 0.05~<0.5 %. 

'kontrolegroep' r .. -0.09 n = 20 niet signifikant 

Waar in de 'sdw-' en 'buitengroep' deze vraag dUB meeloopt met de 

totaalskore op de schaal gebeurt dit in de 'kontrolegroep' helemaal 

niet : de beantwoording van deze vraag staat - voor deze groep -

dus kennelijk los van het arbeidsethos. 

Als ik probeer een verklaring te vinden voor dit verschijnsel, dan 

ligt die mogelijk daarin dat de werksituatie veel spanningen oproept 

bij oudere mensen. Het gevoel er niet meer tegenop te kunnen, net 

tempo niet bij te kunnen benen, terwijl je toch meemoet met nieuwe 

ontwikkelingen, vreet kennelijk zo aan mensen dat zij er ziek uan 

worden - of zelfs sterven kort voor of na hun pensionering. 

Steun voor deze veronderstelling vind ik ook in het feit dat bij de 

n.v. Philips naar schatting 35 % van de weEknemers vervroegd gepen

sioneerd wordt. Ook bij andere bedrijven komen dit soort cijfers te 

voorschijn. Ze worden onder andere vermeld in eenartikel van Bink 

en Verstraten. In datzelfde artikel wordt Janmaat geciteerd, als hij 

stelt dat de oplossing , niet moet worden gezocht in vervroeging 

van de pensioneri.ng, maar veeleer in verbetering van de arbeidsom

standigheden van de oudere werknemer.' Zelf ben ik eerder geneigd 

om de oplossing te zien in een geleidelijk korter wordende werkweek, 

waarbij vanzelfsprekend ook de arbeidsomstandigheden aangepast moe

ten worden. Zo'n geleidelijk korter wordende werkweek geeft mensen 

ook de kans om zich in te stellen op een andere manier van leven. 

Meer daarover schrijf ik in het volgende hoofdstuk. 
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4.6 Vierda ronde interviews 

Tot slot van dit hcofdstuk geef ik een aantal zinsneden uit de 

interviews, die ik gehouden heb. Ik hoop dat ik op die manier een 

indruk kan geven van wat de mensen zelf zeggen en voelen. 

1. "lk werk aan de kassettemontage, maar ik heb ook ander werk 

gedeau. Ik heb na mijn pensionering ook nog bij verschilleude 

andere bedrijven gewerkt. 

Je hebt bezigheid op deze manier. De dag is gebroken. En het 

geld is ook meegenomen. 

Zolang ik gezond ben, blijf ik doorgaan." 

2. !lIk run de mechaniese werkplaats, samen met een ander. 

Ik doe het om geeetelijk wakker te blijven. Met hobbies alleen 

kom je et' niet. Kontakt met mensen vind ik erg belangrijk, geen 

behoefte om op te houden. 

Ik weet graag waaraan ik werk, en waarvoor. 

Ik heb 50 jaar hard gewerkt, altijd erg druk gehad, ik vind het 

leuk om nu weer eens handwerk te kunnen doen." 

3. !Ilk zit bij de kassettemontage. Op den duur word je wel flauw 

van dat werk. 

lk ben un mijn pensionering eerst wel thuis geweest, maar dat 

giug niet langeI' na een half jaar. Ik kan niet de hele dag stil

zitten. 

Ale je er komt, zie je allemaal mensen van jeeigen leeftijd, 

je kent iedereen, je praat met ze. De verdienste is ook belang

rijk ... hat vervoer zou betel' geregeld moeten worden, ook finan

deel. lkblijf weI." 

4. !Ilk monteer stortbakken. 

Van oorsprong ben ik stukadoor, je werkt dan buiten en om dan 

zo ineens in een fabriek te werken ••• 

De hoofdzaak is dat ik wat onder hand en heb; ook als ik me niet 

lekker voel ga ik. Ik ben er graag, maar als ik het voor niks 

moest doen, deed ik het toch niet, denk ik. 

Ik blijf het wel doen al8 ik gezond ben." 
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5. "Ik zit op de administratie, behartig het financiele gedeeite. 

Dat is erg sekuur werk. 

Na mijn pensionering ben ik nog een jaar Ianger bij Philips ge

bleven, en daarna ben ik nasr 'Sterk door Werk' gegaan. 

't Is net of er een draad doorgeknipt wordt, als je zolang ge

werkt hebt, en 't is dan ineens voorbij. 

Hobbies heb ik weinig en voor het geld hoeft het niet. Het gaat 

me meer om het kontakt met de mensen, en dat ik me nog verdien

stelijk kan maken." 

6. !Ilk werk aan meetpanelen voor fotokopieermachines, verbindingen 

maken en die ook kontroleren. 

Ik ben vervroegd uit de militaire dienst gepensioneerd. 

Je moet je niet gaan vervelen, en dan is dit een tijdvulling. 

V~~r mij is dit kreatief werk. 

Je kent de mensen van je ploeg, 't is net als overal elders. 

Ik bIijf dit niet doen tot mijn dood ~ maar iets wil ik toch wel 

blijven doen, een halve dag is trouwens mooi genoeg." 

7. "Ik monteer nu kassettes. 

Ik was drie jaar thuis geweest, maar dat gaattoch ook vervelen. 

Je komt nu weer onder de mensen, en jeverdient ook nog wat. Ik 

zou het niet willen missen, je hebt wat afleiding voor die paar 

uur per dag. 

Hele dagen - nee, wat dat betreft hebben we onze tijd weI gehad. 

lk hoop er nog lang te zijn." 

8. !Ilk heb de leiding over de bankwerkerij, en ik verzorg ook de 

materiaalvoorziening daar. 

Na mijn pensionering (ik had de gedachte daaraan altijd ver van 

me af gegooid) was It eerst vakantie, maar dat ging over. Dat 

alleen zijn ••• toen ben ik nsar 'Sterk door Werk' gegaan, eerst 

v~~r halve dagen en nu dus al twee jaar voor hele dagen. Ik ben 

weer onder de mensen. Financieel is het geen punt. Ik heb weI 

hobbies, maar als ik alleen thuis zit - mijn vrouw is ook vaak 

weg - dan zou ik me·verkniezen." 
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9. "Ik doe van allerhande werk, nu eens stortbakken en dan weer 

wat andel's; momenteel kunnen ze moeilijk mensen krijgen - als 

ze het vervoer nu eens betel' regelden. 

Ik beneerst thuis gebleven na mijn pensionering, maar die 

middagen duurden altijd zo lang, he. 

Je bent er eens even uit, ik heb niet zo'n behoefte ~~p kontakt ••• 

Je blijft in beweging - ik hoop dat ik er mee door kad~gaan." 

10. "Ik heb eerst vier jaar in het magazijn gewerkt, dat mag nu niet 

meer - vanwege de tocht. Dus nu doe ik allerleivoorkomend werk, 

momenteel leer ik iemand in op het magazijn. 't Gaat me erom dat 

ik een paar centen verdien, dan kan ik tenminste 's zomers eens 

op vakantie. Je hebt er weI bij die zeggen dat ze het doen voor 

vrijetijdsbesteding, maar die staan bij de uitbetaling vooraan ••• 

't Is weI belangrijk dat je er eens uit bent, andere mens en ziet. 

Als je thuis blijft ben je weg, dan ga je zitten kniezen. lk 

blijf zo lang mogelijk!" 

11. "lk ben begonnen met halve dagen te werken, nu benik gepromoveerd 

tot werkuitdeler, ik ben er nu hele dagen. 

Ik kan niet stilzitten - het valt tegen als je niets am handen 

hebt. Ik tref daar allemaal mens en waar ik vroeger oak mee gewerkt 

heb. En je moet lichaamsbeweging hebben als je ouder wordt. 

Het geld heb je eigenlijk niet nodig - je hebt wel net iets meer, 

maar de hoofdzaak is dat ik me er nag bij voel." 

12. "lk monteer van die stortbakken. 
I 

Kijk, onder het werk pr~at je met elkaar, je maakt grapjes, dat 

is de afwisseling, daarom ga ik er oak naar toe. . . 
Bet te~po ligt we! eens te hoog. 't Werk is eigenIijk nog een 

fabrieks8ysteem, ik ben het ook eigenlijk weI zat na drie uurtjes. 

Ais ik geen zin heb ga ik niet - maar dan zeg ik het weI. 

Ik heh er konnektie met mensen, sommigen ken je al jaren, en je 

hebt er wat geld bij." 

1;3. "lk ken slecht stilzitten, ik moet er uit. lk heb eerst bij de 

pastoor in de tuin gewerkt, en op m'n vierenzeventigste ben ik 

naar 'Sterk door Werk' gegaan. lk monteer daar stortbakken. 
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Ret geld dat gebruik ik voor de kleinkinderen, dat vind ik leuk. 

En verder, je zit bij elkaar, je hebt kontakt met die mensen, je 

maakt plezier, de tijd vliegt. 

Je hebt nog een doel, ik zou niet weten waar ik anders met mijn 

tijd moest blijven - ik heb er geen zin in om maar te zitten 

kaarten de hele dag. Ik moet ergens naar toe." 

14. "lk lijm onderdelen voor de stortbakken, en soms help ik bij de 

kassettes. 

Ik had er spijt genoeg van toen ik gepensioneerd werd, ik kan 

nog best mee, en ik kan niet stilzitten. 

Ret gezelligst is, je zit bij een groep mensen, die je kent. Je 

ziet je oude kameraden weer, praat wat, doet je werk. 't Is nu 

veel rustiger dan vroeger bij Philips. 

Rele dagen hoeft voor mij niet meer, ik mag nog graag de natuur 

in. Als het kan blijf ik doorwerken, het hevalt me best." 

]5. "lk sta in het magazijn, dozen plakken, materiaal aan- en afvoeren, 

laden en lossen. 

Ik vond me eerst te jong voor 'Sterk door Werk'. Ik ben eerst ook 

een jaar thuis geweest. Maar mijn vrouw en mijn dochter vonden 

dat ik me verveelde, en dat was ook wel zoo 

ne tijd schiet beter op als je zo een paar uur werkt, en je hebt 

er een ekstraatje bij. Je praat nog eens wat. 

't Is er best vol te houden." 

16. "lk doe zo van alles, nu eens kassettes, dan weer vlotters, 't is 

allemaal heel eenvoudig werk, er wordt niet gejaagd, ze zien het 

wel. Het tijdverdrijf dat is eigenlijk nummer twee, ten eerste 

gaat het om wat je verdient - je kunt nog eens wat je anders niet 

zou kunnen. 

Zo drie uur per dag, dat gaat nog wel, ik wil niet teveel doen. 

Je bent van huis - met kaarten krijg je de tijd ook wel om, maar 

dit levert wat op. 

Ret wordt een sleur ook, als je gewend bent.,," 



-62-

17. "lk geef leiding aan een aantal 'fabrieksmatige' mensen. 

Dat ze op tijd hun werk kunnen beginnen. Ik heb de zaak ge

reorganiseerd, mensen uit elkaar gehaald - dat werkt beter. 

Om moeilijke mens en naar je hand te zetten, daar heb ik plezier 

in. Je telt nog mee in de maatschappij : uitgerangeerd is een 

verschrikkelijk woord. 

De zaak staat nu weI op poten - je moet weI in het oog houden 

dat het geen fabriek is. 't Gaat me erom dat de zaak goed funk

tioneert, dat de mens en bezig blijven. Ik doe het ontzettend 

graag." 

18. "Ik ben assistent van de chef werkvoorbereiding. Ik doe vooral 

administratief werk : bestellen, verzenden. Dat heb ik vroeger 

ook gedaan. Ik werkte eerst halve dagen, nu hele dagen. 

Ik heb erg zelfstandig werk, ik ga mijn eigen gang. 

De hele dag thuiszitten, dat is ook niks. 

Ala ze zeiden je gaat alleen voor je plezier, dan kregen ze geen 

mens. Er moet een beloning zijn voor wat je doet." 

19. "Ik tet kassettes in elkaar. Nu werk ik hele dagen, maar straks 

moet ik weer met de tuin bezig, dan worden het weer halve. 

Ik werk graag, wil in beweging blijven, kan niet stilzitten. 

Ik hoef nu niet naar de bijstand, ik heb dat nu niet nodig, ik 

verdien het zelf. 

Ik ken er niet zoveel mensen, maar je praat wat met elkaar. 

Toen mijn zoon gestorven is, ben ik er naar toe gegaan - anders 

was ik niet gegaan, maar dit verzet wat. Ik blijf nog wel een 

tijdje, maar als ik geen zin heb, ga ik niet." 

20. "Montagewerk doe ik, stortbakken, aUe dagen hetzelfde. 

Ik ben eerst twee jaar thuis geweest, maar ik ben geen mens om 

te gaan zitten en niks te doen. 

Drie uur is genoeg, anders had ik net zo goed bij Philips kunnen 

blijven. 

Je komt er om de tijd door te komen, gezellig onder mekaar, het 

zijn allemaal goede mensen, dat is de hoofdzaak. En je kunt er 

makkelijk een paar centen bij verdienen. " 
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Er komt uit deze interviews voortdurend naar voren dat 'ik niet kan 

stilzitten') 'dat ik wat om handen moet hebben'. Die bezigheid -.is 

kennelijk niet in hobbies te vinden. Dat komt er bij een aantal 

mensen ook expliciet uit, ala ze zeggen dat een hobby weI leu~ is, 

maar niet ala je daar de hele dag mee moet vu11en. Het is blijkbaar 

niet mogelijk voor deze mensert om zonder een werksituatie hun tijd 

op een zinvolle manter te vullen. 

Het aspekt van nog mee te tellen, je niet uitgerangeerd te voelen, 

je verdienstelijk te kunnen maken is erg belangrijk. Het stempel van 

overbodigheid, wat onze maatschappij bejaarden opdrukt komt erg hard 

aan. 

Een volgend punt is dat je op 'Sterk door Werk' kontakt kunt hebben 

met andere mensen. Vaak zijn dat mensen die je van vroeger a1 kende, 

veel menaen zijn er gekomen via kollega's of vrienden van vroeger. 

Ook in dit geval is het opvallend dat het geze1schap niet gezocht 

wordt in een kaartklub (een veel voorkomend alternatief) maar in een 

werksituatie, zoals die van vroeger bekend is: met het praten en 

grapjes maken onder het werk, met de koffie in de kantine met z'n 

vaste plaatsen en regels, alles is herkenbaar. Het is net of je niet 

bent weggeweest. 

Dat alles natuurlijk weI in een minder strenge vorm dan vroeger. 

Alhoewel de meningen daarover nog uiteenlopen, de een vindt dat het 

tempo weI eens te hoog ligt, de ander zegt dat het er niet zo ,op 

aankomt, 'ze zien weI'. 

Ik krijg weI de indruk dat het werk de laatste tijd meer fabrieks

matig georienteerd raakt. De uitlatingen van de man die de zaak re

organiseerde wijzen in die richting, en ook het feit dat er een aan

tal dames in dienet is genomen omdat de vereiste aantallen kassettes 

andere niet geprodu~eerd konden worden. 

Tenslotte nog een opmerking over de financiele kant van de zaak. 

Voor veel mensen is het van groot belang dat ze er zelf nog iets bij 

verdienen, zodat ze zich dingen kunnen permitteren die anders niet 

gekund hadden. 
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'Oat vat'ieert;: van de lIlaU die op'Stukdoot''We1'k'we1'kt zodat hij 

niet M.aT a.ebijstand hoef~, tot de man dte het leult vindt otn djn 

kleinlc.i1ldenta lets Ite 1twmen 8e"l'811, wat hij zelf verdiend heeft. 

lij vee~ ~&e1l. word.t het alsonbill ijke1'va1'en dat a1' door de 

beclasting. ~l eeu fliuk deel van het vardiende aandee1 wordt 

af,I~~behl -en dat :dekostimdie ze voo.t' verveer 1UOeten malten. 

niet .af~e~zij.n. 
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RoorDSTUK 5 - Konklusies 
! 

In het vorige hoofdstuk heb ik een aantal indrukken uit de inter

vie~s en een hoe~eelheid cijfermateriaal uit de vragenlijsten ge

geven. Met dat ~ateriaal was ik in staat een aantal veronderstel

lingen uie hoofdstuk 2 te toetsen. Mijn bedoeling met dit hoofdstuk 

is om een samenhangend beeld te schetsen van wat 'Sterk door Werk' 

is, waaro~ de mensen er komen, wat ze er doen, hoe ze het vinden. 

Ik plaats ook kritiese kanttekeningen en probeer een alternatief 

te ontwikkelen. nat gaat gepaard met aa~ijzingen voor verder on

derzoek en aktie. 

Ik wil mij bewust niet beperken tot het konstateren van de redenen 

waarom ~ensen na hun petlsionering weer aan het werk gaan. In dat 

geval zou dit ~erhaal hooguit akademiese ~aarde hebben. 

Door in te gaan op de situatie waarin gepensioneerde mansen juist 

dat~erk doen, en boe het anders zou kunnen boop ik dat mijn afstu

deeronderzoek ook praktisch nut afwerpt. 

5.1 ~er 'Sterk door ~erk' 

'Sterk door Werk' is opgericht in 1959. In die tijd zijn er in meer 

plaatsen in Nederland dergeUjke werkplaatsen voor gepensioneetden 

opgericht. In de jaren na 1959 zijn o~k veel van die werkplaatsen 

gesloten. Ze konden het niet liinger bolwerken. nat juist 'Sterk door 

Werk' in Eindhoven het wel vol kon houden is niet helemaal toevallig. 

Zoals bij de oprichting de n.v. Philips belangrijke financiele steun 

verleende ~ en zelfs het initiatief voor de opricbting ·kwam van 

Philips - zo is ook het voortbestaan van 'Sterk door Werk' nauw ver

bonden aan de n.v. Philips. Zoals iemand in een interview zei : 

'Meneer, te zeggen dan weI dat 'Sterk door Werk' zelfstandig is, maar 

als Philips at niet was, dan bestonden ze niet meer'. 

reit is dat de hoofdmoot van bet werk (de montage van stortbakken en 

kassettes) uitbesteed wordt door Philips. naarnaast vinden ook aktivi

teiten pleats voor andere bedrijven of partikulieren, maar die maken 

een ondergeschikt deel uit van de werkzaamheden. 
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Een blik op de 1ijst waarin opgesomd staat hoeveel mensen waaraan 

werken, maakt dat meteen duide1ijk. 

Over de inhoud van dat werk kunnen we kort z1Jn : het is montage

werk dat geen scholing vereist - een telkells herhaalde,zelfde han

deling. Er is - gelukkig - geen lopende band die het tempo dikteert, 

maar produktie moet er toch gehaald worden. 

De stortbakkenproduktie is in de loop van een aantal jaren opgevoerd 

van 120 QP een oehtend naar 180 ('er zit geen chef achter te jagen, 

maar het moet toeh ••• '). En omdat de produktie van kassettes niet 

voldoende hoog lag, ondanks dat er tijdelijk mensen aan de stortbak

kenmontage onttrokken werden, zijn er in januari 1974 een aantal 

vrouwen tijdelijk in dienst genomen om er voor te zorgen dat de ver

eiste aantallen weI gehaald werden. 

Als j e dan ook nog hetverhaal hoort over hoe er gereorganiseerd is 

••• er zaten vier man bij elkaar; een deed in een zakje twee sehroef

jes, een ander deed er nog eens vier in, en dan deed een derde er nog 

eens twee plaatjes bij, en de vierdeginghet zakje netjes dichtnieten 

( ••• ) je zit dan 1ekker met e1kaar te babbelen, en dat mag ook weI, 

maar er komen weI fouten door ( ••• ) toen heb ik die mensen uit~lkaar 

gescheurd ( ••• ) door det doelmatige werken steeg het tempo, want a1s 

zorn man aIleen zakjes vult, dan doet-ie 't in de eerste plaats kwali

tatief beter, en hij presteert ook meer. Als ze met z'n vieren 1000 

zakjes klaar maakten, dan maakt-ie er ,alleen 400 klaar ••• ,' 

In dit verb and wordt het ook vee1zeggend dat er een negatieve korrela

tie bestaat tussen de mate waarin de mensen prijs stellen op kontakt 

met hun kollega' s en de satisfaktie met het werk; 

Naarmate de mens en meer prijs stel1en op dat kontakt zijn ze minder 

tevreden met het werk : hetis niet ondenkbaar dat de manier waarop 

het werk soms ingedeeld wordt het kontakt belemmert. 

De gedachte bekruipt mij dat 'Sterk door Werk' een verlengstuk van 

Philips is geworden. Een ver1engstuk waarheen werk afgeschoven wordt 

waarvoor in het eigen bedrijf geen eniplooi meer is, omdat de series 

te klein zijn om het machinaal te'doeri, omdat het te duur'is om het 

binnen Philips met de hand te doen, maar werk wat weI betrekkelijk 

goedkoop op 'Sterk door Werk' gedaan kan worden. 
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Voor ean vast bedrag per zoveel stuks - een laag bedrag ook : als 

je det dat er op 'Sterk door {-lerk' uiteindelijk een netto uurioon 

resulteert van f 4,61 dat is bepaald geen imposant bedrag. 

5.2 Over de m~nsen op tS~er~ dqor Werk' 

Wat voor mensen zijn het, die dit soort werk doen? 

Mensen met een hoog arbeidaethos, mensen die vinden dat er in wer

ken zelf een levensvervulling ligt, dat je niet meetelt als je niet 

werkt. 

Mensen ook die sterk hang en a~n bekende gedragspatronen, die de 

neising hebben om door te gaan op de manier zoals ze dat gewend zijn, 

die hun omgeving zo inkleden dat ze niet voor onverwachte situaties 

komen te staan - we hebben dat rigiditeie genoemd. 

Bet is niet zo dat deze mensen perse eenmeer gesloten denkpatroon 

hebben; het zich via zo'n gesloten systeem van opvattingen verdedigen 

eegen dissonante informatie die vanbuiten komt, treedt evenveel op 

bij mens en die weI warken ale bij mensen die niet werken. 

WeI zijn er aanwijzingen dat bij mensen die werken een relatief hoog 

arbeidaethes gepaard gaat met een hoger dogmatisme dan bij mensen die 

met dat·zeIfde arbeidsethos niet 'W'erken, maar statisties is dat ver

band niet signifikant. 

Ook lijkt het zo te zijn dat onafbankelijk van het feit of mensen 

werken of niec, een hoog arbeidsethoa gepaard gaat met een hoog dog

matisme, en een laag arbeidsethos met een laag do.gmatisme - zij het 

dat dat versehijnse1 binnen de groep die niet w~rktminder sterk is. 

Uie het onderzoek onder de kantr()legroep blijkt dat .er· inderdaad een 

samenhang bestaat tunen de hoogte van het arbeidsethosende bereid

heid om weerte gaan 'W'erken, als je die bereidheid weegt met de in

tensiteit van dat werk en de hoeveelheid tijd die je erin steekt. 

Arbeidsetbos is dUll een.van de redenen om weer te gun werken. 

De satisfaktie van de menSen op 'Sterk door Werk' met hun werk is 

bijzonder hoog, vergelaken met aen graep produktiewerkers en bazen 

die nog 'gewoon' in het atbeidsproces betrokken zijn. 
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Uh het,~sploratieve deelvan het onderzoek komen nog een aantal 

faktore,nnaar voren, die verschil opleveren tussen de mensen die 

wet w$r'ke:n na hun pensio.nering en zij die dat niet doen. 

D~ totalceopleiding, die iemand gehadheeft is in het geval van' 

iemand op lSterk door Werk' duidelijk lager. Die opleiding hang~ 

sterk s.amenmet de schoolopleiding die iemand gehad heeft - oak 

die is voor' Sterk door Werk' duidelijk lager -' en met het hier

archiese nbo van de baan die iemand had - dat is voor de I Sterk 

door "We:rk' -groep lager dan voor de groep van mensen die niet werkt. 

De ~en8en.ap 'Sterk door Werk' hebben, naar hun eigen zeggen, min

der zelf st.andig werk gehad vroeger. 

Er zi.tten 'meerprotestanten onder hen, 

z.a hebbenminder vaak een hobby - dit verschil kan natuurlijk komen 

door.d,atmensen die niet weer zijn gaan werken naderhand hobbies 

o.1ltwikkeLcl hebben, terwijl de mensen op 'Sterk door Werk' daar geen 

behoefee aan hebben. 

nat de mensen op 'Sterk door Werk' ouder zijn dan de mens en die 

niet we~ken, zegt uiteraard nieta over de leeftijd waarop ze naar 

I Sterk door Werk I gegaan zijn een bepalende faktor zal dat dus 

niet zijn. 

Uit een aant§ll van deze faktoren komt toch weI een beeld naar 

voren : het is dat van de ongeschoolde produktiewerker, die weinig 

zelfatl#Jldig werk gedaan gedaan heeft, geen hobbies heeft - en daar 

oak waQ.rschijnlijk nooit de tijd voor gehad heeft -, die ervan 

overtuigd b Qat je als mens hoort te werken, en die na zijn pen

dOlMlrillg dOQrgaat met hetzelfde soort werk wat hij al djd al ge

d§lan heeft, in een bekende o.mgeving, die hem niet voor verrassingen 

plaliltst, tussen mensen die hij kent en die in dezelfde situade 

verkeerd hebben. 

Mansen met meer opleiding, hoger geplaatat in de hierarchie, met 

meer zelfstandig werk komen minder vaak op 'Sterk door Werk' te

recht. 
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Komen ze er tach, dan komen zij oak op 'Sterk door Werk' weer in 

de hogere posities te zitten. Je zou het enigszins cynies zo uit 

kunnen drukken, dat wie op ziJn werk een dubbeltje was, ook op 

'Sterk door Werk' geen kwartje wordt. 

5.3 Over alternatieven 

Oat er de laatste jaren een afnemende belangstelling voor 'Sterk 

doer Werk' te zien is, komt, denk ik, behalve door het feit dat 

mensen zich minder op werk en meer op vrije tijd orienteren (een 

afname van het arbeidsethos), ook doordat de opleiding die men 

geniet toeneemt. Er is een vrij sterke negatieve korrelatie tussen 

opleiding en rigiditeit; waarschijnlijk is het zo dat door verder

gaande opleiding mensen meer ontvankelijk worden voor andere moge

lijkheden om hun tijd te bested en, en daardoor minder behoefte heb

ben aan een voortzetting van de werksituatie, ook na hun pensione

ring. 

Ook de inhoud en de organisatie van het werk kunnen die teruglopen

de belangstelling deels veroorzaken. We vonden in het voo'rgaande 

een negatief verband tussen satisfaktie en de mate waarin iemand 

prijs stelt op kontakt met kollega·s. Het werk geeft minder gelegen

heid voor kontakt onderling, en dat kan voor mensen, voor wie dat 

kontakt juist erg belangrijk is, als belemmering werken. 

nit alles betekent dat de teruggang in ledenaantal op 'Sterk door 

Werk' niet toevallig is, maar eerder symptomaties. Een verklaring 

dat die teruggang zou komen door verbetering vansociale voorzie

ninsen houdt mijns inziens geen steek : die verbeterde voorzienin

gen gelden ook voor de mensen die er nu al zitten. Daar komt nag 

bij dat er in de tijd dat die voorzieningen minder goed waren, 

'Sterk door Werk' ook betrekkelijk weinig opleverde - het financiele 

aspekt tal dus ook toen niet doot'slaggevend geweest zijn. 

Ik denk daarom dat een instelling als 'Sterk door Werk' in de hui

dige \Torm over een aantal jaren geen bestaansrecht meer heeft. Dat 

brengt mij meteen op het probleem hoe ik 'Sterk door Werk' moet 

waarderen. 
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Aan de ene kant is het zo dat de menseu die er werken zich gelukkig 

voelen met wat ze doen. Ze zeggen dat.ze zich geen raad zouden weten 

als ze niet elke dag naar 'Sterk d,?or Werk' kondet;l gaan. Ze hebben 

iets om handen, ze voelen deh nog meetellen, ze hepben wat finan

ciele armslag. 

Aan de andere kant doen ze voor het grootste dee I uiterst simpel 

montagewerk, werk datin zich niets uitdagends of kreatiefs heeft, 

werk dat steeds meer zo georganiseerd wordt dat de mogelijkheden om 

kontakt met elkaar te hebben afnemen. 

Werk ook dat de posities van vroeger bestendigt : de baas is weer 

baas, de chef weer chef, de produktiewerker weer produktiewerker. 

Alsof het nog niet genoeg is dat iemand veertig, vijftig jaar van 

zijn leven aan de band of een machine gestaan heeft, mag hij het 

in de jaren ua zijn pensionering ook nag eens gaan doen. 

Ik zou daar nog vrede mee kunuen hebben als mensen langzamerhand 

outdekken dat er ook een zinvol leven mogelijk is zonder dat je dit 

soort werk hoeft te doen. Maar ik krijg de indruk dat 'Sterk door 

Werk' aUeen maar bevestigt dat je zonder werk niet meetelt. Eris 

niemand daar die zegt dat hil het binnenkort weI voor gezien houdt. 

De enige red en om op te houden is overmacht : je wordt zelf ziek, 

of je vrouw kan zich moeilijk redden. 

Het is een dilemma voor mij : wat moet ik het zwaarst laten wegen ? 

- mag ik met mijn eigenwijze viugerszitten wijzen naar wat voor 

. een aantal mensen kennelijk een essentieel deel van hun bestaan 

uitmaakt, 

- en daartegenover staat dan dat ik het gevoei heb dat er profijt 

wordt getrokken van het feit dat er ·mensen niet geleerd hebben 

dat je zonder te werken ook kunt bven, .en dat dat zelfs erg fijn 

kan zijn. 

De tegenwerping op deze laatste opmerking is natuurIijk dat ieder 

vrij is om te komen en te gaan. Ik vraag mij af of dat weI zo is. 

Hoe vrij is iemand nog die z'n leven lang niet anders gehoord en 

gedachte heeft dan . dat je niet meeteH: als je niet werkt1 
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Ik denk dat ik uiteindelijk toch kies voor een verandering van 

'Sterk door Werk'. Een verandering in die zin, dat men ophoudt 

met het steeds 'fabrieksmatiger' maken van de werkgemeenschap, 

en juist ruimte schept voor een speelsere benadering - ook let

terlijk! 

Dat zal wijzigingen in de organisatie met zieh mee brengen, het 

streven naar rendement staat niet langer voorop, maar het wel

zijn van de mensen is het betangrijkste kriterium. 

Dat zal ook inhouden dat er andersoortig werk komt, werk dat 

meer mogelijkheden veor fantasie en kreativiteit biedt, werk 

dat de mogelijkheid geeft voor kontakt met elkaar. 

Er zal ook werk afgestoten moe ten worden, omdat het niet langer 

past in deze nieuwe opzet. Dat kan eventueel konsekwenties heb

ben voer de financiele kant van de zaak. Het klinkt wat goed

koop als ik stel dat dat dan maar uie gemeensehappelijke midde

len (lees : gemeente en Philips, maar dan zonder dat Philips er 

goedkope werkkrachten voor terug krijgt) betaald moeten worden, 

maar ik denk dat een maatsehappij en een bedrijfsleven, die 

veertig jaar of langer profijt getrokken hebben van mensen daar 

weI eens iets tegenover mogan stellen. 

Ik denk dat er in het opzetten van een nieuwe struktuur voor 

'Sterk door Werk' een stuk aktie zit in de richting van soeiale 

doeitreffendheid. 

Een andere zijde van dezelfde medaille is de manier waarop de 

mensen, die nu nog 'gewoon' aan het werk zijn, zieh kunnen voor

bereiden op de periode ns hun werk. 

Ik heb het gevoel dat in het grote santal mensen dat vlak voor de 

pensionering afknapt, de spanningen in onze maatsehappij manifest 

worden :het is niet vol tehouden om steeds maar meer, steeds 

maar sneller te moeten werken. 

Er zal nog weI wat onderzoek nodig zijn om te kijken wat het beste 

is. Zelf denk ik dat je de kant uit moet van een geleidelijk afbouw 

van het werk - gedurende een aantal jaren steeds een dag minder 



~aatl '8"l'k.en., tan.gere va~nties, mensen self de beslissing laten 

wanl'leer 'e 'eruit: stappen' j via trablingeade mensen leren wat 

je ftO$ ..... kuat doen dan aileen maar werken. 

l('or tom , aor::Jen kt jegeleideliJk. kuntovergaan naareen andere 

man:iff "'liD levan. met $.ea andere tukverdeling tussea man en 

wouw, -.t aHulei amlere mogelijkbeden dan je in de werksituatie 

h .... 

Ein4hoven, 26 me! 1974. 



-73-

Bah~dt;H.P. 'Een teefbare stad' Utrecht ]972 

Berting,J./Sitter,L.U.de 'Arbeidsvoldoening en 

arbeidsbe1eid f Utrecht 1968 

'Aktief werkzaam tot 

het pe,ns ioan ?' 

~ Mens en Onderneming (1) 1974 

Bosch,A.J./kamps,H.J.t. 'Statistisch compendium' Eindhoven 1969 

BloOd,M.&./Uulin;C.L. 'Alienation, environmental 

Carp ,F .M. (ed) 

Cohen,J. 

be1den,M.H.van 

brake,J.T. 

Dijkst1:a,L. 

Edwards fA. t. 

FestiIlger,L. 

Fraser.a. 

Fraser ,IL 

Gibra,I.~. 

Gtiew.S. 

Characteristics and 

workers responses' 

~ journal of Applied Psychology (3) 1967 

I Retirement , New York 1972 

'Statistical po~er analysis 

for the behavorial 

sciences' 

'Orientatie op werk en 

vdje tijd' 

New York 1969 

~ Mens en Onderneming (51) 1971 

'Some factors influencing 

students' attitudes toward 

older people j 

.!:!!. Social Forces (35) 1957 

'Methodologie' 

'Techniques of attitude 

scale construction' 

'A theory of cognitive 

d iEiI!3otiance ' 

'Conflict. decision and 

dissonance' 

'Work 1 t 

'Work 2' 

Eindhoven 1972 

. New York 1957 

Stanford 1957 

London 1964 

Middlesex 1968 

Middlesex 1969 

'Prohability and statistical 

inference for scientists 

and engineers' 

'Job re-design' 

Englewood Cliffs 1973 

Paris 1964 



ijamaker,H.C. 

Huizinga ,G. 

Hulin,C .L. 

Hulin,C.L. 

Jaffe,L. 

Jong,J.D.de 

Lange ,A. 

Letteboer,L. 

Lindzey,G./Aronson,E. 

Locke,E.A. 

MadE;en,K.B. 

Maslow,A.H. 

Maslow.A.H. 

Mastenbroek,W.F.G. 

-74-

'Toegepaste statistiek' 

'Maslow's need hierarchy 

in the work situation' 

'Effects ,of community 

characteristics on mea-

sures of job satisfaction' 

Eindhoven 1970 

Groningen 1970 

in Journal o'f Applied Psychology (2) 1966 

'Sources of variation in 

Job and life satisfaction' 

in Journal of Applied Psycho'logy (4) 1969 

'Retirement,a cloudy future' 

in Industrial Gerontology (14) 1972 

'Interviewresultaten 

Sterk door'Werk' 

'De autoritaire persoon

lijkhe;i,d en zijn gods

dienstige wereld' 

'Een exploratiefonderzoek 

naar de samenhang tussen 

aspekten van het mil ieu 

en de werkinstelling van 

werknemers' , 

'The handbook of social 

psychology' - vol.2 

'What is job satisfac don' 

niet gepubliceerd 

Assen 1971 

Eindhoven 1972 

Reading 1968 

in Organizational Behavior and 

Human Performance (4) 1969 

" 'Theories· of motivation' ClevelanCl 1964 

'A theory of human 

motivation' 

in Psychological Review (50) 1943 

'Motivation and 

personality' 

'Arbeidsbeleving en soci

ale ,achtergrond' 

New York 1954 

in Mens en'Onderneming (25) 1971 



Meu'Wese,W.A.T. 

Motoney.M.Ji 

Munnichs,J. 

-75-

'Meetmethoden en analyse-

technieken in de sociale 

wetenschappen' 

'Feiten uit cijfers' 

'Oudere werknemers, een 

Eindhoven 1972 

Utrecht 1967 

verkennende studie' Den Haag 1966 

Pennings,J.H.V. 

Roeterink,'F.M. 

Roeterink,P'.M. 

tEen vergelijking van ar-

beiders en beambten in 

hun arbeidssituatieve 

verhoudingen' 

'De cooperatieve werkge

meenschap 'Sterk door 

Werk' u.a.' 

~ De Ingenieur (]7) 1960 

fDe cooperatieve werkge

meenschap 'Sterk door 

Werk' u.a.: ervaringen 

opgedaan met het Eind

hovense experiment' 

~ De Ingenieur (7) 1964 

'The open and closed 

mind' 

Roscam Abb!ng.P.J.(red.) 'Wat drijft en bezielt 

ons l' 

Schouten.J./Beekets,M./ 'Bedrijfspsychologie op 

Wilde,T.de de helling' 

SQ.houten,J. 

Schouten.J. 

Seeman,M. 

'Produktiebeheersing, 

organisatiepsychologisch 

bezien' 

'Vrijheid in het werk' 

'On the meaning of 

alienation' 

Sittard 1966 

New York 1960 

Meppel 1973 

Eindhoven 1972 

Eindhoven 1973 

Meppel ]974 

in American Sociological Review (24) 1959 --
Swaan,A.de IEen boterham met te

vredenheid' Amsterdam 1971 



Thomae,H. 

-76-

'Beitrage der 'soziden 

Gerontologie' zur Proble

matik des alteren Arbeits-

nehmers' 

in Zeitschrift fur Gerontologie (3) 1972' 

Vacchiano,R.B./Strauss, 'The open and closed mind, 

P.S./Hocbmann,L. a review of dogmatism' 

Veldhoen,A. 

Vroom,V.H./Deci,E.L. 

Wijveka te ,M. L. 

Zonneveld,J.van 

Zuthem,H.J.van 

•••• lit 

..... 

in Psychological Bulletin (4) ] 969 

IEen onderzoek naal:' arbeids-

tevredenheid op een sociale 

werkplaats' Eindhoven 197] 

'Management and motivation'Middlesex 1970 

'Verklarende statistiek' Utrecht 1972 

'Medische gerontologie' Assen 1970 

'Arbeid en arbeidsbeleid' Assen 1971 

'Statuten cooperatieve 

werkgemeenschap "Sterk 

door Werk' u.a.' 

'Jaarverslagen der co

operatieve werkgemeen

scbap t Sterk door Werk' 

u.a.' (1959 - 1973) 

'Hoe denkt men over in'"'" 

dustriele arbeid 7' 

'Werkstrukturering 1 ver

slag van de herstruktu

reringsexperimenten bij 

de n.v. Philips' 

'Themanunnner over de ar

beider' 

in De Gids ,10)1971 

'Van Onderen' 

Eindhoven 1959 

Eindhoven 1959/1973 

Den Haag z.j. 

Eindhoven z.j. 

Amsterdam 1972 



-77-

over~icht van de bijlagen 

- het toetaen van hynothesen 
- heseheu'."ing over sttgekproefgrcotte 
- brief aan de buitengroep 
- brtef £lan de kontrolegroep 
- atbeidsethossehaal met koderingsvoorschrift 

en frekwentieverdelingen 'sterk door werk' 
buitengroep 
kontrolegroep 

- rlogmatisme/rigidi tei tssehaal met kode.ringsvoorschrift 
en frekwentieverdelingen 

-~atiAfakti.sehaal met koderingsvoorachrift 
en frekwentieverdeling . 

- nersonaliaschaal met koderingavoorsehrift 

'sterk door werk' 
buitengroep 

'sterk door werk' 

en uitkomsten (gemiddeldes en standaarddeviaties) 
- werkaspektenacha~l met kodetingavoarschrift 

en uitkomsten (gemiddeldes en ~tandaarddeviaties) 
- bereidheid om te werkenmet koderingsvo6rsehrift 

en uitkomsten (gemiddeldes en standaarddeviaties) 
... Rcatt.erniap-ram arbe1dsethoa/dogmati~me 
- to~tsirtg over faktoren uit de personaliaschaal 
- t:!l.l.~el mf.>t korrelaties tUBsen arbeidsethos/ dogmatisme/rigidi tei t 

en signifikant verschillende faktoren 
- toetsing van hypothesen met kODstant gehouden faktoren 

leeftijd 
o!,leiding 
zelfstandigheid 
hobhy 
godsdienst . 

- korrelatternatrix werkaspekten 
- korrelatiematrix werka.snekten - met uitsluiting van mensen 

die tussentijds gewerkt hebben 



"'79-

het toetsen ~an hypothesen 

t-toetr: 

"'anner-T we beechikken OVer t~!ee aeries waarnemingen, xII··· .xln 
en x21 •••• x2m ; die onafhankelijke aselekte steekuroeven zijn 
ui t normale populaties met eenzelfde, onbekende (j" , 

dan kunnen we de nulhypotliese)J.,:::: )J.t.. 
toetAen met de zogehe~en t-toets van student. 
deze toetsingsgrootheid zietr er als volgt uit 

.~)).. E. - ~2. ~ VlvV'l I 
§ V1+vn 

waarin ~2.. (v,::~ +- vI. ~~) Iv 
)) .. V) .P'Yl - 2. 

V," "-1 
(tabe1 i!!. 

Va.... VY'\ - ij 
bosch en kam~s 'statistisch compendium',pag 38) 

F ... toets 

om de variantier: te vergelijken kunnen we gebruik maken van de 
F-toet~. de vel"ondel"stelliner is dat de waarnemingen onafhanke
lijke aselekte steekproeven vormen uit norlllaal verdeelde po
nUlati.es. 
de nulhypothese die getoetst wordt, luidt cr;J.= cst . 
de toetsingsgrootheid is : 

7: G~ T:= _ 

- \j"""iN) 

(tabsl !n bosch en kamps 'statistisch compendium',pag 42) 

gemodificeerde t-toets 

wanneer we beschikken over twee serl.es waarnemingen, xll •••• xln 
en x21 •••• x2m t met verschillende standaarddeviaties ~l en ~2 ' 
dan mogen we de t-toats niet toepassen. die ging el' immel's van
ult nat de beide populaties dezelfde· crhadden. 
in dit gaval is een gemodificeerde t~toets bruikbaal' (zie gibl'a) 
,!~aarbijeen nieuw aantal vrijheidsgraden wol'dt bel'ekend. 
getoetst wol'dt weer de nUlhypothese/"',=jA2.. 
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de toet~1ngsgroothe1d is : 
-~t -~z. - , 

[~.'ltf1 + :'.ilWlJt 

~-------------~ 
.

n. (~lIYl )'" .... {':It/om)""]. 
L YH-l Wl4-. 

we kunnen nu gebruik maken van dezelfde tabel als bij de 
'gewone' t-toets. 
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beschouwing over steekproefgrootte *) 

ptel dat er tussen twee groepen (A en B), die men met be trek
king tot een be~aald kerimerk wil vergelijken, een verschil 
be~~taat van d*<r op dat kenmer-k, 
en dat de nulhypothe~e getoest wordt: rnA = mB ' ofwel d = 0 

met signifikantiegebied 5?k, 
hoe groot 1~ dan de kans dat bij zekere waardelvoor d en ver
schille!lde steekproefgrootte de nu1hypothese verwornen wordt ? 

tabp.l 1 geeft voor d = 1 voor verschillende steekproefgroottes 
die kans ~ 

tabel 1 tabel 2 

d -- I ~= 0.90 

n f!> d n 
10 0.70 1 18 
15 0.85 0.8 27 
20 0.93 0.7 36 
25 0.97 0.6 48 

0.5 68 

omgekeerd, eisen \'le dat die kans ~ (de t power van de test') 0.90 

is, dan geeft tabe12 voor verschillende d-waarden de~benodigde 
steekproefgrootte. 

ldezen we een steekproefgrootte van 20 (resp. 30 of 40), dan 
geven tahel 3 (resp. 4 of 5) de kans on verwerping van de nul
hypothese voor verachillende d-waarden. 

*) ontleend aan cohen 'statistical power analysis for the 
behavoria1 sciences' 
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tabel 3 tabel 4 tabel 5 

n = 20 .n = 30 n = 40 

d ~ d (J d 8 
1 0.93 1 0.99 1 1.00 

0.8 0.80 0.8 0 .. 92 0.8 0.97 
0.7 0.70 0.7 0.85 0.7 0.93 
0.6 0.59 0.6 0.74 0.6 0.84 
0.5 0.46 0.5 0.61 0.5 0.72 
0.4 0.34 0.4 0.46 0.4 0.55 
0.3 0.24 0.3 0.31 0.3 0.38 
0.2 0.15 0.2 0.19 0.2 0.22 
0.1 0.09 0.1 0.10 0.1 0 .. 11 

0 0.05 0 0.05 0 0.05 

;.', 
"'. 



-83 .... 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
POSTBUS SI3 • TEL.«()40) 479111 (DoorkieSmogelijkbeid vi. 47 . 0 0 • oj • GIROREKENING 1076326 • BANKIER: F. VAN LANSCHOT • EINDHOVEN 

brief 8Rn de buitengroep 

uweRIEF LETTER EN NUMMER EINDHOVEN, INSULINDELAAN 2 

ONDERWERP 

Geachte heer 

Bij de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven zijn we 

momenteel bezig met een onderzoek onder oudere mensen. Dat onderzoek gaat vooral 

om de vraag, wat oudere mensen vinden van werken, en waarom ze werken of niet 

meer werken. 

Om een goed beeld te krijgen is het nodig dat we ook een aantal mens en inter

viewen, die gepensioneerd zijn en niet meer aan het werk zijn. 

Daarom wil ik U vragen of U ook aan dit onderzoek wilt meewerken. Die medewer

king bestaat uit het invullen van een vragenlijst; dat neemt ongeveer een half 

uur tijd. 

Ik ben van plan U, als het U Behikt, op •••••• dag •••••• om •••••••••••••• op 

t~ komen zoeken, om die v~agenlij$t in te wllen. 

Mocht die dag voor U om een of andere reden bezwaarlijk zijn, dan wit ik vragen 

of U mij dat - bij voorkeur per telefoon - wilt laten weten. 

Met vriendelijke groet, 

Johan de Jong, 

Md. Bdk, Pav.U 45 

Teehnische Hogeschool Ehv. 

tel. 473974 

VERZOEKE EEN ONDERWERP PER BRIEF TE BEHANDElEN EN BIJ BEANTWOOIlDING LETTER. NUMMEI\ EN DATUM TE VERMELDEN 
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TECHNISCHE HOGESCHOOLEINDHOVEN 
POSTBUS 513 - TEl. (0'10) 479111 (Doorkiesmogelijkheid via 47 .. 0) _ GIROREKENING 1076326 SANKIER: F. VAN LANSCHOT • EINDHOVEN 

brief a~n de kontrolegroep 

UW BRIEF o LETTER EN NUMMER EINDHOVEN. INSULINDELAAN 2 

ONDERWERP 

Geachte heer 

Bij de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven zijn we 

momenteel bezig met een onderzoek onder oudere mensen. Dat onderzoek gaat voora! 

om de vraag, wat oudere mensen vinden van werken, en waarom ze werken of niet 

meer werken. 

Om een goed beeld te krijgen is het nodig dat we ook een aantal mensen inter

viewen, die pas gepensioneerd zijn. 

Daarom wil ik U vragen of U ook aan dit onderzoek wilt meewerken. Die medewer

king bestaat uit het invullen van een vragenlijst; dat neemt ongeveer een half 

uur tijd. 

Ik ben van plan U, als het U schikt, op •••••• dag •• ••••• om ••••••••••• op 

te komen zoeken, om die vragenlijst in te vullen. 

Mocht die dag voor U om een of andere reden bezwaarlijk zijn, dan wil ik U vragen 

of U mij dat - bij voorkeur per te!e;oon - wilt laten weten. 

Met vriendelijke groet, 

Johan de Jong, 

Afd. Bdk, Pav.U 45 

Technische Hogeschool Ehv. 

tel. 473974 

VI:RZOEKE !:EN ONDERWERP PER BRIEF TE BEHANDELEN EN BU BEANTWOORDING LETTER. NUMMER EN DATUM TE VERMELDEN 
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De vragcn in daze lijst hebben betrekking op werk in z'n algemeenheid. 

Het gaat erom wat U ervan vindt. 

De meeste vragen zijn in de vorm van een bewering. Ukant aangeven of U het met 

zo'n bewering 'zeer mee eens','mee eens','geen mening','mee oneens', 'zeer mee 

oneens' bertt. 

Om ruimte te besparen hebben we dat allemaal wat afgekort. 

ZE betekent 'zeer mee eene' 

E betekent . 'mee eens' 

GM betekent 'geen merting' 

0 betekent 'mee otteens' 

ZO betekent 'zeer mee oneens' 

Achter elke bewering staan deze vijf mogelijkheden aangegeven. U kunt Uw mening 

kenbaar maken door de betreffende lettertje(s) te omcirkelen. 

Er zijn ook een pasr vragert waarbij U - in plaats van aan te geven of U het er a1 

dan niet mee eens b~nt ~ kunt kiezen tussen ean aantal mogelijkheden am de zin af 

te maken. U kiest dan dai vervolg dat het meest met Uw mening overeenstemt. 

De lijst begint.met een aantal zinnen die ni.et af zijn. U moet die zelf aanvullen. 

Het gaat oak weer om Uw eigen mening .... 6£ U het mooi of Minder mooi apschrijft is 

niet van beiang. 

Nogmaals het gaat om uw mening. 'Itt' zijn due geen "goede" of "foute" antwoorden 

Als iets U niet duidelijk is kunt 11 het altijd vragen. 
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I. lk vind werken: vool' een mens ........ "' .... ". 

2. Zonder werle. kan ik ••••••••• 

3. Vrije tijd vind ik ......... 

4. Dat de waardering voor werken afnli!emt vind ik ••• ' ......... 

5. Verkorting van werktijd vind ik .. ,. ...... 
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6. lk kan me goed voot'stellen dat ietnand na zijn 

penslonerihg niet meet wil werken. 

7. 't Is niet 20 belangrijk wat je doet, als j~ 
maar werkt. 

8. Ik vind het vervelend a1$ ik niets am handen hebe 

9. Ik virtd vrije tijd belangrijker danwerk. 

IO.Ik kan me geen leven voorstellen zander werk. 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

II.Je waardeert vrije tijd pas ala ja eerst gewerkt hebt.ZE E GM 0 ZO 

12.1)8 men$en zouden eene wat mindet hard moeten werken. ZE E GM 0 ZO 

13.Wetk is eigen1ijk een noodzakelijk kwaad. ZE E GM 0 ZO 

14.be meeste mensen weten toch geen raad met hun 

vrije tijd. 

IS.lk besteed liever tijd aan mtn liefhebberijen 

dan aan m'n werk. 

16.Het is niet goed dat tegenwoordig zoveel mens en 

werk vaakerg vervelend vinden. 

17.Ik had best langer door willen werken. 

18. Wat iemand waard is kun je afleiden uit hoe hard 

hij werkt. 

19.De menseh zouden eerdet gepensione_td moeten wor

dent lodat lte mear tijd krijgen vobt dahzelf .. 

20. "Arbeid adele' 

': ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 
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21. Itt .vinddat wet'kllerg belangrijk is :voor iemands levensvervulling 

;abelangrijk is voor iemands levensvetvulling 

lI.n;'ets uitmaakt voaX' iemands l.evensvervulling 

O;iemandB :levensvervull ing bcelemmert 

.iem.ands leveasvervulling erg bcelemmert 

22 .Ik v:,bd ·Ia( tie ,-,1\ •• n tegenwoardig aveel harder werken dan vroeger. 

o harder 

IInetzo hard 

'Dminder hard 

tJveel minder hard 

23. AlfJ '~e .~teinde:rhardW'ecrkten zouD de wereld er veelbeter ui tden 

D de wereld er bete·r ui tden 

24. lk viTld: ,q..l'K.wer'kaerg veT-velerld 

II verve lend 

a~t me dete uit 

awe! plezierig 

Qerg plezierig 

a dat geen verschil mak,en YOO1' de weQ:'eld 

Dde werdd er slechter uitzien 

ade wereld er veel slechter uitzien 

25. Voor fe mu~ ... ·erlzijn hobbies a veel belangrijker dan hun werk 

a bceiangrijker dan hun werk 

D even belangrijk als hun werk 

DmindeT belangrijk dan hun werk 

D veel mindel' bcelangrijk dan hun werk 
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koderine:~!(),OrFghrif,t.· ~rn.el,d.sethoF1.schaa1 

1. 'onbelangrijk' :1 • ... II 'goed' 
2. 'we1' ~1 • ••• 'niet' =5 
"'t 
/. 'trOed t =1 • ••• t'lervelend' =, 
If- 'goed' =1 • ••• 'ortjuist' =5 
t:;: 'goed' ::1 tonjui~t' =5 ./ . ...... 

daze eert'te viji vragen waren 'open ... end f • 

de antwoorden zijn naderhand omgeskoord in cijfers. 
bovenstaahde aanduidingett ~even een indikatie over 
de richting waarin dat gebeurde. 
6. zr. ~1 •••• ZO =5 
7. Z"F' =5 • ... <I ZO =1 
8. ZF =5 · ., .. ZO =1 
9. Zi<; =1 • ••• ZO ;::5 

10. ZE :5 · .... ZO ::l!l 
11. Z'F" =5 .. . .. . ZO =1 
1~. ZF, =1 • ••• zo =5 
1?: • ZF :::1 • ••• zo :::5 
1l.t. ZE =5 • ••• ZO· =1 
15. ZR ::l!1 ~ .... zo =5 
16. ZE =5 • ••• ZO =1 
17. zE =5 • ••• ZO =1 
18. ZE =5 ., .. . . ZO·=l 
19. ZF, =1 · .... zo =5 
20. z1i' =5 · " ... ZO =1 
21. 'erg belangrijk' =5 ... 'erg be1emmert' 
22. 'vee1 hat'der' :::1 ... 'veel mindel'" hard' 
23. 'veel betel" =1 •• 'Veel slechter' 
24. 'erg vervelend' =1 ... 'erg r>lezierig' 
?;. 'veel belangrijker'=l ... 'veel mindel'" belangrijk' 

=1 
=5 
=5 
_t:: -.,," 
=5 
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frekwentieverdelins· arbeidsethoa 'sterk door werk' , - . 

skore frekwentie pere'ent'age kumulatieve • kumulatief 
frekwentie 'Oercentage 

'78 1 5 1 5 

84 1 5. 2 10 
85 2. 10 4 20 

88 1 5 5 25 
89 2 10 7 35 

91 1 5 8 ltO 

92 1 5 9 45 
93 1 5 10 50 
94 1 5 11 . 55 

97 2 10 13 65 

100 2 10 15 75 
101 2 10 17 85 

103 1 5 18 90 

106 1 5 19 95 
107 1 5 2()- 100 

gemtddelde ::: 94.00 
variantie = 63.16 
stand.dev •.. ::: 7.95 
aantal resp= 20 



f:re kWtln t :iever,dplin, , ~tR,ft1 dse,tb os, bu1tensr oe p 

skore rrel~wentie percentagE' kumu1atieve kuJItulatief 
frekwentie percentage 

56 1 ; 1 c; 
,/ 

6; 1 tt 2 10 "v 

71 1 5 ~ 15 ./ 

75 1 4 20 

79 1 ; 5 25 
80 2 10 7 ~!:i 

J.-' 

81 1 5 8 40 

84 1 5 9 it5 

85 1 , 1b 50 
86 1 I; 11 55 ,Y 

R,? ,) 1 ; 12 60 

89 1 ~ l~ 65 
90 1 5 14 70 
91 1 til 15 75 ./ 

92 2 10. 't 17 85 

94 1 5 18 90 

99 1 19 95 

101, 1 20 100 

gemiddelde :: 83.90 
vari.ant1e :: 1~2.;2 
stand.dev. :it 11.51 
aantal t'eepli:' ao 



~k:1re f:t!'ekl1tfntie 

63 1 

68 ? 

76 1 

771. 1 

14 1 

75 i 
76 1 

78 1 

81 1. 
82 2 

83 1 
84 1 
8; 1 
86 1 

88 1 

90 2 

lob 1 

g •• idde1de ::: . 79.7' 
var1antie .~ 8}.14 
stand.aev. = 9.12 
t=l.antal resp:::ZO 

pere·ettt~g~ 

10 

, 
? 

; 
; 
5 

5 
10 
5 
5 
5 
; 

; 

10 

kUmulatieve kurnulatief 
fr-ekWentie percentage 

1 5 

15 

20 

5 2; 

6 30 
7 35 
8 40 

9 45 

10 50 
12 60 
13 65 
14 70 
15 75 
16 80 

17 85 

19 95 

20 100 
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q.oe;~ntif!;rne/rif'iditeit8schaal 

De vta~en iIt deze Hjst hebbert bett'ekking op U\oigewoontes,Uw opvattingen over 

levensbeschou\oielijke eh poiitiek~ 2aken en zo me~r. 

Ook hier zijn de meeste vragen in de votm van beweringen waarvan U aan kunt ge

ven in hoeverre U het ermae eens bent. De mogelijkheden zijn dezelfde als in de 

lijat over het wetken. 

Dus 

ZE betekent ':i!:eer mee !:len.' 

E betekent 'mee eenlil i 

GM betekent '~een mening' 

0 betekent 'mee oneens' 

ZO betekent '~eet mee oneens' 

Achtar elka bewering staan daze vijf mogelijkheden aangegeven. U kunt Uw mening 

kenbaar maken door de bettefhrtde htter(s) ta omcirkelen. 

Er zijn oak een paar vragen, waarbij U de keus hebt tussen 'ja't'nee' of 'geen 

menins'. Oak dan mm~irkelt U dat antwoord wat het meest met Uw mening overeen~ 

stetrlt. 

Dan 2!lJn er nog vier vragen waarhij U de keus hebt uit twee beweringen. Van die 

beweringen kiest U die, wa4tvan U vindt dat die het beste bij U past. 

Ook bij deze vragenlijst:: ~aat het om. U'W eigen maning. Er zijn dus geen "goede" 

of "fouce lt antwoorden. 

Als iats U niet duidelijk is, ktintU het a1tijd vragen. 
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1. Ik zorg er altijd voor dat mijn weekend zorgvuldig 

gepland en ingedeeld is .. 

2. Ik houd vast aan de stelregel dat ik mijn plannen 

nooit door vrienden in de war laat sturen. 

3. Ik geniet eerst dan pas van mijn vrije tijd als 

ik eerst mijn plichten volledig vervuld hebe 

4. Als ik een brief geschreven heb, doe ik hem altijd 

onmiddellijk op de post. 

5. Ik heb de neiging omoveJ;'dreven precies te zijt;l 

6. Het is gevaarlijk om tot een kompromis te komen 

met onze politieke tegenstand,ers, omdat het ge

woonlijk leidt tot verraad aan de eigen grnep. 

7. Wanneer het tot meningsverschillen komt op.gods,",: 

dienstig gebied, moeten we vooral niet toegeven 

aan hen die een ander geloof hebben. 

8. De ergste misdaad die iemand kan begaan, is in 

het openbaar mensen aan te vallen die in dezelfde 
. , 

zaak geloven als hijzelf. 

9. Je moet tegenwoordig vaak meer op je hoede zijn 

voor ideeen die naar voren worden gebrachtdoor 

mens en of groepen uit het eigen kamp, dan voor 

ideeen uit het andere kamp. 

IO.Binnen een groep die teveel meningsverschillen 

onder haar leden toestaat, kan ik mij niet 

thuisvoelen. 

11. Ik heb graag dat alles geordend is en op zijn 

vaste .plaats staat. 

12. Als ik op reis ga stippel ik altijd van te voren 

precies een reisplan uit, waarvan ik dan liever 
niet meer afwijk. 

ZE . E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM· 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM OZO 

ZE F; GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 
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13. Het kost m~ vaak moeite om op tijd te komen op een ZE E GM 0 ZO 

vastgestelde afspraak of vergadering. 

14. Ik vind het moeilijk om bij alles wat ik doe re

kening met de tijd te moeten hoUde.n. 

15. Ik 8a altijd op een vast tijdstip nsar bed. 

16. Op den duur is de baste manier van leven vrien

den en k611ega' III te vinden die dezelfde ideeen 

hebben als j ue1£ • 

17. Ik WOll det de mensen een meer uitgesprok~n mening 

hadden. 

18. Ik geloof dat ik een scherper onderscheid maak 

tussen goed en kwaad dan de measte mansen. 

19. Op aIle vtagen 1s er maar ~en juise antwoord. 

als je maar aIle feiten kent. 

20. Ons denken zou erop vooruit gaan, als we woorden 

als 'waarschijnlijk', 'ongeveer' en 'missahien'· 

zouden vargeten. 

21. Ik zou het vreselijk vinden om mijn hele leven 

in dezelfde plaats te moe ten wonen. 

22. Als ik met vakarttie hen, blijf ik het liefst op 

een plaats. 

23. In een disku8sie vind ik het vaak nodig om mijn 

maning anige keren te herhalen, teneinda at taker 

van te tijn dac ik begrepen wordt. 

24. Het irrite~rt me als iets onvetwachts de dage

lijkse gartg ~an zakert onderbre~kt. 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

25. Bij mansen die overal aan t~ijfelen en net gens zeker ZE E GM 0 ZO 

van zijn, voel ik me niet prettig. 
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26. Het Westen en Rusland hebben zo goed als niets 

gemeen. 

27. Het spreekt vanzelf dat een per-soon veel beter be

kend is met de ideeen waar hij achter staat, dan 

met ideeen waar hij tegen is. 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

28. Ik vind het belangrijk dat men in een verhitte dis- ZE E GM 0 ZO 

kussie vasthoudt aan wat men wil zeggen,ook al kan 

men daardoor minder goed luisteren naar wat anderen 

zeggen. 

29. Pas wanneer iemandzich wil wijden aan een ideaal 

of iets groots, krijgt zijn leven betekenis. 

30. Van al de levensbeschouwingen die er ~n deze we

reId bestaan zal er een de juiste zijn. 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

31. Ik vind het vervelend also de omstandigheden onzeker ZE E GM 0 ZO 

zijn en ik niet weet wat er zal gaan gebeuren. 

32. Ik kom zelden op een genomen besluit terug. 

33. Ik vind dat een geregeld leven waarin alles zijn 

vaste plaats heeft het beste bij mijn karakter 

past. 

34. Ais ik met vakantie ga vind ik het prettig wanneer 

alles van te voren geregeld is. 

35. Iemand die overal warm voor loopt, is een meeloper 

zonder eigen mening. 

36. Als een mens zijn taak in het leven wi! vervullen, 

is het noodzakelijk om alles ervoor opzij te zetten. 

ZE E GM O· ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

ZE E GM 0 ZO 

37. De mensen zijn voorbestemd voor een bepaalde rol in ZE E GM 0 ZO 

het leven. 
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38. Voordat men vriendschappelijk met iemand omgaat moet ZE 

men 'Vleten wat voor vlees men in de kuip heeft. 

39. !ertland is dan pa$ te waarderen, als hij konsekwent ~. ZE 

een eigen ideaal ert aigen princlpes biijft nastreveh. 

40.Vindt U het fijn Om van werk te wi$selen ? 

41. Wilt U altijd graag de dingan waar U mee be zig 

bEmt afmakeh, ook ala U er geu()eg van hebt ? 

42. Als U in Uw werk gestoord wordt, kunt U dan 

gemakkelijk overs tappen op iets anders ? 

ja 

ja 

ja 

E GM 0 ZO 

E GM 0 ZO 

nee geen mening 

nee geen mening 

nee geen men~ng 

43. A. Ik vind het prettig om van uur tot uur mijn werk in te delen. ClA 
B. Ik kan het baste werken als ik niet op de tijd hoef te letten. El B 

44. A. Itl zaken van de klok ben ik altijd erg punktueel geweest. 

B. Ik heb er v8ak moeite mee gehad om op tijd te komen. 

45. A. Mijn vrije tijd is ingedeeld en ik houd me er ook zoveel 

mogelijk aan. 

B. Ik laat mijn vrijetijdabesteding meestal over aan de om

standigheden. 

46. A. tk heb de grootste voldoening van mijn werk als ik alles 

keurig afgewerkt heb. 

B. Als ik een probleem in grote lijnen opgelost heb kan het 

volgende vraagstuk mijn gedachten alweer in beslag nemen. 

D geen men in 

DA 
DB 
D geen mening 

D geen mening 

Ogeen mening 
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koderingsyoorschrift dOgmatisme/rigiditeitsschaal 

de dogmatismeschaal bestaat uitde items : 6 tot en met 10 
16 tot en met 20 
26 tot en met 30 
35 tot en met 39 

de rigiditeitsschaal bestaat uitde items: 1 tot en met 5 
11 tot en met 15 
21 tot en met 25 
31 tot en met 34 
40 tot en met 46 

1 tot en met 12 ZE =5 .- ... ZO '=1 
13 en 14 ZE =1 • ••• zo =5 
15 tot en met 20 ZE =5 • ••• ZO :il 
21 ZE =1 • ••• ZO =5 
22 tot en met 39 ZE =5 • ••• ZO =1 
40. ja =2, nee =4, geen mening =3 
41. ja =4, nee =2, geen mening =3 
42. ja =2, nee =4, geeD mening =3 
43. A =4, B' =2, geen mening =3 
44. A =4, B =2, geen mening =3 
45. A =4, . B =2, geen mening ='3 
46. A =4, B =2, geen mening =3 
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frekw!ent1everd~ling ! gogmat1sme 'sterk door werk' 

skore frekwentle percentage kumu1atleve . kumu1at1ef 
frekwentie percentage 

45 1 5 1 5 

54 1 5 2 10 

56 1 5 3 15 
57 1 5 4 20 

61 1 5 5 25 

68 1 5 6 30 

71 1 5 7 35 
'72 3 15 10 50 
73 1 5 11 55 

75 J 15 10 

77 ? 10 l' 8.0 
78 1 5 11 85 

80 1 18 90 

82 1 5 19 95 

86 1 5 20 100 

gemiddelde 1: 70.:50 
varian tie ::: 109.91 
stand.dev. == 10.48 
aantal re!~ ~O 

~ ! 
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frekwentieverdel1ng·dogmatiSlle'bu1tengroep 

skore frekwentie percentage kumulatieve kumulatief 
frekwent1e percentage 

52 1 5 1 5 
53 1 5 2 10 
54 1 5 3 15 

59 2 10 5 25 

61 1 5 6 30 

64 2 10 8 40 
65 1 5 9 45 

67 1 5 10 50 
68 1 5 11 55 
69 1 5 12 60 
70 1 ; 13 65 
71 1 5 14 70 

74 1 5 15 75 
75 1 5 16 80 
76 2 10 18 90 
77 1 5 .19 95 

85 1 5 20 100 

gemiddelde : 67.00 
variant1e : 81.16 
stand.dev. : 9.01 
aantal resp: 20 
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frekwentieverdeling rig1d1teit 'sterk door werk' 

~kore frekv:ent1e percentage kumu1a ti eve' kumulatief 
frekwentie percentage 

71 1 5 1 5 

75 1 5 2 10 

78 1 5 3 15 

88 1 5 4 20 

90 1 5 5 25 
91 1 5 6 30 
92 2 10 8 40 

95 :5 15 11 55 
96 2 10 13 65 

100 1 5 14 70 

102 2 10 16 80 

106 1 5 17 85 

108 1 5 18 90 
109 1 5 19 95 
110 1 5 20 100 

gelliddelde = 94.;5 
variantie = 116.0; 
stand.dev. = 10.?? 
aanta1 resp= 20 
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frekwent1everde11ng rigidlteit buitengroep 

skore frekwentie pereentage kumulatieve' kumulatief 
frekwentie percentage 

62 1 5 1 5 

74 1 5 2 10 

81 2 10 4 20 
82 1 5 5 25 
8:; :; 15 8 40 

85 1 5 9 45 

88 1 5 10 50 
89 2 10 12 60 
90 2 10 14 70 
91 1 5 15 75 

93 2 10 IV 85 

96 1 5 18 90 

102 1 5 19 95 

114 1 5 20 100 

gemiddelde = 87.45 
variant1e = 109.94 
stand.dev. = 10.49 
aantal resp: 20 
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sRtisfaktieschaal 

De vragen die op deze lijst staan hebben betrekking op het werk wat U momenteel 

doet .. We vragen naar wat U daar van vindt. 

U kunt deze vragen alleen met 'ja' of 'nee' beantwoorden. 

U kiest dus het antwoord dat het meest met Uw mening overeenstemt - ook als U 

vindt dat U een bepaalde vraag niet helemaal met "ja'of 'nee' zou kunnen be

antwaorden, dan kiest u toch dat antwoord dat het dicbtst in de buurt komt. 

Ook bij deze vragenlijst gaat het om uw mening. 

Vanzelfsprekend blijven Uw antwoorden geheim. 

Als U iets niet begrijpt, kunt U het rustig vragen. 

1. Ik weet dat het werk dat ik doe, ook gewaardeerd wordt. 

2. De leiding schenkt voldoende aandacht aan onze problemen. 

3. Het werk wordt goed verdeeld en georganiseerd. 

4. 'Sterk door Werk' wordt goed geleid. 

5. Mijn baas heeft er slag van met zijn mens en om te gaan. 

6. Ik zou een goede vriend, die ander werk zoekt, aanraden hier 

te gaan werken. 

7. Nieuwe mensen op ons bedrijf worden goed ingewerkt. 

8. Van de belangrijke dingen in ons bedrij£ worden we goed op 

de hoogte gehouden. 

9. Het is gezellig werken op onze afdeling. 

IO.Als het erop aankomt neemt mijn baas het voor me op bij de 

hogere leiding. 

II.Mijn baas is nogal onzeker in zijn optreden. 

12.In ons bedrijf betalen ze goede lonen. 

I3.De leiding houdt hier voldoende rekening met je persoonlijke 

omstandigheden. 

14.0nze baas staat altijd klaar om ons bi; het-.werk te helpen. 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

Ja nee 

ja nee 

Ja nee 

ja nee 
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koderingsvoor!chrift satis,filst1-escha!,l (verk2rte ASIA) 

1 tot en'met 10 nee =0, ja =1 
11 nee =1, ja =0 
12 tot en met 14: nee =0, ja =1 
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frekwentieverdeling satisfaktie 'sterk door werk' 

Rkore frekwentie percentage kumulatieve kumulatief 
frekwentie percentage 

8 1 5 1 5 
9 1 5 2 10 

11 2 10 4 20 
12 4 20 8 40 
13 5 25. 13 65 
14 7 35 20 100 

gemiddelde : 12.50 
varian tie :: 2.89 
Rtand.dev. = 1.70 
aantal resp: 20 



nersonaliaschaal .... - . . , 

Door middel van deze lijsi:: vrageh wi) baareen aanta:l petsoofilijke gegevens van U. 

Bij sonnnige vragen tn:tYet U zelf een antwoor<l fot1l'luleren, bij andere vragen kunt U 

kiezen uit een a.antal tn:og'eliJkheden "" tnlt Ul.'n d'a:t ~eval het antwoord Ciat U Hest 

omcirkelen ? 

Vanzelf sprekend wrdeilalilezegeg<even:s ver'tt'ouwelijk beha,ndeld. 

Als er vragen ottduidHijkzijn, ktt.lftUg~TuS'tuitleg vragen. 

Naam 

Adres 

Leeftijd 

Godsdienstigegezindte : 

Politieke overtuiging 

Gezinsomstandigheden ! getrouWd'i 'onget:touwd'l 'weduwnaarl gescheiden 

'geen thu i'slq'onendre;kina:e're'nlwelthuiswonende kinderen 

Woonomstandigheden : zelfstartd,igl ;inwortendb'ijkinde:renl inwonendbij hospita 

:: eigenhuisi/htuirhui;s'/ lbeJaardenwoning/ bejaardencentrum 

Hoe vindt U de 'l:)uttrtwaar U woont: 

erg onplezierig/ tamelijk onplezierig/ gaat~l/tamelijk,plezierigl erg plezierig 

Hebt U kontaktmet 'buren 

geen/ nauwelijks/nietzoergveel/ 'tam:eFiljkv~f;l/ >ergveel 

Stelt U prijs opkbrifakttlfet de 'buren? 

neE~.1 nauwelijks / nietzo 'ergveel I t,att\~lifk 'Veel! 'e'rgveel 

Bent U aktief inverenigingen, kerkewer1f., :poHt!i'ek.~ f:pattiJenka:artclubs~nz. 

Zo ja,~n welke : ••••••••• 

Vervult U nogeen bestuursfunktie, :2:0 }awelke:.,,,, .... Uf".' 

Hebt U hobbies 

Zo ja, welke 

ja I nee 

............ 
Hebt U nog andere bezigheden 

ja I nE 



lvelke opleiding hebt U gehad ? 

lagere school 

ambachtsschool 

ulo 
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middelbaar ( hbs, gymnasium,. mts) 

bedrijfsopleiding 

kunt U aangeven wat die tnhi~ld ?., ............. . 

andere opleidingen : ................. ". 

\\Tat was uw beroep, (eventueel beroepen) 

Hoe lang hebt U gewerkt ....... 4.,., ... 
\.Jerkte U in loondienst Ja I nee 

Had U leiding over of toezicht opandere.n ja. I nee 

Zo ja, am hoeveel mena.en ging dat 1 •••••••••••• 

Had U zelfstandig werk nee I nauwelijks J nltet zo .erg I tamelijk I erg zelfst . 

. . 
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l:orl p'. i rrr::voorsc hrift nersonal ia8chaa 1 

'If'rfti irl' <. 

I Y,O 1 it i f h: I 

'!'--:.J.urt r 

11{:mt·"l.kt' 
In:d.j 8 0 D I 

I -J. 1dief I 

11.'.'e Ike' 
, be st.l.Flr ' 

'bezip-hoid' 

'school' 

':mdere onI' 

in jaren 
rcen/overtg/humanist =0 
YOJms-katho1iek 
npdrrlands hervormd 
gereformeerd 

feen 
tlro€,re ,....S16f 

konfe8sioneel 
ccm"'lervatief 

:::0 

=1 
=2 

=3 
ou"'etro'.w'o =0/ f'etro'lwd =l/weduwnaar =2/ gescheid 
feen kincleren thuis =O/we1 kinderen thuis : aEm 
niet van toen.=O!zelfstandig =l/inwonend :':ij ld 

ren =2!inwonend bLj hORnite. 
niet van toen.:::O/eigen huis =l/:!:1uurhuis =2/bej 

wcning =3!bejaardencent~um =4 

erg onn]e~ierig ~l .••• erg 1?lezierig -t:; 
-./ 

f'een :1 .... erg veel =5 
~een =1 .•.. erg veel =5 
nee =0, ja =1 
niet machinaal verwerkt 
nee , ja =1 
nee =0, ja 
niet machinaal verwerkt 
nee =0, niet loondienst ~1, wei loondienst =2 
de skoring is die van het hOdgste gevolgde tyne 

lag ere school =1 
'1mrachtsschaol 
ulo/mulo 
middelbaar =4 
geen 
bedrijfsonl 
bedrijfsopl 
arbeider 
onderbaas 
baas 

6f 
en 

andere 
andere 

=1 
:2 

=3 
lager adm. =4 
administratief =5 
kader/chef =6 
hoger gers. =7 

=0 

apl :1 
opl :2 



'lengtf3' 
tloortdienst' 
t led.d;Ln~ •. 

in jaren 
nee eO, ja ::::1 

nee =0. ja =1 
Ihoeveel' : a~ntai 

-JOg ... 

'telfstlndig t : ne~ ~1 •••• ets !.1rstandig =5 
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faktoren ui t de -oerf3ona1iaschaal ~gel'ltt:dd4iHdes en standaarddeviaties) 

ar bei.dse thos 
rigiditeit 
dogmatiRme 
satisfaktie 

1eeftijd 

godsdienst 
geen 
ov~~rig 

humanist 
r-k. 
n-h. 
geref. 

nolitiek 
geen 
'Drog. 
konf. 
cons. 

gezin 
ongetrouwd 
getrouwd 
wedu~.rnaa.r 

geschelden 

wonen 
ze1fstandig 
inw.kinderen 
inw.hospita 

eigen huis 
hUl1rhuis 
bej.woning 
bej.centrum 
niet van toep. 

I 

'sdw' 
m 

94.00 
94.55 
70.30 
12.50 

70.00 

2 

10 
5 
3 

11 

1 

8 

19 

1 

19 

1 

1 
17 

1 

1 

s 
7.95<' 

10.77 
10.48 
1.70 

4.29 

"bultert t < 

m 

83.90 
87.45 
67.00 

67.75 

2 

1 

13 
3 
1 

12 
3 
4 
1 

1 

17 
1 

1 

19 

1 

1 
17 

1 

1 

~ 

lli;1 

10.49 
9.01 

3.13 

'kontro1e' 
m 

. 79~ 75-

63.60 

5 

1 

10 
3 
i 

7 
9 
3 
1 

17 
2 

1 

20 

2 

18 

S 

9.11' 

2.23 
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'sdw' 'buiten' 'kontrole' 
In S m S m s 

buurt 4- .25 Be: 0 ... ./ [+-05 0.89 4.15 0.81 
kontakt 3.25 1.21 2.85 0.75 3.30 0.66 
nrijs op komtak 3.20 1.2.3 3.20 1.11 7, 6t:, . .1" ,/ 0.93 

verentginr 0.35 0.49 0.30 0.47 0.30 0.47 
hob1-·y 0.65 0.49 0.85 0.37 1.00 0 

t:ichoolopl 1.40 0.'(5 1.90 1.20 1.80 0.89 
ouleiding 1.85 1~14 2.70 :L30 2.40 1.57 
( ~chOdl + overig) 

baanni.vo 2.50 1.76 7, 91:: -' ... ,,' .2 .2Lr ~ 
../0 1.89 

(beroep) 
zelfstandig 4.00 1.21 4.55 0.95 lj·.45 0.69 
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'''erk:a:=: ne k te eye haa 1 

Wat doet U nu bij 'Sterk doorWerk' ., .......... . 
Hoe lang werkt U al bij 'Sterk door Werk' : •••••••• 

Hebt U tussen Uw pensionering, en het moment dat U naar 'SdW' ging nog e-rgens andel's 

gewerkt : ................. 
Hebt U, bij Uw werk op 'SdW', leiding over of toezicht op anderen ja / nee 

Zo ja, om hoeveel mensen gaat dat dan ••••••••• 

Hebt U zelfstandig werk ; nee / nauwelijks / niet zo erg / tamelijk / erg zelfst. 

Hebt U kontakt met Uw kollega's 

geen / nauwelijks / niet zo erg vee! /. tamelijk vee! / erg veel 

Stelt U prijs op kontakt met Uw kollega's : 

nee / nauwelijks / niet zo erg veel / tamelijk veel / erg veel 

Ziet U Uw kollega's ook buiten 'SdW' 

nee / nauwelijks / niet zo erg veel I tamelijk veel / erg veel 

l.Jerkj U s'ochtends / s'middags / s'ochtends en s'middags 

Neemt U weI eens vrij tussendoor 

nee I nauwelijks I niet zo erg vaak I tamelijk vaak I erg vaak 

Waarom doet U dat ............. 
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~oderingsvoorschrift werka~nektenschaal 

'",'at doet u' : montage stortbakken/kassettes :=2 
magazijn :3 
administratie =4 
werkuitgifte/'rank xerox' =5 
leiding =6 

'hoe lang t in jaren 
'tusAentijds': rtee =0, ja =1 
'leiding' nee =0, ja =1 
'hoeveel' aantal mensen 
'7.p.lf~tandig': nee =1 •••• erg ze1fstandig =5 
'kontakt' geen ••• erg veel ~5 
'prijR opt geen =1 ••• erg veel =5 
'buiten' nee =1 •••• erg veel 
'werktijd' 's ochtends/'s mid~ags =1 

'r- ochtends en's middags· 
'vrijnemen' 
'vraarom' 

nee =1 •••• erg vaak =5 
niet machinaa1 verwerkt 
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skaTes op de,;verkasEektenschaa1 ~gem1dde1desen standaarddev1aties) 

I \"a t doet u' 
(werknivo) 
1engte d1enstverband 
( sdw-jaren) 
tU6sentijds gewerkt 

1eidinggeven 

ze1fstandigheid werk 
kontakt met kollega's 
prijs op kontakt 
'ziet U uw kollega's ook 
buiten sterk door werk' 

werktijd 

vrijnemen tussendoor 

gelliddelde 

3~OO 

5.00 

0.10 

0;.25 

3.45 
4.40 
4.65 
2.30 

1.20 

2.80 

standaarddeviat1e 

1.52 

3.28 

0.31 

0.44 

1.47 
0.88 
0.67 
1.26 

0.41 

0.95 

ja 2-
nee 18 

Ja 5 
ne~ 15 

halve dag 16 
hele dag 4 
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Denkt r ;"t ';\Ie:J.: ei:"ns ()ve:r om op een of andere manie.r weer te gaan werken ? 

nooit / bijna nooit / soms / vrij vaak / erg vaak I doe. ilc. al 

Wat 20U D dan gaaL doen ; 

tl:tuis of in de tuin gaan werken 

Dver,enigingswerk gaan doen 

D in de huurt klu,;;jes opknappen 

l3:huis admin~stratief werk doen 

Dop .een s?eciale werkplaats C'sterk door werk" bijvoorheeld) 

Din een ge,;0on bt~drijf als 65-plusser 

Zou U, a" sUer iets bij gaat doen, dat doen voor 

a !~en paar uur in de week 

D halve dagen 

Dhel.::! dagen 
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koderin,gsvoorschrift 'bereidhe~d am te werken' 

eerste vraag 
tl'leede vra'~g 

derde vraa.g 

nooit =1 •••• dQe ik a1 =6 
'thuis of in de tuin' =1 
'verenigingswerk' =2 

'klusjes in de buurt' =3 
'thuis administratief' =3 
'speciale werkplaats' =4 
'in gewoon bedrijf1 =5 
feen paar uur' 
'halve 'dagen' 
'hele dagen' 

=1 
=2 

=3 



inten~iteit van.het werk 
(',~rat 7,OU tigaan tiOen '1') . 

inten.r3it~it, e;ewogen naar tie ~ate 
",:aarin men van r>l~tl i~ te ftaatl wet-
ken ('denkt Uer we1 e~h~ aan ") 

intensiteit; gewbgen naaf at mate 
waarin men van plain is te gaab wet
kefi ~n naar de tijd die m~tt ~~Aan 

wil bet;teden .. 

gem1ddelde standaarddeviatie 
2.~5 1.76 

12.45 

17.21 
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toetsinp;,oxer fakto:ren uit de iperf;onalia~~ha.al 

faktor F~toet8~ t-toets \J3) gemodific. v~ 
t-toets 

leeftijd 1.88 1.89 :;8 
buurt 1.10 O~73 38 ... 
kohtakt 2.61 ... 1.26 33 
prijs op kontakt 1.:53 b 38 ... ... 
vereniging 1,.()9 0.33 38 
hobby 1.75 L.46 38 
schoolcpl. 2.56 1.,8 33 
opleiding 1.30 2,20 38 .. 
baal:mivo 1.62 1.81 38 ... 
zelf~tanl1ig 1.62 1.60 38 ... 
~odsdienst 1.53 1.;8 38 ... 
poli ti.ek a.> 4.63 0.;1 10 

y krit1eke waat'de voor F met een·o<. van 0.0, bedraagt 2.17 
behalve bij de faktor politiek. claar bedraagt die 3.50 

~de faktor po11ti~k is slechta b~rekead OVe~ dte mehsen 
die Elan politieke kleur hadden opgegeven. 

~ \):: het aanta.l vrijheidsgraden 

, 

ov~rschri.i din~, 
kans (IV) %) 

n.s • 
n.s • 
n.s • 
n.s .. 

.5 <0« 10 

5<c« 
1 <o« 2.5 

2.5 <ex. ( 5 
5 (o<.( 10 
5 (0<. 10 

n.s .. 
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tabel met korrelaties tussen arbeidsethsmLg,ogmatisme/rigiditeit 
en signifikant verschi11ende faktoren 

1eeftijd 
hobby 
schoo1op1 
op1eiding 
baannivo 
ze1:f'standig 
godsdienst 

arbeidsethos dogmatisme rigiditeit 

:r. Jr: lit I Jt.:m: .I:n: m.: 
!I . . ') 1 1 , 82. 0.47 -0.24 0.22 O.~9 -0.30 0.22 0.44 -0.13 0.2 

6 1 8 1 . 62. 0.1 -0.39 ~0.21 ~0.09 .0.24 .0.1 -0.13 -0.30 -0.2 
8 1 82. .II . .3 -0.1 -0.05 -0.20 -0.33 ~0.20 -0.2 0.52 -0.12 -0.34 
6 a. '1 r .41 6 5 -0.1 -0.12 -0.27 -0.43 -0.33 -0.41 0.55 -0.1 -0.42 

-0.07 0.03 -O.16 .• 0.62f .O.25 -0.455 0.72'-0.37 _0.58 b 

2. 1 8t."· %. -0.43 0.04 ~0.27 -0.35 ... 0.11 -0.2 0.36 -0.07 .. 0.30 
1 3 

0.34 -0.12 0.18 -O.O? ... 0.25 -0.10 0.03 -0.45 -0.10 

kolom I bevat 'sterk door werk' (20 ''gersonen) 
ko1om II bevat de buitengnoep (20 personen) 
ko1om IIr:bevat beide groepen samen (40 personen) 
de grootte van de overschrijdingskans (in %) is aangegeven met 
een nootje : 
1) 5 (0(.( 10 

2) 2.5<~< 5 
3) 1 <o« 2.5 
~0.5 <0« 1 
~ 0.05 <0< < 0.5 
~ 0« 0.05 

,,' '. 
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toetsing hMPoth,esen met kon~tant gebouden fektoren 

leefti.1d 
kategorie I 67/68/69 jaar 
kategorie II "70 tot en met 74 jaat 
kategorie 111 67 totcen met 74 jaar 

kategorie I 

arbeidsethos 

:)8.nta.l 
gemiddelde 
stand.dev. 
rigiditeit 
aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 
dOP'matiRme 
aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 

kategorie II 

arbeidsethos 
aantal 
gemidnelde 
stand.dev. 
rigiditeit 
aantal 
gemiddelde 
stlomd. dev • 
dogmatisme 
aantal 
gemidde1de 
stand.dev. 

'sdw' 

6 

92.00 
6.03 

6 
90.67 
14.77 

6 
64.17 
15.08 

10 
94.50 
8.57 

10 
97.50 
7.62 

10 
75.50 
4.25 

buiten 

7 
81.L,,3 
12.63 

7 
85.57 
16.15 

7 
65.14 
11.75 

5 
81.00 
17.36 

5 
65.60 
9.;0 

t' gemcdificeerde t-toets 
v aanta1 vrijheidsgraden 

t = 1.87 
F ::: 4.35 
v ::: 11 

t = 0.59 
F ::: 1.19 
V :::: 11 

t ::: 0.13 
F ::: 1.65 
V = 11 

t'= 1.64 
F ::: 4.17 
IJ::: 5 

t ::: 2·.79 
F ::: 1.41 
V = 13 

t'::: 2.22 
F :::: 5.00 
v::: 5 

betrouwbaar
heidsinterval 
(in %) 

p(90 

p(80 



kategotie III 

~:rst:td~~;~H$: 

a <'3.n.t al 
gemiooelde 

Ftand .. de.y. 
• "..:l't .~'" :rJ,&:f4~:ti\·;fftlr:M 

a~ntal 
g eat (;ld·t< Ide 
stafid. .• dev ~ 

d 0 ~mEl>lsi;f:fmEJ 
aantal 
gemidf:lelde 

~ta.nd"dev .. 

16 
9:3,.:~6 

7 .. ~·60 

16 
94.94 
1().92 

16 
71 .. 2, 
10 ... 90 

12 
814~ 

114 .•. 0~ 

1~ 

;85.,~2 

12 .• ;') 

12 

6" 
lOArO 

tf g~.:()~ifieef'l"det .... >to&t~ 
v i ~a.ft·~1 y:tijl1eid:~radfl\ 

t·'=2: .. ?5 
F = '~45 
.y.::;: 16 

't= 2 .. 0:; 
F= 1/;2 
~ ::: 26 

t :;: 1.45 
F =: 1 .• 10 
V :: 26 

80'(1'(90 



onleiding 
kategorie ! 
kategorie It 
k~~ett.orie II! 
kategorie IV 
kategotie V 

kategorie I 

arbeids~thQS 

aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 
rigiditeit 
aantal 
gemid'1elde 
stand.dev. 
dogmatisme 
aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 

kategorie II 

arbeidsethQs 
aantal 
gem1ddelde 
stand.dev. 
rigidite;t 
aantal 
gemiddelde 
at,and • dey • 
dogmatisrne 
aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 

-12l" 

opleidtng t:: 1. 

o:pleidirtg :i 2. 

d'pleiding ~ 1/2 ' 
ople1ding ~ 3/4/5 
opleiding !:: 2./311,)5 

'edw' 

11 

9~.;' 
8.14 

11 

98.8~ 

7.2.9 

11 

74.64 
4.82 

4 
98.25 
8.02 

buitan 

4 
94.50 
13.96 

'+ 
73.75 
8.96 

6 
81.67 
4 .. 80 

6 
83.83 
12.05 

tt gemodificeerde t~t6ets 
V aantal vrijhe1dsgraden 

t :: 1.38 
F :: 3.23 
v = 13 

t :: 0.80 
F :: 3.70 
v= 13 

t ~ 0.25 
F :: 3.45 
v:: 13 

t :: 3.35 
F :: 3.77 
\):: 8 

t ::: 2.23 
r :::: 1.89 
v=8 

t = 0.90 
F :II 4.04 
V::::. 8 

betrouwbaar
heidsinterva1 
(in %) 

90 (p<95 

P<90 . 



kategorie III 
'sdw' buiten betrouwbaar •. 

heidsinterval 
arbeidsethos (in %) 
aantal 15 10 t = 3.23 
gemid:lelde 95.07 83.60 F= 1.33 99 .7 j) < p < 99 .9 
stand.dev. 8.17 9.45 v.= 23 
rigiditeit 
aantal 15 10 t'== 2.38 
gemiddelde 98.67 88.10 F == 3.13 97.5 < :9<.99 
stand.dev. 7.20 12,78 V== 13 
dogmatisnte 
aantal 15 lo t == 1.62 
gemidde1de 73.33 68 .. 00 F == 1.28 80 <:0<90 
stand.dev. 7.67 8.67 V;; 23 

kategorie IV 
arbeidsethos 
aant~l 5 10 t ::;: 0.99 
gemiddelde 90.80 84.20 F ;: 3.85 P<90 
stand.dev. 7.01 13.79" \)= 13 
rigiditeit 
a;antal 5 10 t == 0.92 
gemldnelde 82.20 86.80 F ::;: 1.70 P,90 
stand.dev. 10.76 8.24 V::;: 13 
doe;matisme 
aantal 5 10 t ::: 0.80 
gemiddelde 61.20 66.00 F ::: 1.90 :9<80 
stand.dev. 13.35 9.70 v::: 13 

kategorie V 

arbeidsethos 
aanta1 9 16 t ::: 2.38 
gemidde1de' 93'.33 83.25 F ::;: 1.85 91.5 <P<99 
stand.dev. 8.14 ' 11.11 v= 23 
rigiditeit 
aanta1 9 16 t ::;: 0.84 
gemidde1de 89'.33 85.69' F = 1.83 p<90 
stand.dev. 12.39 9.15 V= 23 
dogmatisme 
aanta1 9 16 t ::;: 0.07 

p<,80 gemidde1de 6;.00 65.31 F ::;: 2.44 
Rtand.dev. 13.21 8.46 v::;: 23 
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ze1fstandi~heid 

kategorie I ze1f~tartd1gheid = 4 
kategori,e !I zelf~tandigheid ~ 5 
kat.egorie III zelfstandigheid ::: 1/2/3/4 

kategorie I 

t~dw' buiten betrouwbaar-
heidsinterval 

arbeidsetho,s (in %) 
a9-ntal 8 5 t ::: 1.99 
gemid -~ elde 9,.13 -81.40 F ::: 2.00 95 <'9<97.5 
~tanc1.dev. 1.0.36 14.64 v::: 11 
rigiditeit 
aantal 8 5 t ::: 1.79 
gemid'elde 99.63 8t.< ;>0 -.. ... *- F == 3.85 90< 11< 95 
Fltand.dev. 7.84 1;.39 v::: 11 
dogmatisme 
a"mtal 8 5 t ::: 0.70 
gemiddelde 73.13 69.60 F ::::: 3.57 p<80 
stand.dev. 6.40 1Z.04 \)::: 11 

kategorie II 

arbeidsethos 
aantal 8 14 t'::::: 1.63 
gemiddelde 90.38 84.71 ·F ::::: 4.76 90<p<95 
8tand.dev. ;.07 11.16 ::: 20 
rigiditeit 
aanta1 8 14 t == 0.09 
gemidde1de 86.63 87.00 F ::: 1.36 p<'90 
stand.dev. 10.88 9.32 ::: 20 
dogmatisme 
a!:mtal 8 14 t'== 0.112 
gemidde1de 6~.3B 66.00 F ::: 2.90 p<80 
stand.dev. i4.26 8.~a ::: 10 

t t gemodificeerde t ... toets 
V aarttal vrijheidsgradert 



kate(forie III 
t~dwf butten getrouwbaar-

. ', .. :' . heidsinterval 
a.rbeidsethos 

t ? 
(in%} 

aantal 12 6 t :::;- 2.79 
gemiddelde 96.42 82.00 F :::- 2.27 99(p<99.5 
Etand .. dev. 8.76 13.18 v= 16 
ri~id+te.it 

aa.nta1 12 6 t'; 1.90 
gemidde1de 99.83 8.3.50 F :: 3.85 90< p< 95 
Rtand.dev .. 7.00 13 .. 78 \)::; 6 
doe-matisme 
aantal 12 6 tf;:: 0.91 
gemiddelde 73.58 69.33 F :;:: 3.70 p<80 
stand.dev. 5.57 10.80 'V:::: 6 

t' gemodificeerde t-toets 
V aa,nta1 vrijheidsgraden 



hobbi! 
kategorie :[ gean h(Jbby 

kategorie It w+il hobby 

kategorie I 
t~dwt buiten betr:::JUwbaRr-

heidsinterval 
arbeid8e~bos (in %) 
a(~ntal 7 ~ t :: 0.35 
p-emiddelde 9?29 94.33 F == 3.70 "9 < 90 
!"'tand.dev. 6.;8 12.66 v::: 8 
,rigiditeit. 
aanta.l 7 6 t'= 0.17 
gemiddelde 96 .. 43 94.67 F ::: 6.25 p<90 
stand.deil'. 6.75 17.01 v:: 2 

kategorie II 

arbeid.setho§ 
aantcd 1, 17 t :: 3.54 
gemiddelde 94.92 82 .. 06 F :::: 1.49 99 .9< P <. 99 .95 
stand.deif. ·8.70 10.6; \): 28 
ris;iditeit 
aanta1 13 17 t ::: 1.86 
gemidde1de 93.54 86.18 F ::: 1.90 95 < P<97.5 
stand.dev. ii!.;6 9 .. 11 . 'V::: 28 

tt gemod1ti~s.rde t~t(Jet~ 

~ aantal vtijhe1dsgrad+irt 
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godsdienst 
kategor1e I rooms ... katholiffK 
katego:rie II nederland's hervormd/gereformeerd 

kategorie I 

a.rbeid$ethos 
aanta.1 
gerniddelde 
stand.deV'. 
rigld.! t a1 t 
aa.ntal 
gemid(l e Ide 

stand .. dev. 

kategorie It 

arbeidsethos 
H 

aantal 
gemiddelde 
stand.dev. 
rigiditeit 
aantal 
gemiddelde 
Rtand.dev .. 

'sciw· 

10 
93.40 
7 .. ;3 

10 
96.00 
7.18 

·8 

97.38 
6.70 

8 
94.50 
13.67 

buiten 

13 
85.14 
12.43 

13 
90.46 
9.15 

4 
78.75 
12.34 

4 
75.00 
9.49 

V : aantal vrijheidsgra.den 

t= 1.85 
F :: 2.70 
v = 21 

t = 1.57 
F ::1.61 
V = 21 

t = 3.46 
F = 3.45 
V = 10 

t = 2.53 
F = 2.08 

. v= 10 

betrouwbaar
heidsinterval 
(in %) 

95<p<.,.97.5 

99.5 < p < 99 .. 75 



1 

2. 

J 

l1 

5 

b 

1 
~ 

q 

10 

\I 

12. 

1.3 

Il.f 

IS' 

~ 

'1 
\2> 

''1 

~ -129-

{ 

1 j 
9 
t1 

11\ 

~ ~ 

J ) ~ c 

j I t 
1 2.. .3 Lf 5 

-ta.t~ 

.,.\1 o.bB 

-t:1.\2. -0.14 -O°t 
0·68 -0.2.4 o.~ 0.l..5 

0.5& .....t:>.2\ 0.2.l 0·9 o:!;>\ 

-o.~ 00'2. ..;o.u e>M.t? -0'1 
-or::k O,S1 0.42> o.;,q -0.0'( 

-O·~B o·'b7 0.02. 0.01 -0.17 

0.0'1 0.$0 O,S~ 0,,'1 -O.~ 

-0.12. 0.\4 -0.18 o.~ 0·°1 
olJ., O.lO O.1}5 -£)·°1 0·';5 

ot.\(.j -oq 0.etr -0.12- 01Y5 

0.49 0.12. o.~ -o.~ o·?J9 
o£lL; -0.19 ....(J.e? -0.12- -O.~:; 

...0·2.4 -0.20 -O.oj 065 0.2..1 

-oLtz. 0.00 -0.13 0,' -0. 1; 

-0.0) ...o.Qt -o~ o.6q e>·(B 

-0.0", 0.00 ... I.t),ct> 0·51 0·04 

kon-eJ~qlx. ~. 

V1 =2.0 /''5k.t-k &.oc:rr ~ . 

tr 
! 

h 
b 

-0.10 

t)oL/ 

-0'59 
o.o$' 

-o·i.t1 

tJ/.fj 

tJ.21D 

Q.I'2.. 

o.~o 

0.2.0 

-(l.ll.. 

-D.lty 

-0'\7 

~ 1 3- 9 ~ 
] 1 j .J g 

r 'j J! ...0 

j ::5i 
"-' 

F y ~ rP s::. 15""' 

lL. ..:S ) 

B Cf to 1/ 

0.14 

O.2b 0.52 

c. (8 o.4'j. 0.13 

-0.0£> 0.10 0.30 -0.'] 

0.01 o.~ cO.lt..f o.<:x:t -019 

-O:~1 ....0.21 -0.21 -011 -0.2., 

-o.2.?J -0.2.0 -0.21.. 0.00 -0.10 

0.0;' -0\'1 -o.~ -to.qj -0·51 

0.5) 0.2.2. . -ore 0.02> -O'(J 

059 \t'·ol o.?Jh 0·\4 0.1& 

(!)9f 0·2.1 O:~l o.2.~ 0.12-

0.19 . o.'b5 o'~1 O.~ -O.oj 
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12.. 14 

1 

10 

1/ 

12 

13 0.'45 

14 0,'42. 0'13 

):5 -O.ot a2.~ 0.02. 

I" -OJb -0$ -o,q,;' e.to 

'i -0.3'-1 -0.£.1 ..().~ '-o.t& 0" T 

IB -Gl.U -Ot.tt -0.4'1 -0.)\ 0.= ~" 

"1 -o·bCi -0/41 ~~4o~ C).ql 05"1 o-s& 

korrdafic.ma.(:io<. . ~~~ 

Y) = 2..0 / 's~ c:J.c:..r~1 
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1 2 10 

1 

2. .-o.or 
.3 -0.0'-1 o. i~ 

'f --<o.2b O.Ol. -0(15 

9 -o.2S 0·\0 -0.03 o.Q2l -alq 

g -0·11 &60 oLtb o.LtI O.O.} o.lq 

cr -012. 0.22. C>.1l. O.!ff f.),11 O·~ ab5 
(0 o.oLf diLl 0.'54 0;3 o.th 0.30 0.112.. . aiD 

II cqB -0.04 -0·15 0. 2.'5 0.:711 -0.11 0./0 -0.03 -o:lb 
12. Our Q21 0.1] -o.I~ 0.;0 .o.oB O.2B O . .r:k o.cfj 0·02 

L) ~.40 -0.10 0:01 -019 o.rb -o . .;tt -O.~ -0.21; -0.2'7 -0.1'1 

ILl 0.51 0·1& O·lcf -01D 0.40 -O.l." -0·21 -o.lcr 0·01 -00-1 

15 -O.{b -0.15 -O.I?J -O.W -()52. 0.07 -a. lob -o.z:t> -°·°7 -o.~ 

lb -0.'0 0.02. C). of, o.Pt! -0.02. 0.55 o.~ C.?>I V.l.:; 0·05 

q -o.?;b -0.rJi -a~ o.Ph -().o:r 0.60 o.:;t-j O'JJO 0.11 OCCf 

\~ 0.10 -DOt -O.do O.p ·0.22> 0.'5 Ole; 0'2b 0.21 O.ot 

I~ 0.00 -O.C'J1 -O.d5 058 0.11 0.1& 0"1 0. 2.2. (}.4L{ -0.12 

~d.~~ 

V1=-lfl / 's~ c!l.o9r ~ I 
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r 

t J 3' ~ '"'i' 

~ r "'D1 f ] 
-....J 

g .r f r i ~ ] 
12 I~ 1'1 l, if, 9 .116 'cr 

2 

::; 

g 

c:r 

to 

\I 

1'2. 

1-' O,L.j\ 

14 o.c-lz. o.7'f 

15 """} ().,~ -0.01 

Jb -o.2f, -(lbl -o5~ 0.01,.{ 

9 -O,Zf ...C!lGb -o.:p ..012. O.f,~ 

If) -0.14 -QuB ...0.'" -0.21' O.b2.. 0.&5 

Iq -o.~ .,.().t.15 ..0.'1:; 0.12> 0.'50 0,4'( 0.5& . 



Rapporten. 

Oe werkgroep OOG heeft teeds een aantal tapporten en verslagen 

geptoduceetd. Indian u geinteresseerd bertt in toezending van deze 

rapporten kunt u die kenbaar m~ken door invulling en toezending van 

bijgevoegd formuliet. 

J.Schouten, M.B~ekera. T. de Wilde 

Rapport no. 0, mei 1972. 

Beq,rijfspsychologie op de helling 

Dit rapport hevat Ben schets van de orttwikkelingen binnen de bedrijfs

psychologiese wereld. Bovendienwordt Ben standpunt bepaald t.a.v. de 

opstelling van de otgartisatiepsyehologie (ook ten aanzien van onder

zoek en onderwijs in de bedrijfskunde. 

J. Schouten : P:rpdtlkt:i!e!be1,1eers~n8 orga;q.isatiepsycholoaisch beden 

Rapport no. I, januari 1973, 2edruk. 

Dit rapport is 'out of print'. Hat is gepubliceerd in de bladen 

'Persorteelsbeleid t en 'Tijds~htift voor Efficiint Direktiebeleid~ 

(TED), juni 1973. 

Kopiet;n worden op aanvraag ve'rsttekt. 

J.Schoutel1 : D.e,soe~otechnische sy'steem.benaderina van organisaties 

Rapport no. 2, januari 1913, 2e druk. 

Oit stuk werd eerder gapubliceerd in tOe Ingenieur' (1969). 

Het bevat een'sehets van de taak en organisatieopvattingen, die 

leven c.q. leefden binnen hat 'tavistock Irtstituut te Londen. 

P.9nets; A.Versluis : Org4ni~ati~-veranderingen 

Rapport no. 3. februari 1973. 

Rob ~. Alberti, Michael L. ~ons : ~Qur,pe~fect right (1970) 

in de vertaling van Jal1 Schouten en Mieke Paulus sen. 

Rapport no. 4, februs.ri 1973 j 2e druk. 

bit rapport handelt over assertief, sub-assertiefen aggressief 

gedrag ert verandeting van gearag. 
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J.SchQuten :Vrijheid innetwerken insEraak in het bedrijfssebeuren 

Rappo.rt no. 5, juni 1973. 

Deze brochUX'e is 'out of print' • Verweze·n wordt naar het boek van 

J.Sc.nouten:tvrijheid in het werk' ..; overorsanisatiestruktuuren het 

welzijn van.produktiewerkers.(BaomMeppel t 1974). 

M.Beekers : ~ioeps&edra& - een handleidins 

Rapport nO. 6, juli 1973, 2edruk. 

Over het funktioneren van groepen; met name bedoeld ter ondersteuning 

van observaties van groepen. of omgroepen een handvat te geven bij 

het reflekuren op bet eigen funktioneren. 

Johan de Jong : een onderzoek naar·werkmotivatie bij gepensioneerden 

Rapport no. 7, juni 1974. 

Dit stu~ bevat een versl.ag van eeno~erzoek nas.r demotivatie van 

mensen die us. hun pensioen doorwerken in een fabriek door en voor 

gepensioneerden. 

J. Schouten : Oq~anisatiestruktuur t taakinhoud en het weldjn van 

produktie~erkers. S8.!llenvatting Van enise onderzoeksresultaten. 

Rapport no. 8, juni 1974. 
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