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0 .0 . SAMENVATTING

In dit artikel worden drie hoofdlijnen van Nederlandse instrumentatie op het

gebied van kwaliteit van de arbeid beschreven, en bekommentarieerd in het

licht van recentelijk beschikbaar gekomen eisen met betrekking tot ontwerp-

gericht onderzoek .

De beschreven instrumentatie-lijnen, BFA, DM en TOA werden geselekteerd op

grond van de uitgebreidheid en systematiek .van de ontwikkeling, en vanwege

het feit dat ze alle min of meer vertrekken vanuit de arbeidsinhoud als aan-

grijpingspunt van verandering .

De BFA-instrumentlijn komt als samenhangend geheel van methoden en technie-

ken als meest toegesneden voor ontwerpgericht onderzoek naar voren .

De DM-instrumentlijn skoort vooral op wetenschappelijkheid en kan als hypo-

these-toetsend gereedschap worden gekenschetst .

De TOA-instrumentlijn neemt een middenpositie in, en is nog weinig uitont-

wikkeld .
BFA is vooral gericht op arbeidssysteemstrukturering met betrekking tot

taakverdeling; TAO let vooral op kwalifikatie-vereisten en belasting, en DM

dekt met name de meer persoonsgebonden aspekten af .

Het kan interessant zijn de sterke punten van bovengenoemde ïnstrumentlijnen

op termijn te integreren. Dit zal de komende jaren ook noodzakelijk blijken

vanwege de hoge investeringen die suilen moeten worden gedaan in verband met

een acceptabele "technologische verpakking~ ervan .
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1 .0 . INLEIDING

Kwaliteit van de arbeid is in de tachtiger jaren steeds meer tot vast ingre-

diënt van operationeel personeelsmanagement geworden . Deze aandacht voor de

arbeidskwaliteit is niet los te zien van het toenemende belang van de faktor

arbeid bij automatisering . Len goede kwaliteit van de arbeid draagt bij aan

de flexibiliteit van de moderne produktie-organisatie .

Produkten en diensten volgen elkaar steeds sneller op: de organisatie is in

een kontinu proces van verandering gebracht . Daarom gaat, anders dan in de

jaren zeventig, de aandacht vooral uit naar het voork6men van een slechte

arbeidskwaliteit .

Gegeven deze situatie verwacht men een ruim aanbod aan toepasbare methoden

en technieken . Het is interessant in dit kader eens naar recente instrument-

ontwikkeling te kijken .

We doelen in dit verband niet zozeer op allerlei faseringsmethodieken zoals

SDM. Ook gaat het ons niet primair om vertaalde buitenlandse vragenlijsten .

Iedereen kent de in de jaren zeventig door Hoogovens en de PTT vertaalde

PAQ, en de diverse vertalingen van de JDS . Ook incidenteel ontwikkelde, op

zichzelf staande instrumentatie heeft onze aandacht niet .

We zijn met name geïnteresseerd in meer uitgebreide ontwikkelingslijnen

waarbij geprobeerd wordt om tot meer omvangrijke, in de praktijk bruikbare

systemen van instrumentatie te komen, inklusief handleidingen, procedures

van dataverwerking en interpretatie-adviezen .

We hebben ons voor dit artikel gebaseerd op benaderingen die vanuit de ar-
beidsinhoud (en de werkomstandigheden) vertrekken . Als argument hiervoor
voeren we aan dat alleen die kwaliteit-van-de-arbeid-aspekten geheel vanuit
de arbeidsorganisatie zelf veranderd kunnen worden .
Als bronnen hebben we vooral informatie uit de eerste hand gebruikt, zoals

werkdokumenten over de methodieken, interne notities van de ontwikkelaars en

instrument-dokumentatie .

Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de nog steeds voortreffe-
lijke, door het TVA in 1983 gepubliceerde literatuurstudie van hruytier en
Ter Huurne over kwaliteit van de arbeid als meetprobleem, en de al even goe-
de, binnenkort verschijnende publikatie over kwaliteit-van-de-arbeid-stro-
mingen van de Open Universiteit (Van Ruysseveldt en Von Grumbkow (eds .)

1988) . Ook het nieuwe Methoden-en-Technieken-Handboek van Kluwer hebben we

geraadpleegd (Knaapen et al ., 1987) .
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Hoewel we zoveel mogelijk hebben geprobeerd via gesprekken met collega's

eventuele belangwekkende nieuwe ontwikkelingen te traceren, hebben we niet

de intentie gehad een uitputtende inventarisatie van instrumentatie te leve-

ren.

2 .0 . ENKELE HOOFDLIJNEN VAN RECENTE NEDERLANDSE INSTRUNEM-ONTWIKKELING

Wanneer men koncentreert op de wat seer uitgewerkte meetmethodieken met be-

trekking tot kwaliteit van de arbeid in het Nederlandse taalgebied, dan val-

len er drie duidelijke hoofdlijnen te traceren:

1 . BFA-meetmethodiek ;

2 . DM-meetmethodiek ;

3 . TOA-meetmethodiek .

Daarbij is sprake van een duidelijke investering in instrument-ontwikkeling,

die zich over een aantal jaren uitspreidt, en in ruime mate is gedokumen-

teerd.

2 .1 . EFA-meetmethodiek

Een eerste hoofdlijn in instrument-ontwikkeling betreft de methodiek van de

"Benadering van Flexibele Arbeidssystemen (BFA)" . Deze methodiek werd ont-

wikkeld door de inmiddels opgeheven XWO-Onderzoeks- en Adviesgroep van de

Katholieke Universiteit in Nijmegen (Van Eijnatten et al ., 1986) .

2 .1 .1 . Beschikbare instrumentatie

De BFA-meetmethodiek bestaat uit drie aan elkaar gerelateerde meetinstru-

menten :

a . Systeem-Analyse (SA) ;

b . Socio-Technische Proces-Analyse (STPA) ;

c . Socio-Technische Taak-Analyse (STTA) .

- 5



,Svste,em-Analvse (Otten en Van Eijnatten, 1985a) is een meet-instrument voor

het analyseren van de procesflow (vergelijk In 't Veld, 1983) . Er kan een

zogenoemde systeembeschrijving mee worden gemaakt . Daarbij worden de proces-

sen in hun onderlinge funktionele samenhang bekeken als deel van het grotere

geheel (Van Eijnatten, 1987a) .

Socio-Technische Proces-Analvse (Otten en Van Zijnatten, 1985b) is een meet-

instrument voor het in kaart brengen van de normstellingsfunktie op taaknivo

(Van Eijnatten, 1986) . Het betreft in essentie een meet-instrument voor

taak-analyse van het organisatorische kader, gebaseerd op de SA .

Socio-Technische Taak-, alvse (Otten en Van Zijnatten, 1985c) i s een meet-

instrument waarmee het takenpakket van "uitvoerenden" geïnventariseerd kan

worden (Van Eijnatten, 1985) . Het betreft hier in hoofdzaak het in kaart

brengen van de taakverdeling van de uitvoerende en regelfunkties uit de SA

(Van Eijnatten, 1986) .

Socio-Technisch Ontwerp (Van Eijnatten, 1987c) is een instrument dat het op-

stellen en hanteren van ontwerpregels voor technologie en organisatie onder-

steunt (vergelijk ook Van Eijnatten en Otten, 1986) .

Met de bovengenoemde drie meet -instrumenten is het mogelijk om de taak-allo-

katie stapsgewijs en gedetailleerd in kaart te brengen . Men maakt daarbij

gebruik van enquêtes of interviews . Aan komputerondersteuning van afname en

verwerking wordt momenteel gewerkt . Voor de STTA is reeds een PC-toepassing

uitgeprobeerd (Van Eijnatten et al ., 1987) .

Met het STO- n w -instrument is het mogelijk via technologie- en organisa-

tie-ontwerpregels mede-vormgevend bezig te zijn op het gebied van de werk-

inhoud .

Ter Illustratie is in figuur 1 de ontwikkeling van de BFA-meetmethodiek op

een tijdslijn geplaatst .
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2 .1 .2 . Theoretische vertrekpunten

De BFA-instrumentatie is hecht geworteld in de moderne Sociotechniek (Van
Eijnatten, 1985) . Deze stroming kan worden omschreven als :

"De studie en verklaring van de wijze waarop technische instrumentatie en

arbeidsverdeling in onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven omge-

vingskondities, het systeemgedrag, de systeemkapaciteit en systeemfuunkties

bepalen, alsmede de toepassing van deze kennis bij het ontwerpen en heront-
werp van produktiesystemen .„

De Sitter (1974), p . 76 .

In figuur 2 wordt deze omschrijving door middel van een model gevisuali-
seerd .

TECHNISCHE
INSTRUMEN-
TATIE

ARBEIDS-
VERDELING

SYSTEEMGEDRAG

SYSTEEMFUNKTIES

SYSTEEMKAPACITEIT

Figuur 2 . Sociotechniek, een aanschouwelijke voorstelling .
Van Zijnatten ( 1985) .

Anders dan in het buitenland, waar de Sociotechniek zich vanouds vooral tot
het micro-nivo van de arbeidsplaats beperkt, heeft deze stroming zich in
Nederland verbreed tot een bedrijfskundige benadering van micro- én meso-
nivo : de strukturering van de organisatie als geheel i s aan de orde (verge-
lijk De Sitter et al ., 1986) .

GEGEVEN
OMGEVINGSKONDITIES
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De BFA-instrumentatie is er net name op gericht de arbeidsverdeling in kaart

te brengen of te veranderen (vergelijk het desbetreffende blok in figuur 2) .

Men heeft daarbij gekozen voor een inventarisatie van het werk zelf en niet

voor percepties van taakuitvoerenden . De meeste variantie zou niet zozeer

door individuele verschillen, maar eerder door de technische instrumentatie

worden verklaard (Van Eijnatten, 1985) . Bet werk zelf, en de verdeling ervan

over de verschillende funktionarissen in de organisatie, vormt het explicie-

te aangrijpingspunt voor veranderingen . Men gaat er daarbij van uit, dat een

andere arbeidsverdeling een andere machtsverdeling tot gevolg zal hebben

(Van Eijnatten, 1985, p. 35) .

2 .1 .3 . Inhoudelijke/meettechnische bijzonderheden

Aan de hier besproken instrumentatie ligt als theoretisch kader een ontwerp-

filosofie ten grondslag met betrekking tot het sociaal-organisatorische as-

pekt (Van Eijnatten, 1987b) . Dit zogenoemde SPA-model wordt getoond in fi-

guur 3 en handelt in essentie over het invullen van vrijheidsgraden tijdens

het ontwerpen van organisaties .

Hoewel de figuur anders suggereert, gaat het in dit denkmodel om cyclische

samenhangen en niet om geïsoleerde uni-direktionele oorzaak/gevolg-relaties .

"Het BFA-model propageert een arbeidssysteem dat t eaeliibertiid voldoet aan

de doelstellingen van de organisatie als geheel, als aan de individuele

doelstellingen van de samenstellende delen . Het accentueert de wisselwerking

tussen kwaliteit van het werk enerzijds en kwaliteit van de organisatie an-

derzijds . Beide kunnen elkaar positief versterken in een opgaande spiraal,

dan wel negatief verzwakken in een neergaande spiraal" (Van Eijnatten,

1987b, p . 110) .
'"De kern van de ontwerpfilosofie is gebaseerd op de notie dat de systeem-
funkties regelen, sturen en uitvoeren steeds gekombineerd in één arbeids-

(sub)systeem dienen voor te komen" (Buyse en Van Eijnatten, 1986, p . 9) .

in de ontwerpfilosofie wordt de nadruk gelegd op het formuleren van een aan-
tal struktuucvoorwaarden waardoor bet mogelijk wordt dat zowel individuele-
als organisatie-doelstellingen in zoveel mogelijk verschillende situaties op

een of andere manier zullen kunnen worden bereikt . De basiskoncepten uit het

model sluiten hierbij aan .

Deze koncepten zijn achtereenvolgens : Regelkapaciteit, Stuurkapaciteit en

Speelruimte. Wat betreft de eerste twee koncepten, deze komen voort uit De

Sitter's regelkapaciteitsbegrip (vergelijk De Sitter, 1978) .

9-
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Het laatste begrip . Speelruimte, vormt een op basis van het werk van Turner

en Lawrence (1965) zelf doorontwikkeld kernkoncept (vergelijk Van Eijnatten,

1985) .

Een korte omschrijving van bovenstaande drie begrippen volgt nu :

1Rg~,aelkAvaciteit : valt globaal te omschrijven als het vermogen om output-

korrigerend op te treden. Het verwijst naar een strukturele konditie van

het werksysteem waarin het voor organen mogelijk is een keuze te maken

uit verschillende aktiviteiten, zodat gestelde normen in uiteenlopende

situaties toch steeds kunnen worden gehaald ;

Stuurkapaciteit • kan men omschrijven als het vermogen om normen te wijzi-

gen of om het werksysteem anders in te richten als dit voor een goed

funktioneren ervan nodig is ;

Sneelruimte • kan men omschrijven als het vermogen om het proces te rege-

len en te sturen, als dit voor een goed funktioneren van het werksysteem

als geheel niet nodig is, maar eerder voor het goed funktioneren van de

samenstellende delen (organen : individuen of groepen) .

Bovenstaande begrippen zijn bruikbaar op verschillende nivo's in de organi-

satie . Speelruimte is daarbij het centrale koncept (vergelijk onder andere

Nieuwenhuizen, 1984 ; Van Eijnatten, 1985) . Het is bovengeschikt aan regelka-

paciteit en stuurkapaciteit (vergelijk noten en Steemers, 1985), en vormt de

spil waarom zowel een goed funktioneren van de organisatie als van het indi-

vidu draait . In systeemtermen kan men het omschrijven als het gebruik van

equifinale mogelijkheden in situaties waarin dit vanuit het werksysteem ge-

zien niet noodzakelijk is (vergelijk Reijsers, 1984) .

Regelkapaciteit, stuurkapaciteit en speelruimte zijn systeem-eigenschappen,

en geen attributen van personen . De architektuur van het werksysteem (de al-

lokatie van aktiviteiten aan mensen en machines, ook onderling) is beslis-

send voor de aanwezigheid ervan op verschillende nivo's in de organisatie .

Vaak ontbreekt het eraan op de lagere nivo's, terwijl ze op de hogere nivo's

overvloedig aanwezig zijn .



In de SPA-ontwerpfilosofie wordt in eerste instantie gekoncentreerd op de
lagere nivo's in de organisatie : de nadruk ligt daarbij op de rol van de

individuele werkzaamheden in het grotere qeheel, en op de mogelijkheid van

individuen hun eigen arbeidsprestatie en het procesrendement zo goed moge-

lijk in elkaars verlengde te brengen . De konkrete werkinhoud, en dus niet de

satisfaktie of beleving, staat daarbij centraal, en vormt het aangrijpings-

punt bij uitstek om binnen de onderneming of de dienstverlenende instantie
tot verandering c .q. verbetering van de kwaliteit van de arbeid te komen .

2 .2 . DM-meetmethodiek

Een tweede hoofdlijn in instrument-ontwikkeling betreft de zogenoemde

"Delftse Meetdoos voor Kwaliteit van Arbeid" gemakshalve afgekort tot DM .
Het betreft hier een methodiek die wordt ontwikkeld door de vakgroep Tech-

niek, Arbeid en organisatie van de Technische Universiteit in Delft (Ten

Horn en Arnold, 1987) .

2 .2 .1 . Beschikbare instrumentatie

De DM-meetmethodiek bevat enerzijds alreeds bestaande instrumenten die wer-

den gebundeld, en anderzijds nieuwe instrumenten die zelf werden ontwikkeld

en zo mogelijk op betrouwbaarheid en validiteit werden onderzocht .

Er zijn instrumenten voorhanden voor de analyse van arbeidsinhoud en ar-

beidsverhoudingen, menselijke behoeften en reakties op het werk, en gezond-

heid en attitudes (Ten Horn en Arnold, 1987) . Zon meetinstrument voor moeite

en inspanning is recentelijk ontwikkeld (Zijlstra en Van Doorn, 1985 ; Meij-
man et al ., 1986) .

Vragenlijsten vormen het hart van de DM-meetmethodiek, aangevuld met inter-
views met sleutelfiguren en dokumenten-analyse (persoonlijke communicatie
met Ten Horn, 1988) .

Per projekt wordt een keuze gemaakt uit de verzameling instrumenten uit de
~Delftse Meetdoos~ .

2.2 .2 . Theoretische vertrekpunten

Hoewel de benadering zich meer en heer verbreedt, baseert de ~Delftse Meet-
doos" zich voornamelijk op de gedragstheoretische individueel-psychologische
traditie (Maslow, 1943 ; Herzberg et al ., 1959 ; Hackman en Oldham, 1974) .

- 11 -



Beoordelingen en wensen van de werknemers in een specifieke arbeidssituatie

staan centraal . "Wat een goede werksituatie is, hangt sterk af van wat ie-

mand z'n verlangens, wensen en doelen zijn ." (Ten Horn, 1984) .

"Omdat kwaliteit van arbeid wordt opgevat als gevolg van de wisselwerking
tussen mens en taak, moeten arbeidssituatie en persoon derhalve beide beke-

ken worden ." (Ten Horn en Steensma, 1988, p . 8) .

2 .2 .3 . Inhoudelijke/meettechnische bijzonderheden

Aan het instrumentarium van de Delftse Meetdoos ligt een theoretisch model

ten grondslag (Ten Horn en Roe, 1984), in essentie geinspireerd op Hackman

en Oldham (1976), dat recentelijk verder is uitgebouwd (Ten Horn, 1985 ; Ten

Horn en Arnold, 1987 ; Ten Horn en Steensma, 1988) . De laatste versie wordt

weergegeven in figuur 4 .

ke,rerke. .s~ ie
.rkefenttwtte wq.t ..t te 1

ka.ert.. .w 4t
.r4t6{M . .g

t~M~ mm re
otrkede.

Figuur 4 . Het model van de Delftse benadering .

Ter Horn en Steensma ( 1988) .

W"$#" 9~ de
pm~

Zoals in het model is aangegeven, bepalen kenmerken van de persoon (blok 8)

en kenmerken van de werksituatie (blok A) in onderlinge wisselwerking wat de

gevolgen zijn van het arbeidsgedrag (blok C) voor organisatie (blok D) en

persoon (blok E) .

Hoewel het model achter de DM-meetmethodiek vooralsnog uni-direktionele cau-

sale relaties tussen de variabelenblokken toont, ligt dit zeker genuanceer-
der als bij eerste oogopslag wellicht wordt gesuggereerd .
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"De wisselwerking tussen persoon en arbeid moet overigens niet te statisch

worden opgevat. Het gaat meestal niet om een afstemming die eens en voor al-

tijd vast ligt . Situaties veranderen, soms in beperkte mate (een licht ge-

wijzigde bewerkingsvolgorde), soms ingrijpend (een nieuwe chef) . Ook perso-

nen veranderen, passen zich aan of proberen de situatie naar hun hand te

zetten. Hoewel over kortere tijdsspanne gezien de verhouding als stabiel be-

schouwd kan worden, is er op langere termijn zeker sprake van een dynamisch

proces ." (Ter Horn en Steensma, 1988, p . 6) .

Het interaktionistische van de benadering zit hem in de vraag of de kenmer-

ken van de persoon en van de arbeidssituatie wel op elkaar zijn afgestemd .

De blokken kunnen als volgt gekarakteriseerd worden :

A . Arbeidssituatie :

Algemeen : - struktuurkenmerken (bv . grootte) ;

- kultuurkenmerken (bv . doelstellingen) ;

Specifiek : - arbeidsinhoud (bv . autonomie) ;

- arbeidsomstandigheden (bv . temperatuur) ;

- arbeidsverhoudingen (bv . leiderschapsstijl) ;

- arbeidsvoorwaarden (bv . werktijden) .

B . Persoon :

- kapaciteiten (bv . vaardigheden) ;

- behoeften (bv . ontplooiing) ;

- attitudes (bv . arbeidsethos) ;

- biografische kenmerken .

C . Arbeidsaedraa :

- resources (bv . mentale belasting) ;

- ervaringen (bv . uitdaging) .

D . Oraanisatie :

- efficiency en offektiviteit ;
- kwaliteit van het werk ;

- service aan klanten en afnemers ;
- flexibiliteit en innovatiekracht .



E . Persoon :
- kennis en vaardigheden ;

- bevrediging behoeften ;

- gezondheid;
- subjektieve reakties (bv. stress) .

Blok A t/m c bevatten kenmerken (het zogenoemde beschrijvend gedeelte), blok

D en E bevatten gevolgen (het zogenoemde beoordelend gedeelte) . Kwaliteit

van het werk wordt in deze benadering opgevat als gevolg (voor de organisa-

tie) van arbeidsgedrag, als : "waarderend oordeel vanuit een bepaald referen-

tiekader over de mate waarin de afstemming tussen een bepaalde werksituatie

en een bepaalde werknemer stimulerend dan wel belemmerend werkt voor de be-

trokkene . Persoonlijke voorkeuren, socio-kulturele achtergronden e .d . bepa-

len het referentiekader van waaruit de mens-werk relatie beoordeeld wordt"

(Van Ruysseveldt, 1988, p . 3) .

De tot nu toe beschikbare instrumentatie betreft in hoofdzaak de blokken 8,

C en E. Er worden hiervoor uiteraard perceptieve maten gebruikt (ervarings-

gegevens, zoals gepercipieerd door de werknemers) .

voor die onderdelen van blok A waar reeds vragenlijsten voor bestaan (ar-

beidsinhoud en -omstandigheden), heeft men gekoncentreerd op psychologische

taakkarakteristieken (bv . afgerondheid van de taak) .

2 .3 . TOA-meetmethodiek

Een derde hoofdlijn in instrument-ontwikkeling betreft de methodiek van de

voormalige TOA-projektgroep "Technologie, Organisatie en Arbeidsmarkt"

(Christis et al ., 1980) .

De feitelijke instrument-ontwikkeling heeft plaatsgehad ín het kader van het

zogeheten BEA-projekt "Begeleiding Evaluatie Arbeidsplaatsverbetering", dat

werd uitgevoerd door het momenteel in het Nederlands Instituut voor Arbeids-

omstandigheden (NIA) opgegane CCOZ (Terra en t hristis, 1985) .

2 .3 .1 . Beschikbare Instrumentatie

De TOA-meetmethodiek bestaat vooralsnog uit één instrument, de "Arbeids-Si-

tuatie-Analyse (ASA)" . Het instrument brengt de taaksamenstelling en de

werkomstandigheden in kaart.



Op basis hiervan wordt kwaliteit van de arbeid vervolgens beoordeeld in ter-

men van belasting en kwalifikatie-vereisten van (industriële) arbeidssitua-

ties (Terra en Christis, 1985) . "Niet geanalyseerd wordt hoe mensen feite-

lijk op deze arbeidssituatie reageren . Zo wordt bijvoorbeeld wel gekeken

naar de mogelijkheden voor kwalificering en belastingkontrole, maar niet

naar het feitelijk gebruik dat daarvan gemaakt wordt" . (Terra en Christis,

1985, p . 4) .

"Het onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid is gericht op het beschrijven

en beoordelen van het werk zelf en niet van de mensen die het werk uitvoer-

en" (Terra et al ., 1988, p. 84) .

Zoals gezegd, het ASA-instrument bestaat uit twee delen : een beschrijvend en

een beoordelend stuk (persoonlijke kommunikatie met Christis, 1988) :

A. Beschrilvend deel :

1 . Funktiesamenstelling : wat moeten mensen doen ;

2 . Probleem-inventarisatie : welke problemen komen ze daarbij tegen ;

3 . Regelmogelijkheden : kunnen ze die problemen zelf (intern) en/of samen

met anderen (extern) oplossen .

B . Beoordelend deel :

Wat zijn de gevolgen van een aldus beschreven arbeidssituatie voor :

1 . de psychische arbeidsbelasting ;

2 . de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden .

Het ASA-instrument is bedoeld als hulpmiddel in de scholingspraktijk (Arbo-

wet) .

Het instrument bestaat uit een zogenoemde furilctie-matrix waarin een aantal
gezichtspunten van de diverse arbeidsopgaven wordt geinventariseerd . Deze
funktie-matrix werd naar West-Duits voorbeeld (Karg en Staehle, 1982 ;
3iackstein, 1975) ontwikkeld. Zen beschrijving van het produktieproces à la
In 't Veld (1983) behoort niet tot ASA maar wordt wel in die geest uitge-
voerd om veranderingen in de arbeidssituatie te kunnen relateren aan organi-
satorische veranderingen van het produktieproces .



2 .3 .2 . Theoretische vertrekpunten

De TOA-meetmethodiek heeft een handelingstheoretische achtergrond (Hacker,

1973) en past binnen de zogeheten strategiebenadering (Doorewaard et al .,

1983) .
"De arbeidssituatie is het resultaat van de konfrontatie van strategische

gedragingen van het management en van de betrokken arbeiders" (Christis et

al ., 1980, p . 17) .

Men koncentreert op gedragingen van het management met betrekking tot de

strukturering van de arbeidssituatie, vooral met betrekking tot de arbeids-

inhoud. De produktietechniek, de arbeidsorganisatie én de arbeidskracht be-

palen de taken . "De mensen die op de arbeidsplaatsen arbeid leveren, geven -

soms voor een groot, soms voor een minder groot gedeelte - inhoud aan de ar-

beidssituatie . Dus ook de kenmerken van de aanwezige arbeiders, vooral de

kwalifikatie, maar ook hun verwachtingen en strevingen moeten in een analyse

van de bepalende faktoren in de arbeidssituatie worden meegenomen (Christis

et al ., 1980, p . 21) .

2 .3 .3 . Inhoudelijke/meettechnische bijzonderheden

De Duitse arbeidssociologische theorieën (Wiedemann, 1971 ; Mickler et al .,

1976, Altman en Bechtie, 1971 ; Fricke, 1975) hebben aan de wieg gestaan van

het aan de TOA-meetmethodiek ten grondslag liggend TOA-model . Dit model is

in figuur 5 weergegeven .

Zoals uit dit model blijkt, staat het strategisch gedrag van het management

centraal .
Uitgangspunt bij de konstruktie van het instrument was de benadering van het

"Institut fur Sozial-Forschung" (ISF) in Muncben . De uitgangspunten van het

ISF waren de volgende :

1 . "Niet de menselijke arbeid is objekt van technische ontwikkeling, doch

de produktieprocessen (produktiep1oces als analyse-eenheid) ;

2 . Technische ontwikkeling is meerdimensioneel, namelijk opgebouwd uit

automatisering en standaardisering, en proces-specifiek, dat wil zeg-

gen verschillende produktieprocessen hebben verschillende "weerstan-

den" tegen automatisering en standaardisering ;



3 . Menselijke arbeid wordt als nrocesbetrokken arbeidsopgave geanaly-

seerd, die door verschillende vormen van arbeidsdeling en arbeidsorga-

nisatie samengevat worden tot Qersonenbetrokken werkzaamheden of ta-

ken;

4 . Technische ontwikkeling en arbeidsorganisaties vormen tezamen de in-

houd van taken. Van hieruit kan worden afgeleid welke de eisen zijn

die de uitvoering van de taak aan de kwalifikaties van mensen stelt" .

Fruytier en Ter Huurne (1983), p . 60 .

i• )

Imerne Konditus 0.5
TacAsnek. Arketdsorpni-
setrc. Arbndskracbt
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Techniek
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ArbaderseedraE

Arbeidskeeeht

I Arbeuissitwne I

Arxtaurkt . Kapitaslnarkt . Gr~ •/Ynerkt. •waenjcA.pun.rkP. Arbeidsmtrkt

4

Juridisch ade. / Mausduppehjke Strukturen

t / .
Maatsch.ppeójke BelanEen~roepen

Figuur 5 . Het model achter de TOA-meetmethodiek .

Christis et al . ( 1980) .

De Orerheid

Aan de hand van deze uitgangspunten hebben Fruytier en Ter Huurne (1983, p .

60) het TOA-blok uit het model van figuur 5 nader verbijzonderd (zie figuur

6) .

*`Het gebruik van dit ISP-model houdt in dat niet de (individuele) arbeids-

plaats (situatie) als analyse-eenheid genomen wordt, maar het DroduktieM-

^ dat wil zeggen de obiektieve arbeid. Door technische maatregelen wordt

een gedeelte van deze objektieve arbeid door de machine van de mens overge-

nomen . Wat aan arbeid voor de mensen overblijft, wordt rest-arbeid genoemd .

Deze rest-arbeid is niet hetzelfde als de uiteindelijke taken . Daartussen

bevinden zich nog een aantal analytische stappen.

Mana-Stedrat
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Taken,
inhoud,
omstandig-
heden

Arbeids-
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Vereiste I
kwalifi-
katies
Belasting

Figuur 6 . Het verbijzonderde "Techniek-, Arbeidsorganisatie- en Arbeids-

kracht-blok" uit het TOA Model . Fruytier en Ter Huurne ( 1983) .

De overblijvende arbeid kan uiteengelegd worden in ar,beidsovaaven (hande-

lingseenheden, gekenmerkt door tijdseenheid, objektgelijkheid en operatiege-

lijkheid) . Taken zijn nu een specifieke konfiguratie van opgaven, gebonden

aan de eenheid persoon . Deze specifieke konfiguratie ontstaat als gevolg van

organisatorische maatregelen van het management" .

Fruytier en Ter Huurne (1983, p . 61)

Hoewel in de TOA-benadering kwaliteit van de arbeid wordt opgevat als de ma-

te waarin de arbeidssituatie benatwoordt aan de objektieve - dat wil zeggen

vanuit het theoretisch kader relevante - reproduktie-belangen van w erkne-

mers , werd bij de konstruktie van het ASA-instrument gekoncentreerd op de

funktie van de taak voor het nroduktieoroces, oa zo de koppeling mogelijk te

kunnen maken naar het her-ontwerp van arbeidssituaties (persoonlijke kommu-

nikatie met Christis, 1988) .



3 .0 . ONTWERPGERICHTE EVALUATIE VAN BESCHREVEN INSTRUMENTATIE

Wanneer men de gepresenteerde instrumentatie wil evalueren op de kwaliteit

van de toepasbaarheid, dan doet zich het probleem van geschikte evaluatie-

kriteria voor .

In dit artikel is gekozen voor een evaluatie in het licht van de recentelijk

beschikbaar gekomen TAO-eisen voor ontwerpgericht onderzoek (Den Hertog en

Van Assen, 1988). '

3.1 . Technoloaie . Arbeid en Oroanisatie

in 1985 werd door de Tweede Kamer het onderzoeksstimuleringsprogramma "Tech-

nologie, Arbeid en Organisatie (TAO) aangenomen . Dit ontwikkelingsprogramma

heeft tot doel het verbeteren van de sociaal-wetenschappelijke onderzoeks-

infrastruktuur, het overdragen van kennis en ervaring over technologische en

sociaal-organisatorische vernieuwing, alsmede het verstevigen van een onder-

zoekstraditie op dit terrein . In de instellingsnota worden als trefwoorden

genoemd : concentratie, theoretische- en onderzoeksmethodische kwaliteitsver-

betering, beleidsrelevantie, infrastructuur en kennisoverdracht (Tweede Ka-

mer, 1985) .

Door de programma-adviescommissie van TAO is opdracht gegeven tot het ver-

richten van een studie naar de methodologie van "ontwerpgericht onderzoek" .

Deze studie is onlangs afgerond (Den Hertog en Van Assen, 1988) . De auteurs

geven de volgende omschrijving van ontwerpgericht onderzoek :

"De kennisdoelstelling (de vraag naar het i ) van het TAO-programma is het

bevorderen van het ontstaan van die kennis en ervaring die nodig is om of-

fokten van technologische vernieuwing beter te kunnen inschatten, alterna-

tieven te kunnen ontwerpen en te kunnen afwegen, en de implementatie in goe-

de banen te kunnen leiden . Het programma richt zich ook op een tweede doel-

stelling, namelijk op verbetering van de wijze van kennisverwerving (de

vraag naar het ba) : aandacht voor de (ontwikkeling van de) methodologie van

het onderzoek en voor de opbouw en overdracht van deskundigheid . Deze twee-

zijdige kennisdoelstelling wordt in het TAO-programma aangeduid met de term

ontwerpgericht onderzoek."

Den Hertog en Van Assen (1988), p. 10 .
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De beide auteurs definiëren ontwerpgericht onderzoek aan de hand van een

lijst met kenmerken, door hen "funktionele eisen" genoemd :

1 . Ontwercaer+ gbt onderzoek is voorschrijvend : kennis-basis voor beter

ontwerpen ; inzichten op basis waarvan men betere keuzes maakt ;

2 . OntwerMericht onderzoek richt zich oD het ontwerooroces : nadruk op

organisatie-diagnose, doelgerichte interventie en evaluatie van effek-

ten;

3 . Qntwervaericht onderzoek is wetenschavveliik : aandacht voor interne en

externe validiteit, generaliseerbaarheid, controleerbaarheid en be-

trouwbaarheid;

4 . Qntweroaericht onderzoek richt zich ov de organisatie als een ceheel :

zoveel mogelijk aspekten worden in onderlinge samenhang bekeken ;

5 . Ontwernaericht onderzoek is multi disciplinair: probleemgerichte aan-

pak van technische- en organisatiewetenschappen ;

6 . Ontwerpaericht onderzoek richt zich oo urgventie : vooraf rekening hou-

den met gevolgen voor arbeid en organisatie .

naar : Den Hertog en Van Assen (1988), p . 12-13 .

3 .2 . Feitelijke beoordeling van besnroken instrumentatie

Natuurlijk geven de omschrijvingen van de kriteria nog enige ruimte voor in-

terpretatie . Wij zullen daarom vooraf aangeven welke nadrukken wij hebben

gelegd.

-]Bij kriterium 1(ontwerpgericht onderzoek is voorschrijvend) hebben we
gekoncentreerd op het feit of er sprake is van een prescriptieve benade-

ring (Van Assen en nannink• 1983) . Worden er duidelijke normen of aanwij-

zingen gegeven op basis waarvan men de situatie kan verbeteren .

- Bij kriterium 2 (Ontwerpgericht onderzoek richt zich op het ontwerpproces)

hebben we ons gekoncentreerd op het gebezigde onderzoeksparadigma .



Is er sprake van een methodengerichte of een probleemgerichte benadering

(Eyzenga, 1974), van het gebruik van de empirische cyclus (Do Groot, 1980)

of van de regulatieve cyclus (Van Strien, 1986) . In het eerste geval is er

geen sprake van enige gerichtheid op het ontwerpproces : men onderzoekt ab-

strakte relaties . In het tweede geval is er wel sprake van gerichtheid op

het ontwerpproces : am is aktie-/interventie-gericht bezig .

Bij kriterium 3 (Ontwerpgericht onderzoek is wetenschappelijk) hebben we

ons laten leiden door zaken als validiteit, betrouwbaarheid en kontroleer-

baarheid . Het aspekt generaliseerbaarheid is vanwege de komplexiteit ervan

bij veldstudies, niet benadrukt .

Bij kriterium 4 (Ontwerpgericht onderzoek richt zich op de organisatie als

een geheel) hebben we uiteindelijk vooral gelet op één voorwaarde : het ge-

bruik van een systeembenadering . We hebben afgezien van het integratie-

concept als bepaalde faktor . De reden hiervoor is de begripsonduidelijk-

heid van het woord "integraal" . Aan de ene kant kan het duiden op het kom-

bineren van (steeds meer) aspekten, aan de andere kant op het kombineren

van (steeds meer) aggregatienivo's . De vraag hoe integraal "integraal"

eigenlijk is, valt niet eenvoudig te beantwoorden.

Bij kriterium 5 (Ontwerpgericht onderzoek is multi-disciplinair) hebben we

enerzijds bruikbaarheid als beoordelingsaspekt gekozen binnen een ontwerp-

team dat is samengesteld uit diverse bedrijft-disciplines, en anderzijds

de probleemgerichtheid van de aanpak .

Bij kriterium 6(Ontwerpgericht onderzoek richt zich op preventie) hebben

we gekoncentreerd op de bijdrage aan de systeem-inrichting . Hier geldt te-

vens als beoordelings-aspekt of vanuit de diagnose kan worden toegewerkt

naar een konkrete struktuur-vormgeving of -wijziging .

Met inachtneming van de bovengenoemde restrikties zullen we aansluitend de
drie gepresenteerde hoofdlijnen van Instrument-ontwikkeling eens wat nader
beschouwen in het licht van de gepresenteerde kriteria voor ontwerpgericht

onderzoek .

3 .2 .1 . SFA-meetmethodiek

De BFA-meetmethodiek is duidelijk voors i iyend van aard. op basis van een

analyse van de werkinhoud middels afname van SA, STPA en STTA, wordt de kwa-

liteit van het werk vastgesteld . Men doet dit aan de hand van de volgende

drie zaken :
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1 . "De mate waarin de drie basissysteemfunkties uitvoeren, regelen en

sturen gekombineerd voorkomen binnen een subsysteem ;

2 . De mate waarin er een flexibele allokatie van aktiviteiten die boven-

genoemde funkties vervullen, bestaat binnen dat subsysteem ;

3 . De mate waarin er alternatieve aktiviteiten bestaan binnen dat subsys-
teem ter vervulling van de verschillende eerder genoemde basissysteem-

funkties afzonderlijk ."

van Eijnatten (1985), p . 408 .

In het verlengde van de vaststelling van de kwaliteit van het werk doet men

met behulp van de STO-methodiek konkrete normatieve voorstellen voor verbe-

teringen middels het inbrengen van ontwerpregels voor technologie en organi-

satie (Van Eijnatten en Otten, 1986) .

De BFA-meetmethodiek is ook duidelijk gericht ^o het ontwerooroces . De ach-

terliggende methodologie is gebaseerd op de "regulatieve cyclus" (Van

Strien, 1986) . In plaats van achteraf registreren staat mede-vormgeven

voorop. BFA is interventie-gericht (STO), terwijl initiële organisatie-

diagnose en evaluatie van effekten na de ingreep met SA, STPA en STTA

mogelijk zijn (Otten en Van Eijnatten, 1986) .

De BFA-meetmethodiek is ook wetenschavneliik (vergelijk Den Hertog en Van

Assen, 1988, p . 8 en 9) . Het koncept, speelruimte, is uitvoerig op betrouw-

baarheid en validiteit onderzocht (Van de Westelaken, 1983; Nieuwenhuizen,

1984 ; Van Eijnatten, 1985, Noten en Steemers, 1985 ; Halderit, 1988), terwijl

er een groot en nog steeds groeiend aantal studies is waarin BFA onder ge-

kontroleerde en gestandaardiseerde kondities is toegepast (Van Eijnatten et

al ., 1986; Van Eijnatten et al ., 1987 ; Buyse, 1987; ~*kers en Lucas,

1987 ; Candel en Van Sluijs, 1988 ; Hoevenaars en molenaar, 1988) .,

De instrument-ontwikkeling verloopt tevens zeer systematisch (vergelijk fi-
guur 1) en kontroleerbaar, volgens in de wetenschappelijke beroepspraktijk

geldende normen (Van Eijnatten, 1985) .

De BFA-meetmethodiek is gericht op de organisatie als een ceheel . Het sys-

teemdenken is nadrukkelijk uitgangspunt (Zyzenga, 1975 ; Keijsers, 1986),

terwijl synthetiseren daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht .
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"Volgens SPA bevordert de aanwezigheid van stuurkapaciteit, regelkapaciteit

en speelruimt niet alleen de kwaliteit van het vork op het lagere organisa-

tienivo, maar tegelijkertijd ook de kwaliteit van de organisatie op het ho-

gere nivo . Kwaliteit van het werk wordt omschreven als het aanwezig zijn van

mogelijkheden voor het goed funktioneren van het menselijke systeem-element

als onderdeel van het grotere geheel van de organisatie . . . . Kwaliteit van de

organisatie wordt omschreven als het aanwezig zijn van mogelijkheden voor

het goed funktioneren van de organisatie als element van het grotere geheel

van de aarktsektor . De SPA-ontwerpfilosofie stelt dat de kernbegrippen re-

gelkapaciteit, stuurkapaciteit en speelruimte op beide nivo's (werk en orga-

nisatie) positief zullen werken" (Van Zijnatten, 1988, p . 9) . Door middel

van SA, STPA en STTA kan men zowel analyseren ("inzoomen" of differentiëren

van hogere aggregatie nivo's naar lagere) alsook synthetiseren ("uitzoomen"

of integreren van lagere nivo's naar hogere) .

De BFA-meetmethodiek is tevens multi-discivlinair . Het benadrukt de inbreng

van de sociale expert binnen het ontwerpteam en geeft richtlijnen voor de

samenwerking met andere discplines (Van Zijnatten, 1987) . Ook worden de ver-

schillende rollen van de sociale deskundige (expert in het ontwerpteam, pro-

cesbegeleider tijdens de implementatie, personeelsbeheerder) uitvoerig be-

schreven met het advies deze goed uit elkaar te houden (Buyse en Keijsers,

1986) .

Tenslotte draagt BFA bij aan een probleemgerichte aanpak (vergelijk Eyzenga,

1975) .

De BFA-meetmethodiek is gericht Qfl nreventie. De BFA-ontwerpfilosofie gaat

in feite helemaal over systeem-inrichting. De begrippen regelkapaciteit,

stuurkapaciteit en speelruimte verwijzen in de kern naar struktuur-kondities

voor de architektuur van het arbeidssysteem. Mede-vormgeven in het ontwerp-

stadium is het parool . BFA is gericht op Preventieve Arbeidssysteemstruktu-

rering (Van Zijnatten, 1988) . Zr bestaat een direkte doorkoppeling van de

specifieke meet-instrumenten naar de te veranderen organisatie-eenheden (ar-

beids(sub)systemen) .



3 .2 .2 . DM-meetmethodiek

De DM-meetmethodiek is niet voorschrijvend van aard . Hoewel men met de be-

schikbare instrumentatie wel uitspraken kan doen over het nivo van de diver-

se variabelen, is het niet mogelijk normen voor Ql}twerDsituaties eruit af te

leiden. Omdat kwaliteit van de arbeid vooral in subjektieve termen wordt ge-

ëvalueerd, is de stap naar konkrete richtlijnen voor het inrichten van ar-

beidssituaties met de huidige instrumentatie niet rechtstreeks te maken . Men

registreert voornamelijk.

De DM-meetmethodiek is ook niet gericht ov het ontwerDrxroces . De achterlig-

gende methodologie is gebaseerd op de "empirische cyclus" (De Groot, 1980) .

Men toetst theorieën en relaties tussen variabelen, en is niet primair uit

op interveniëren . Dit wordt een methodengerichte opstelling genoemd (verge-

lijk Eyzenga, 1975) . Men is uit op kennisvermeerdering via het valideren van

een uni-direktioneel oorzaak/gevolg-model (vergelijk figuur 4) .

De DM-meetmethodiek is daarmee zeer wetenschameliik in de strikte zin des

woords . De psychometrische kwaliteit van het gebruikte instrumentarium is

of wordt uitgebreid vastgesteld, en is hoog . Het onderzoek richt zich op de

relaties uit het model en is uit op generalisatie van gevonden verbanden .

De DM-meetmethodiek heeft de potentie om gericht te zijn op de organisatie

a ls een geheel. Hoewel men (nog) geen systeembenadering gebruikt, is het in-

strumentarium afgesteld op veel aspekten van de organisatie (vergelijk pa-

ragraaf 2 .2 .3) .

De DM-meetmethodiek heeft tevens de potentie om als multi-discivlinair te

worden betiteld . Hoewel de instrumentatie voor het grootste deel uit de psy-

chologisc :-.e discipline afkomstig is, en dus typisch psychologische maten op-

levert, probeert men deze zo zakelijk mogelijk te hanteren in een adviessi-

tuatie . Hieruit kunnen technieken inzake vertaalslagen naar andere discipli-

nes .resulteren, zodat het mogelijk wordt in de toekomst meer multi-discipli-

na'.r te gaan werken .



De DM-meetmethodiek is niet gericht op preventie . Men is niet gespitst op
systeem-inrichting. Registreren is primair het motief met eventueel in het
verlengde daarvan het uitbrengen van een advies, of het valideren van het
model . Het gebruikte begrippenkader is minder geschikt voor vormgeving . Er
volgt niet konkreet uit wat men feitelijk in de arbeidssituatie moet veran-
deren.

3 .2 .3 . TOA-meetmethodiek

De TOA-meetmethodiek heeft de potentie om voorschrijvend van aard te worden .

Omdat men het produktieproces als analyse-eenheid kiest en kwaliteit van de

arbeid wordt beschouwd als de mate waarin de arbeidssituatie beantwoordt aan

reproduktiebelangen van de werknemers, kan men in principe komen tot normen

voor ontw=situaties . Dit moet echter nog enige aandacht krijgen .

De TOA-meetmethodiek is duidelijk gericht ov het (her-) g}ntwercnroces . Vanwe-

ge het specifieke kader waarin het ASA-instrument ontwikkeld is (arbeids-

plaatsverbetering), heeft men vanaf het begin af aan geprobeerd interventie-

gericht bezig te zijn . Men hanteert ASA duidelijk als diagnose-instrument

voor aan te brengen verbeteringen .

De TOA-meetmethodiek heeft de potentie om wetenschaoveliik te zijn. Hoewel

de auteurs zelf zeggen dat zij geen wetenschappelijkheid nastreven, is er

sprake van een systematische instrument-ontwikkeling . Men is echter, zoals

gezegd, nog niet zo lang bezig. De volgende stap kan zeer wel het verrichten

van betrouwbaarheids- en validiteits-onderzoek zijn .

De TOA-meetmethodiek i s niet ge£icht ofl de organisatie als een g~ el . Hoe-

wel het gebruik van een systeembenadering in rudimentaire vorm aanwezig is,

wordt op de individuele arbeidsplaats +gekoncentreerd . Er is geen aandacht

voor de kwaliteit van de organisatie .

De T0A-meetmethodiek is pulti-discinl inair. Vanuit het kader van de Arbo-
wetgeving is men steeds met andere disciplines (veiligheid, gezondheid) in
de weer om arbeidsplaatsen te verbeteren .



De TOA-meetmethodiek heeft de potentie in zich om te zijn ggrich-to:> Dreven-

tic . In het verlengde van de diagnose kan de systeem(her-)inrichting plaats-

vinden. Het ASA-instrument is zo gekonstrueerd dat deze koppeling mogelijk

is . Men zal echter nog enig ontwikkelingswerk dienen te verrichten voordat

feitelijke voorstellen voor (her-)inrichting uit ASA kunnen volgen .

3 .3 . Ontwertmerichte evaluatie

Op basis van de beoordelingen van gepresenteerde instrumentatie aan de hand

van ontwerpgerichte onderzoekskriteria kan een vergelijkende waardering wor-

den uitgesproken . Hiertoe is een samenvatting van de gegeven beoordelingen

in tabel 1 opgenomen .

Tabel 1 .• Samenvatting ontwerpgerichte evaluatie van besproken Nederlands

instrumentarium op het gebied van kwaliteit van de arbeid .

TAO-kriteria ontwerpgericht ZNSTRUMENTARIUMLIJN
onderzoek BFA DM TOA

1 . voorschrijvend (normatief) + - 0
2. Gerichtheid op ontwerpproces + - +
3. Wetenschappelijke status + ++ 0
4. Gerichtheid op hele organisatie + 0 -
5. Multi-disciplinaire aanpak + 0 +
6. Gerichtheid op preventie + - 0

Zoals uit de tabel naar voren komt, staat de BFA-meetmethodiek op een eerste

plaats: op álle ontwerpgerichte kriteria word positief geskoord .

De TOA-meetmethodiek komt op een tweede plaats : slechts op één kriteria

wordt negatief geskoord (hele organisatie) .

De DM-meetmethodiek neemt de derde plaats in : op de helft van de ontwerpge-

richte kriteria wordt negatief geskoord (voorschrijvend, ontwerpproces en

preventie) .
Het zou vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk zijn als ook andere des-
kundigen deze ontwerpgerichte beoordeling eens zouden maken om de betrouw-

baarheid van de resultaten te verhogen .



4 .0 . NAAR MEER GEINTEGREERDE ONTWERPGERICHTZ INSTRUMENTATIE-ONTWIKKELING

Het verdient aanbeveling dat er zeer ontwerpgerichte instrumentatie wordt

ontwikkeld voor gebruik in de dagelijkse organisatiepraktijk (Den Hertog,

1988) .

Ook verdient het aanbeveling dat de sterke punten van bestaande instrument-
lijnen worden gebundeld .
De instrumentatie van de Benadering van Flexibele Arbeidssystemen behelst

vooral het aspekt van arbeidssysteemstrukturering : de vormgeving van de

werkinhoud staat centraal .

Het ASA-instrument van de TOA-benadering legt de nadruk op kwalifikatie-ver-

eisten en (meervoudige) belasting.

De Delftse Meetdoos bevat vooral instrumentatie met betrekking tot persoons-

gebonden aspekten .

Gezamenlijk dekken deze instrumentlijnen zeker meer aspekten van ontwerpge-

richt onderzoek suksesvol af dan ieder afzonderlijk . Integratie zal ook hier

het toverwoord blijken te zijn. Er vallen echter nog eerst institutionele

muren te slechten . Het ontwikkelen van geautomatiseerde afname- en verwer-

kingsprocedures is echter dermate kostbaar dat een systematische uitbouw

hiervan alleen binnen een gezamenlijke aanpak realiseerbaar is . Deze omstan-

digheid kan het ontstaan van bovengenoemd samenwerkingsverband versnellen .
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