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A.H. van der Zwaan. · 

Technologie en organisatie; een onderzoek. 

Dit thema verschijnt de laatste ja~en met een steeds grotere regelmaat 

in de literatuur. Het aantal operationaliseerbare theorieen ( hypothesen) 

en het aantal empirische onderzoekingen is tot nu toe echter zeer gering • 

Vooral ook de operationele definities van techniek ( of technologie) 

lopen zeer uiteen en zijn, naar het lijkt, nogal arbitrair gekozen. 

Ondertussen wordt het belang van de faktor technologie binnen de orga

nisatiesociologie/- sociale psychologie steeds opnieuw benadrukt. Aan

gezien het weinig zinvol is om, zoals dikwijls gebeurt, het bij deze kon

statering te laten, is gezocht naar een mogelijkheid om de technologie 

zo operationeel mogelijk te maken en te trachten relaties te vinden tussen 

deze ( gemeten) variabelen en wat we gemakshalve kunnen benoemen met sociale 

variabelen. De gelegenheid hiertoe deed zich voor bij een lopend onderzoek 

naar het funktioneren van het personeelsbeleid in een middetgroot metaal

warenbedrijf.~ 
Dit bedrijf omvat + 800 werknemers en bestaat uit 5 produktieafdelingen, 

elk met een onderscheiden pakket ( kwa aard en aantal) van produkten. 

De hierarchische struktuur van het bedrijf is als volgt: onder de direktie 

staat 1 adjunktdirekteur die 2 van de 5, en 1 adjunktdirekteur die 3 van 

de 5 afdelingen beheert; vervolgens heeft elke afdeling 1 bedrijfsleider 

aan het hoofd, waaronder telkens 5 tot 10 ( assistent) werkmeesters, welke 

laatsten weer leiding geven aan een aantal geschoolde en geoefende hand

arbeiders. De afdelingen nu ( in het vervolg te noemen P,B,E,T,A.) lijken 

voor wat betreft de technologie duidelijk verschillend: Verschillende 

produktietechnieken, verschillende produkten en onderdelen, verschillen 

in aantal produkten, enz. Daarnaast zijn de afdelingen in een aantal op

zichten vergelijkbaar, zoals omvang en formele organisatie/ bestuursstruktuur. 

Dit laatste is relevant, juist omdat gewoonlijk de organisatiestruktuur 

an organisatiefilosofie van het management als interfererende elementen 

worden gezien ( zie b.v. Woodward 1965, 1970). Minstens een aantal van deze 

variabelen worden dus door de situatie zelf reeds konstant gehouden. 

Bij de materiaal verzameling,opzet en verwerking waren betrokken: J. van 

Amelsvoort, Drs. D.W. Vaags, Drs. M.L. van Vondereri-van Staveren, nr. W.A.T. 

Meuwese, Mej. G.P.M. van Dijk. 
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In dit onderzoek was de opzet van het technologische ( sociotechnische) 

onderdeel zodanig,dat afdelingen als zodanig met elkaar konden worden 

vergeleken (I(Comparative analysis of organizations", Blat.! 1965, Perrow 1967, 

Etzioni 1961, Lammers 1963). Deze typisch organisationele benadering is 

nagestreefd omdat het organisatie-onderzoek ook op het meso-nivo dient te 

opereren, d.w.z. oak organisatiekenmerken aan elkaar dient te relateren 

en het niet alleen mag laten bij eigenschappen van kleine groepen of indi

viduen binnen de organisatie. Tach vertegenwoordigen de gehanteerde indices 

en indikatpren voor een aanzienlijk gedeelte " analytische eigenschappen" 

( in de terminologie van Lazarsfeld en Menzel, 1961) d.w.z. gemiddelden 

m.b.t. individuen, machines, produkten, onderdelen, enz. !dealer zou het 

daarom zijn geweest, wanneer we gebruik hadden kunnen maken van eigenschap-

pen ( indices) die zijn afgeleid uit die van individuen ( dit zijn 

" structural" of "global properties"), zoals mate van centralisatie, 

mechanisatie, hierarchisering, enz. Maar deze maten zijn nog nauwelijks • 

voorhanden. Het is trouwens in veel gevallen ( ook in dit onderzoek) 

moeilijk een zeer scherp onderscheid te maken tussen deze soorten eigen

schappen. In ieder geval is hier gekozen voor een benadering, waarin afde

lingen als afdelingen met elkaar worden vergeleken. Het aantal observatie

eenheden wordt dus daardoor voor elke variabele : 5, hetgeen voor de ana

lyse uiteraard beperkingen met zich mee brengt. 

Het doel van het onderzoek kan als volgt omschreven worden: 

I. Het operationaliseren en meten van technologische variabelen, zoals 

die o.a. in de literatuur te vinden zijn. 

2. Het nagaan in hoeverre hypothesen uit de literatuur, die van toepas

sing zijn op dit materiaal, ondersteund worden. 

3. Het zoeken naar clusters van samenhangende variabelen binnen de techno

logie. 

4. Het exploreren van relaties tussen technologische clusters enerzijds 

en. variabelen van kommunikatie, interaktie, attituden anderzijds. 

5. Een analyse van het produktiesysteem als proces in de tijd. 

De gevolgde verzamelings- en verwerkingsprocedure en de gevonden resultaten 

zullen puntsgewijze in de bovengegeven volgorde behandeld worden • 
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Ad I. Operationaliseren en meten van technologie. 

Van het begrip technologie wordt hier geen definitie gegeven. Het wordt 

wel opgevat in een ruime betekenis, omdat anders de " technologische 11 

variabelen van een aantal auteurs niet opgenomen zouden kunnen worden. 

Het betreft dus niet alleen machines, instrumenten e.d., maar ook ken

merken van het produktieproces en van de produkten zelf. Wat door verschil

lende auteurs technologische variabelen wordt genoemd, loopt immers zeer 

uiteen. Dit blijkt uit het volgende: 

Bij de bespreking van de auteurs zal telkens verwezen worden naar de 

operationele maten ( zoals wij die gebruikten), zoals die te vinden zijn 

in de bijlagen I en II. II,l6 betekent dus bijlage II, item 16. 

Hickson e.a. ( 1969) en Pugh e.a. ( 1969) hebben een index voor " work 

flow rigidity" ontwikkeld ( II, 16 t/m 22) die, gesommeerd over alle 

7 items een maat voor de flexibiliteit van het produktieproces moet 

uitdrukken. 

Woodward ( 1965,1970), die vooral de laatste jaren studie heeft gemaakt 

van grate- en kleine serie fabricage-bedrijven ( zo ook ons bedrijf), 

geeft een aantal suggesties voor maten van " variety" of "complexity" 

van de produktiesituatie: 

- Variatie in produkten (I, 1 t/m 5 ; II, 1,2.) 

- Aantal verschillende produkten ( I, 1 t/m 5; II, 1) 

- Afhankelijkheid van andere bedrijven of afdelingen ( I, 23, 24; II, 9,10, 1 

- Aantal produktiefasen ( II,6) 

- Standaardisatie van onderdelen (I, 20, 21, 25.) 

- Aantallen onderdelen ( I, 17 t/m 19; ll, 3,20) 

- Verandering van het produktiepakket ( II, 4,15,30) 

- Komplexiteit van het produkt (I, 1 t/m 5, 17 t/m 20; II, 1 t/m 3, 10, 11, 

- Komplexiteit van het produktieproces (I, 1 t/m 9, 15,16,23; II, 1, 6 t/m I 

16 t/m 22, 30, 31) 

- Planbaarheid van het produktieproces (II, 14, 26, 27, 28, 30) 

- Meer lijkend op massa/ serie fabeicage (I, 10, 11, 15; II, 5, 14, 16 t/m 2 

32' 33.) 

Perrow ( 1967) stelt operationalisatie voor van begrippen als: 

- routine vs. nonroutine produktiesituatie, 

- weinig uitzonderingen vs. veel uitzonderingen ( resp. afwijkingen), 

- stabiliteit, vs. variabiliteit van het produkt of produktieproces. 

- standaardisatie vs. nonstandaardisatie van materiaal, produkt, produktie-

methoden enz. 
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Dit zijn allemaal kontrastparen die ook direkt doen denken aan: 

massa- serie 

starheid - flexibiliteit 

minder - meer komplexiteit 

gemakkelijk - moeilijk te plannen 

weinig - veel veranderingen 

Veruit de meeste items van I en II kunnen als operationele variabelen 

hiervoor beschouwd worden. 

Hage ( 1965/66) en Hage en Aiken ( 1969) gebruiken begrippen als forma

lisatie en komplexiteit, die 11 technologisch in zeer ruime zin 11 genoemd 

kunnen worden. Deze begrippen zijn echter volgens hen intermedierend 

tussen 11 routineness" en 11 adaptiveness", ook in de ruime betekenis. 

Deze laatste begrippen zijn echter ook te operationaliseren in items 

van I en II. 

- routineness: hoe sterk is de variatie, resp. repetitie in de werkzaam

heden, zoals de bedrijfsleden die waarnemen ( II, 16 t/m 25) 

- adaptiveness : door hen gemeten door het aantal nieuwe programma's 

en technieken per jaar ( II, 4,15,30) 

De meetapparatuur die Hage en Aiken gewoonlijk gebruiken is zeer gebrekkig. 

Dit is bizonder jammer omdat hun"axiomatische theorie"een hoge mate van 

plausibiliteit suggereert. 

Thurley en Hamblin ( 1962) en Pinschof ( 1964) spreken ook over de kom

plexiteit van het produktieproces. Hiermee bedoelen ze de variabiliteit 

die aanwezig is in het produktiepakket, de typen, onderdelen, serie-aan

tallen ( I, 1 t/m 9, 15 t/m 19; II, 1 t/m 4, 7, 12 t/m 15, 27) 

Harvey ( 1968) maakt zijn "diffuseness-specificity!!- schaal operationeel 

in het aantal nieuwe produkten dat geintroduceerd werd gedurende de laatste 

zoveel jaren ( II, 4,15,30) 

Udy ( 1965) verstaat onder flexibiliteit : het aantal alternatieve wijzen 

om het produktieproces in te richten. Dit hangt samen met: 

- aantallen produkten ( I,l ; II,l) 

- aantallen onderdelen (I, 17 ; II, 3), enz. 

en blijkt uit 

- aantal malen opnieuw in produktie nemen ( I, 6 t/m 9) 

- meer lijkend op serie dan op massaproduktie ( II, 16 t/m 22, 24 t/m 26) enz. 
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Hij noemt verder het nivo van mechanisatie ( II, 25) en het meer of minder 

lopende band karakter van het produktiesysteem ( II, 14 t/m 27). 

Thompson ( 1967) spreekt over 11 pooled interdependence ", waarbij hij iets 

bedoelt als mate van standaardisatie, massafabricage, lopende band systeem, 

e.d. (II, 14 t/mS;, 33). 

De twee lijsten ( van items) I en II zijn samengesteld aan de hand van 

de meer of minder operationele suggesties van bovengenoemde auteurs. Voorts 

komen nog enkele items voor, die nog niet genoemd zijn, maar zijn toegevoegd 

omdat zij kunnen bijdragen tot variabiliteit, komplexiteit, standaardi

satie, enz.; allemaal begrippen die geregeld in de literatuur voorkomen en 

daarom mogelijk van belang zijn. 

De items uit bijlage I zijn per afdeling gemeten en wel door het analyseren 

van de bestaande administratie omtrent de produktie over 42 weken. Alle 

observaties hebben metrische waarde. De definitieve waarden zijn per 

afdeling. 

De items uit bijlage II zijn als volgt gemeten: 

32 funktionarissen uit het bedrijf ( nivo van bedrijfsleider of hoger 

uit de produktie, administratie, verkoop, technische dienst, e.d.) gaven 

elk per item een rangorde van de 5 afdelingen. De konsistentie van de 

rangordening door de 32 personen werd per item gemeten met Kendall's 

W-konkordantietoets ( Siegel, 1956) bij gebleken voldoende konkordantie 

( p ( • 01) werd per afdeling een ( metrische) score op elk item berekend 

door het middelen van de voor elke afdeling verkregen rangnummers. 

Met betrekking tot beide itemlijsten moeten een aantal opmerkingen gemaakt 

worden. 

Zoals blijkt zijn de items van ~eer diverse aard; maar bovendien hebben 

ze meer betrekking op het produktiesysteem en op de aard van het produkt 

dan op de technologie in de alledaagse enge betekenis, t.w. machines, 

apparaten, mechanisatienivo's, enz. Voor dit laatste is wel geprobeerd 

een aantal maten vast te stellen, en wel aan de hand van Bright ( 1958) 

en Amber en Amber ( 1962). Bij een poging tot toepassing van hun schalen 

bleek echter dat het niet duidelijk was welke de observatie-eenheden be

hoorden te zijn. Bijvoorbeeld: zijn de maten van toepassing op alle afzon

derlijke machines, op alle afzonderlijke arbeiders aan een machine, op alle 

op een bepaald moment in gebruik zijnde machines, op produktielijnen als 

geheel, op heleafdelingen, enz. ? Het antwoord op deze vraag is ook niet 
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te geven, omdat geen van beide auteurs hypothesen leveren, die voor een 

socioloog of sociaalpsycholoog hanteerbaar zijn. Toch ~ijn een aantal 

maten, vooral uit Bright's schaal " uitgeprobeerd", maar deze bleken niet 

alleen weinig spreiding tussen de afdelingen op te leveren, maar ook nauwe

lijks te correleren met welke andere " technologische-" en gedragsvariabele 

dan ook. Daarom is besloten deze items verder buiten beschouwing te laten. 

Ret diskriminerend vermogen van de items. Dit bleek bij lijst I zeer goed 

te zijn (face value). Bij lijst II waren de verschillen tussen de afdelingen 

uiteraard kleiner, omdat de schaal een maximale spreiding bezit van I tot 5. 

Gezien het feit echter dat de meeste items Kendall's W gemakkelijk konden 

doorstaan, moet gekonkludeerd worden dat ook hier van voldoende diskrimi

natie tussen de afdelingen sprake is. Slechts enkele items bleken niet 

op 1%-nivo betrouwbaar gerangordend, nl. II 12,13,16,19,22,27. Deze zijn 

dan ook niet in de analyse gebruikt. 

Ret valt hierbij op dat uitgerekend de " work flow rigidity"-schaal van 

Pugh 3 items ( nl. II, 16,19,22) bevat die niet konsistent gerangordend 

zijn. Dit is des te meer opvallend, daar dat bij de overgrote rest van de 

items wel het geval is. Ret is daarom ook de vraag of de schaal van Pugh 

en Hickson wel ~o betrouwbaar en dus wel zo valide genoemd mag wo~den, 

temeer daar zij deze items slechts als dichotoom hebben behandeld. Aan 

de waarde van de schaal van Pugh en Hickson kan voorts nog sterker getwij

feld worden vanwege het feit dat de resterende items in dit onderzoek 

geen van alle onderling signifikant met elkaar korreleren. 

Een dergelijke opmerking kan niet gemaakt worden t.a.v. de schaal van 

Philipsen ( 1968,131) : de mate van machinegebondenheid. Het blijkt dat 

wanneer dit item alleen door een simpele vraag gemeten wordt, er een kon

sistent antwoord van de verschillende respondenten te verwachten is. 

Maar daarbij moet dan toch weer vermeld worden, dat zijn maat niet signi

fikant korreleert met andere maten ( enkel-serie-massa) zoals hijzelf vond. 

Alleeh de r met I 23 en I 25 is sign. ( p<: OS). 

Op deze manier kunnen alle relaties van I en II onderling geevalueerd wor

den. Dit is niet ekonomisch. Beter lijkt het naar clusters te zoeken van 

technologische variabelen. Dit zal in hoofdstuk 3 aan de orde komen. 

Tenslotte in dit hoofdstuk nog een punt dat vermeldenswaard is. Het blijkt 

dat de overeenstemming ( korrelatie) tussen datgene wat objektief geregistreerd 

is, en dat wat als antwoord op een identieke vraag door de respondenten 

gegeven werd, niet erg groot is. 
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Dit blijkt uit de korrelaties tussen de identieke items van de twee lijsten: 

II -II 
I 

r = -. 76* n.s. 

1 10 - 11
5 

r = -.69 n.s • 

1 17 - Il20 r = . 40 n. s . 

117 
-II 

3 r = • 38 n.s. 

123 
-II 

9 
r = .36 n. s. 

124 
-II 

9 r =-.60 n.s. 

Dit betekent niet direkt dat de respondenten onbetrouwbaar geantwoord 

hebben, want de korrelatie tussen bijvoorbeeld twee nagenoeg identieke 

vragen uit lijst II is ~eer hoog, nl. rr20- 113 r = .99. De voorlopige 

konklusie kan dan alleen maar zijn, dat de perceptie van de respondenten 

kennelijk anders kan uitvallen dan de objektieve werkelijkheid zou voor

schrijven. Gesteld kan daarom worden dat niet teveel waarde gehecht mag 

WOrden aan II technologische 11 Variabelen, die alleen gemeten zijn Via 

enkele vragen aan betrokkenen of door enkele gescoorde s~halen. 

Hieraan maken bijvoorbeeld Hage en Aiken en Hickson en Pugh ziah schuldig. 

Bij korrelaties tussen twee variabelen met elk 5 observatie-eenheden is 

p <.OS bij r~.87 ( tweezijdig getoetst.) 
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Ad 2. Enkele bypotbesen uit de literatuur. 

Voor dit boofdstuk is bet nodig steeds ook te refereren aan bijlagen 

III en IV, die bestaan uit een zeer gevarieerd pakket items met be

trekking tot kommunikatie/interaktie van de bedrijfsleiders, en even

eens van de adjunktdirekteuren ( bijlage III ) en betzelfde voor 22 

werkmeesters ( IV). Ret betreft bier gegevens uit een secundaire ana

lyse. Dit laatste legt uiteraard beperkingen op aan bet aantal te toet

sen bypotbesen. Het materiaal van III en IV werd niet verzameld met 

bet doel ( een reeks ) reeds opgestelde bypotbesen te toetsen, maar 

in bet licbt van bet aanwezige materiaal ( III en IV ) werden enkele 

bypotbesen geformuleerd. Dit betekent overigens ook nog geenszins dat 

bet materiaal bier uitputtend zal worden benut. In het vervolg wordt 

een beperkt aantal van de belangrijkste bypothesen uit de litera-

tuur getoetst, om een globale indruk te krijgen van de houdbaarheid 

ervan. De volgende hypothesen zijn een willekeurige greeE uit de 

bedoelde literatuur. 

Woodward 

.. 
variabiliteit t 

kommunikatie 

borizontale komm.+ 

{

komplexiteit 1'}-1j~:::=:":Itrouble shooting + 
-----:to)- planbaarbeid+ .... aantal kontakten 1\ 

onzekerheid t organisatie + planning~ 
produktie en exploitatie 
antal versch. onderw~rp 

In dit schema staat overzicbtelijkheidshalve zeer beknopt, welke de 

positief, resp. negatief korrelerende direkte en indirekte ( kommuni

katie/interaktie ) gevolgen zijn van de mate van variabiliteit, en 

wel volgens Woodward. 
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···Diti ·-schem~· ·is met behulp -van de kodenummers van. de items -als .volgt .uit te 

schrijven: 

II 

I8 

Il5 

I17 

I19 

- .,1 

-.42-

.64 ~II26 

.14~ 
• 71 

• I 0 

.32 

.83 

II2 -.08 

n
5 

.56 

n 8 -. 24 

n
21

-.12 

.50 A49 
~.43 

~::: 
-. 16 

.28 

.85 

.58 

-.64 

~=:~: 
~28 

.64 

• 15 

-.71 

-.61 

-. 19 

.43 

.93 

.52 

.38 

III
1 

( aantal kontakten) 

III
4 

( trouble shooting) 

III
9 

( prod./exploitatie) 

III12 ( trouble shooting) 

III21 ( horiz. komm.) 

IV l ( aantal kontakten) 

IV
7 

( horiz. komm.) 

IV
9 

( versch. onderwerpen 

IV
6 

( horiz. komm.) 

III
1 

III
4 

III
9 

III12 

III21 

IV
1 

IV
7 

IV
9 

III
1 

III
2 

III
4 

III
7 

III
9 

III14 

III21 

III25 

IV
1 

IV 
6 

IV
7 

IV
8 

IV
9 
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We kunnen oak de items van II even buiten beschouwing laten en enkele 

variabiliteitsindices van I direkt verbinden aan III en IV • 

• 65 III I 

.62 III2 
III

4 
III

7 
-.29 III9 

II 
-. 11 IIII4 

-.42 III21 

III25 

IV l 

.06 IV 6 
IV

7 
IV

8 
.60 IV

9 

-.43 Illl 

III2 
• 0 I III4 ,1 
.36 III

9 
.27 III14 

• 71 III21 
1

19 .72 III25 

.53 IV l 

IV
6 

IV7 
IV

8 
IV

9 

Bij deze 75 korrelatiekoefficienten blijkt er slechts ~~n te zijn die 

signifikant is op het p~.OS nivo (die van .93 op pag. 9) 



·. Udy. 

Hier volgen 3 hypothesen van Udy: 

prop. 5 : mechanization t ). Salience of group structure f 

.46 III
3 

-.33 III
3 

• 14 III
6 

-.39 III
6 

-.29 III
19 ~.29 IIlg 

* -.13 III20 .89 III
20 

III23 

III7 III24 

III27 .91 III27 
IV 1 

• 51 IV 
1 

IV2 
• 70 IV2 

.75 rv
6 

.01 IV
6 

-.24 IV 11 -.39 IV 11 

.00 III
3 

• .03 III
6 

.75 III19 

III20 

-.31 III23 

II2 
-.04 III24 

'* .95 III27 
.45 IV

1 
.78 IV2 
. 15 IV 6 

IV 11 

prop. 24 : f flexibility --~• horizontal connnunication f ( Udy) 

signifikant op p ( o.OS 
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II Il5 I19 II6 II17 II18 II23 

III21 -.42 .65 .71 .so -.74 -.56 .58 

III
2 -.83 • 51 .72 .64 • 15 -.23 • 71 

IV6 .06 -.44 -. 15 .44 .75 .74 • 01 

IV
7 

-.08 -.I 6 -.12 -.59 .58 -.13 • 19 

IV 14 
.oo -.42 -.19 -.06 .92* .45 . I 3 

prop. 25 Vertical communication Ls a function of the amount of mechanization ( Udy) 

II17 II23 II25 

III19 -.29 .83 . 75 

III20 .89~ -. 13 -.19 

III -. 72 
23 

-.20 -.31 

III24 -.46 -.37 -.04 

IV
2 -.56 .70 .80 

rv
9 .60 .07 • 05 

IV 15 -.68 .so .40 

Bij deze 89 coefficienten blijken slechts 5 signifikante ~p 5%-niv9aan

wezig te zijn,(*4Dit is ongeveer het aantal dat bij dit betrouwbaarheids

nivo zonder meer verwacht kan wordt:!.n op dit aantal van 89. 

Konklusie is dus dat de hypothesen die hier getoetst zijn, in feite geen 

van alle bevestigd zijn. 
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Tot nu toe zijn behandeld de hypothesen van twee auteurs : de ene 

( Woodward ) met slecht geformuleerde hypothesen, maar met enkele 

duidelijke indikatoren voor het meten van " variety " ( Woodward ) 

de andere ( Udy) met goed geformuleerde hypothesen ( ~ie Udy, 1965 ), 

maar met weinig uitgewerkte operationalisaties. Het komt ons voor dat 

de hypothesen van de andere, in hoofdstuk 1 vermelde auteurs , de reeds 

getoetsee voor een groat gedeelte overlappen, ~aar ook dat de vaag

heid t.a.v. de hypothesen en/of t.a.v. de bijbehorende operationele 

maten even groot - .... o niet grater - is. ( Zie b.v. Perrow 1967 ; 

Hage en Aiken, 1969, Thompson 1967 ). Interessant zou alleen nog 

geweest .... ijn de"work flow rigidity "- schaal van Hickson ( 1969) en 

Pugh ( 1969 ) te relateren aan gedragsvariabelen. Maar, afgezien van 

het feit dat hun schaalitems maar voor de helft betrouwbaar zijn, heb

ben oak zij reeds ontdekt ( 1969 ) dat deze schaal nauwelijks enig 

verband opleverde met struktuursvariabelen - en helemaal geen ver-

band in produktiebedrijven. 

Ter verklaring van de gemiddeld lage korrelatiekoefficienten kan 

nu opgemerkt worden : 

a. Dat de hypothesen verworpen zijn. Hiervoor is het echter nog te 

vroeg. Vijf observatie-eenheden is een zeer gering aantal. 

b. Dat de items ( de technologische en/of de kommunikatie- en interaktie

variabelen ) niet betrouwbaar en/of geldig zijn. Dit is ook een voor

barige konklusie, omdat er nog andere verklaringsmogelijkheden ~ijn. 

c. Dat de gebruikte items wel juist .... ijn, maar een behoorlijke korre

latie opleveren wanneer indices van gekombineerde items aan el-

kaar gerelateerd worden. Bijvoorbeeld : " Variety " is pas voldoende 

gerndiceerd door kombinatie van het aantal produkten, gemiddeld 

aantal onderdelen, gemiddeld aantal malen dat aan een nieuwe serie 

werd begonnen, enz. 

Dit laatste komt in de volgende hoofdstukken aan de orde, waar 

een exploratie naar clusters wordt ondernomen. 
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Ad 3. Clusters van technologische variabelen. 

Ret ligt voor de hand om een vorm van clusteranalyse toe te passen op de 

lijsten I en II, als men enige struktuur wil ontdekken in het geheel van produkt

moment korrelatie-koefficienten. 

Een faktoranalyse is niet zinvol omdat het aantal items van beide lijsten 

( 25, resp. 33) dat van de observatie-eenheden ( 5 ) ver overschrijdt. 

Daarom is op elk van beide lijsten een hierarchische clusteranalyse*uit

gevoerd. Deze is vergelijkbaar met de methode van Me Quitty ( 1966), en 

vereist minder mathematische assumpties. Zij levert een hierarchische 

struktuur op van de items, waardoor het mogelijk wordt groepen van onder

ling hoog korrelerende items te selekteren. 

Daarbij is als volgt te werk gegaan: 

Er is geen grens gelegd in de hierarchie om aan te geven wanneer nag juist 

wel en wanneer juist niet meer van een cluster gesproken kan worden. 

Bovendien is, wanneer een cluster benoembaar bleek, een enkele maal een 

item toegevoegd, dat volgens de analyse niet duidelijk, maar op " face 

value" wel duidelijk bij het cluster hoorde. 

Uit lijst I zijn zodoende de volgende clusters geformeerd: 

Produktvariabiliteit : 1,2,-3,-11,-13,-15,-19,-20. 

Onderdelenvariabiliteit : 17,18,23,25. 

Typevariabiliteit: 4,7,-17,-18,-25. 

Ret begrip " variabiliteit " heeft geen speciale betekenis, behalve dat 

het duidt op de variatie, die het produktenpakket, enz. met zich meebrengt. 

Lijst II leverde een aantal clusters op die de volgende namen hebben mee

gekregen: 

Produkt-en onderdelenvariabiliteit 

Massa-serie : 5,-21,25, ( zwak) 

Planbaarheid I : -14,-17,-31,-32. 

Planbaarheid II : 8,-11,-29,-33 

Planbaarheid III : sam van I en II 

Afhankelijkheid : 9,16, -19. 

1,3,4,6,15,20,26,28. 

Rekenburo Wen MW, T.R.E., bull. no. 38. 
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De namen van de gevonden clusters zijn, zoals altijd, enigszins arbitrair. 

Dit sluit echter niet uit dat de clusters onderliggende faktoren kunnen 

indiceren en daarom mogelijk met andere faktoren samenhangen ( b.v. van de 

kommunikatievariabelen). Dit laatste komt in het volgende hoofdstuk 

ter sprake. 

Eerst moet immers een andere vraag beantwoord worden: inhoeverre de gevon

den clusters uit lijst I en die uit lijst II een of andere relatie vertonen. 

Hoofdstuk 1 gaf al een aanwijzing dat perceptie en administratieve gegevens 

elkaar niet dekken. 

Om bedoelde relaties te vinden, zijn per cluster alle items gestandaardi

seerd ( om de verschillende schalen vergelijkbaar te maken) en vervolgens 

zijn per afdeling de gestandaardiseerde scores gesommeerd. Voorts zijn 

alle afdelingen geplot op basis van deze somscores, zodat elk cluster 

van I met elk cluster van II een " plot 11 opleverde. 

Deze bewerking leverde echter geen duidelijke linaire relaties op. 

De volgende plots zijn voorbeelden. 

t A 

p 8 

T 

P,.DcJ...~.~.-k. t - en 
en1 d~r del en
Va.t i. A b i }i te.i f:: 

(JI) 

E. 

p 

Zoals te z1en 1s, dikrimineerden de gestandaardisaerde schalen goed voor de 

afdelingen. ( De meeste clusters gaven een spreiding te zien tussen de 

afdelingen van~ 3 sigma). Dit was met de meeste schalen het geval. 

Ondanks deze diskriminatie kan geen enkele konklusie getrokken worden 

m.b.t. relaties tussen de clusters, tenminste niet van de clusters 

met technologische items. Er zijn eenvoudig geen duidelijke relaties. 
I 

Hierdoor is echter nog geen uitspraak gedaan over de validiteit van de 

technische clusters. De waarde ervan kan immers ook nog getest worden door 

deze clusters nogmaals op dezelfde manier te relateren aan gelijksoortige 

interaktie/kommunikatie -/ attituden-faktoren. 

T 
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Ad 4. Relaties tussen technologische en gedragsfaktoren. 

Lijst III en IV z~Jn op dezelfde manier geclusteranalyseerd als de techno

logische items. Zowel de lijst van de bedrijfsleiders en adjunktdirekteu

ren({II ), als die van de werkmeesters ( IV ) leverde een aantal clusters 

op. Hierbij bleek echter dat enkele clusters niet goed te benoemen waren, 

omdat de items schijnbaar niets met elkaar gemeen hadden. Toch zijn deze 

clusters voorlopig niet geelimineerd. Wel geelimineerd zijn die clusters, 

waarvan de gemiddelde somscore weinig of niet diskrimineerde tussen de 

afdelingen ( i.e. die clusters met een spreiding van~75 sigma). Daarnaast 

zijn ook nog een aantal clusters opgenomen, die attitudes van werkmeesters 

en handarbeiders betreffen. Ook deze gegevens waren reeds verzameld in 

het kader van het onderzoek personeelsbeleid. 

Enkele van de~e clusters zijn bijvoorbeeld: 

-tevredenheid van werkmeesters en handarbeiders met eigen bedrijfsleider 

resp. werkmeester. (W.o. enkele Fleishman-items (1957)). 

- perceptie van eigen taak ( hoe duidelijk is de eigen taak, verantwoorde

lijkheden goed afgebakend? enz.) 

plezier in het werk ( een aantal werksatisfaktie-items.). 

- instelling t.o.v. medezeggenschapsmogelijkheden. ( ondernemingsraad, 
\ 

werkoverleg, enz.) 

- enz. 

Deze clusters zijn samengesteld op basis van het feit dat de daarbijbe

horende items reeds eerder hadden uitgewezen onderling zeer hoog te korre

leren, en wel bij korrelatie over individuen ( handarbeiders ~ 200, werk

meesters : 50). Ook voor elk van deze clusters is per afdeling een waarde 

berekend door allereerst per item en per afdeling te middeleno\fJrde indi

viduenJdaarna per item te standaardiseren en vervolgens te sommeren ( per 

afdeling weer) over de items.Daarbij bleek echter dat aan het kriterium 

van een minimale spreiding van de afdelingen ( 0.75 0') geen enkel clu

ster voldeed. Zij zijn daarom geelimineerd; ze zouden immers, grafisch 

~gezet tegenover goed gespreid technologische clusters ook geen duidelijke 

relatie te zien geven. 

Voor verdere analyse kwamen dus slechts in aanmerking : de technologische 

clusters versus alle niet geelimineerde kommunikatie- en interaktieclusters. 

Deze zijn alle weer geplot op dezelfde wijze als in vorig hoofdstuk gebeurde. 



Het resultaat daarvan is niet indrukwekkend. Veruit de meeste plots 

vertoonden geen interpretabele struktuur. De clusters uit lijst II leveren 

geen enkele relatie op met de kommunikatie/interaktieclusters. 

Die van lijst I zijn in relatie tot enkele ( 3) kommunikatie/interaktie

clusters enigszins te interpreteren. De resultaten zijn op de volgende 

pagina weergegeven. ( pag. 18) 

Uit lijst I zijn het de faktoren: 

- onderdelenvariabiliteit, zie pag. 14 

- typevariabiliteit, zie pag. 14 

Uit lijst III de faktoren: 

- Kontaktfrekwentie~ III, -1,-2, -13,-18,-35 (=III 1n grafiek 

Org ./planning J 
Uit lijst IV de faktoren: 

- aantal kollega's : IV, 6,7,14 ( =IVa in grafieken p.18) 

- aantal onderwerpen: IV, 9,10,11,12,13 ( = IVb in grafieken p. 18) 

De interpretatie is nu de volgende: 

Op bedrijfsleiders- en boger nivo leidt een grotere onderdelenvariabili

teit tot een geringere kontaktfrekwentie en tegelijk minder aktiviteiten 

op het terrein van organisatie en planning. Op werkmeestersnivo leidt een 

grotere onderdelenvariabiliteit tot een groter aantal kontakten uet kol

lega's van de eigen en van andere afdelingen; en is het gemiddeld aantal 

verschillende onderwerpen dat met bedrijfsleider en kollega's besproken 

wordt, geringer. 

Dat de trend bij typevariabiliteit steeds ongeveer de omgekeerde richting 

heeft, laat zich verklaren doordat de onderdelenvariabiliteit nogal nega

tief gekorreleerd is aan de typenvariabiliteit. 

Opvallend is dat de produktvariabiliteit niet dezelfde relaties te zien 

geeft, hoewel de diversiteit in dit opzicht tussen de afdelingen zeer 

groot is. Mogelijk neemt de onderdelenvariabiliteit voor een groot gedeel

te de mate van komplexiteit van het produktieproces voor haar rekening. 

Ondertussen valt over deze resultaten op te merken, dat ze in overeenstem

ming geacht kunnen worden met de literatuur ( b.v. Woodward, Thurley en 

Hamblin, Udy). Immers, bedrijfsleiders hebben in een komplexe ( vanwege 

de variabiliteit) situatie minder tijd zich met echte planning en organisa

tie bezig te houden en minder gelegenheid tot kontakten ( dit laats~e 

is niet in overeenstemming met de theorie)j 
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zij zijn overwegend bezig met de produktie. Voor werkmeesters geldt: 

zij hebben in een variabele situatie noodgedwongen veel kontakten met 

kollega's ( horizontale kommunikatie, Udy) vanwege organisatieproblemen 

ad hoc; bovendien is het aantal verschillende onderwerpen, waarover ze 

praten gering, omdat ze steeds alleen met de lay-out van het produktie-

proces van het moment bezig zijn. Zaken als beoordeling, ondernemingsraad, 

tariefwerk, enz. komen niet aan de orde, vanwege de prioriteit van de produktie. 

Overigens blijft dit slechts een zeer fragmentarische ondersteuning 

van een stukje theorie. Bovendien opent het misschien een ander perspectief, 

in die zin dat mogelijk de variatie en omvang van het onderdelenpakket een 

grotere bijdrage levert tot de komplexiteit van het produktieproces 

dan het geval is met variatie en omvang van het produktenpakket. 

Volledigheidshalve dient ook nag het volgende ver~ld te worden. Ret is 

mogelijk dat een afdeling pas een max1.mum aan 11 variety 11 of 11 complexity 11 

bereikt, wanneer zij hoog scoort op en de faktor produktvariabiliteit 

en de faktor onderdelenvariabiliteit. Dat wil zeggen, dat deze twee faktoren 

eerst zouden moeten worden samengevoegd om daarna deze gemeenschappelijke 

score weer te relateren aan de kommunikatie- en interaktiefaktoren. 

Dit is oak gedaan, maar leverde eveneens geen duidelijke resultaten op • 
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Ad 5. Een analyse van het proces. 

Het materiaal dat gebruikt is om de variabelen uit lijst I te scoren, 

bestaat voor een gedeelte uit gegevens die over de tijd gemeten zijn •. 

Dat wil zeggen in de produktieadministratie is een aantal gegevens ver

zameld voor 42 opvolgende produktieweken. Dit biedt de gelegenheid om 

het produktieproces ook als proces ( in de tijd) te analyseren. Het grote 

voordeel hierbij is dat er 40 ( 2 vakantieweken) observatie-eenheden zijn, 

een aanzienlijk groter aantal dus dan bij de vorige analyses.Voor 17 items 

is over 40 weken per afdeling dus een waarde gegeven, die te maken heeft 

met: 

- aantal produkten tegelijk in produktie per week 

- aantal afgeleverde eenheden per week 

- ( gemiddeld) aantal onderdelen verwerkt per week 

- enz. 

Deze items Z1Jn te vinden in bijlage V. 

Dit materiaal nu leent zich voor een multiple diskriminant-analyse~, 
een programma dat zoekt naar funkties, die maximaal diskrimineren voor 

de verschillende opgegeven groepen ( i.e. 5 afdelingen). 

Dit programma is eenmaal uitgevoerd op alle 17 items, en eenmaal op 10 

daaruit geselekteerde items ( zie bijlage V). Deze 10 items zijn nummers: 

1,2,4,5,7,8,11,14,15,16. 

Het resultaat van de analyse op de 17 items is het volgende: 

aantal signifikante diskriminantfunkties : 1 

Fl 68 
-= ----+ F = 248.2 p=.OOO 
F2 705 

De 5 variabelen met de hoogste bijdrage zijn: 

no. 15 -1.47 

5 .82 

1 .60 

6 -.54 

2 .36 

Groepscentroiden: p 99. 15 

B 135 .I 0 

E 87.49 

T 57. 16 

A 46.66 

Rekenburo W en HW, T;H;E; BulL no. 48 
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Het resultaat van de analyse van de 10 items: 

aantal signifikante diskriminantfunkties 

Fl 40 ----;:).~ F = 226.04 = 

F2 707 

De 5 variabelen met de hoogste bijdrage 
no. 15 -.90 

2 .86 

16 -.81 

.74 

5 • 16 

Groepscentroiden: P 

B 

E 

T 

A 

- 258.74 

10.35 

- 286.46 

60.09 

- 231.87 

p = .000 

De resultaten van beide analyses komen vrij goed overeen, want bij de 5 

variabelen met de hoogste bijdragenhebben ze er 4 gemeen ( de nummers 15,5,2,1) 

en oak de rangorden verschillen niet sterk ( BATEP en BTAPE) 

De beide reeksen groepscentroiden zijn voor verdere analyse weer uitgezet 

tegen alle clusters van de kommunikatie- en interaktie-clusters, om te zien 
I 

of deze proceskarakteristiek wel daaraan gerelateerd is. 

Het resultaat daarvan is oak weer : nihil. 

Oak de korrelatiemaat Kendall's ~met deze clusters leverde geen enkel 

signifikant verband op. 

Dit resultaat is des te opmerkelijker omdat de multiple diskriminantfunktie 

nogmaals via haar items uitwijst dat er een faktor als " variabiliteit" van 

het produktieproces kan bestaan. Deze zou dan in dit geval weer bepaald 

zijn door de omvang van het aantal verschillende produkten ( typen) en die 

van het totaal verwerkte onderdelenpakket. Het eerste ( aantal verschil

lende produkten) is konform de literatuur, het tweede ( hoeveelheid ver

schillende onderdelen) eveneens, maar werd bij de " statische" benadering 

in dit onderzoek oak al gevonden • 

Konklusie: 

Als we ervan uit zouden gaan dat het beschrevene een adekwate representa

tie 1s van wat er aan technologische en aan gedragsdimensies denkbaar is, 
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dan zouden we moeten konstateren dat de technologie nauwelijks aan het 

sociale gedrag gerelateerd is. Maar daarvan gaan we uiteraard niet uit. 

Wij kunnen alleen stellen dat wij ( m.u.v. het op pag. 17,18,19 vermelde) 

geen relaties tussen technologie en gedrag gevonden hebben; ondanks het 

grate aantal indikatoren en indices dat we gebruikt ~ebben om het pro

duktieproces in zoveel mogelijk facetten operationeel te maken. Bet is 

daarom zeer wel mogelijk dat juist ditmaal de gedragsvariabelen ~f onvol

doende bf niet geldig zijn geindiceerd en/of gemeten. Van deze variabelen 

is immers slechts in secundaire analyse gebruik gemaakt, met alle beper

kingen vandien. Omdat bovendien enkele dimensies van het produktieproces 

zeer duidelijk bleken te diskrimineren tussen de 5 produktiesituaties, 

is er o.i. voldoende reden om deze in verder onderzoek voorlopig nog te 

hanteren en daarnaast het gedrag op andere wijzen te operationaliseren. 

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat organisatiestruktuur in dit onder

zoek niet is verstaan in de betekenis die het soms ( zie b.v. Woodward 1965} 

heeft, namelijk de formele struktuur in termen van aantal hierarchische 

nivo's, span of control, ratio indirekte arbeid, enz. Dit had in onze 

onderzoekssituaties ( 5 in dit opzicht vergelijkbare afdelingen) geen zin, 

maar het lijkt bovendien een beperkte benadering. Frekwentie, richting en 

inhoud van kommunikatie/interaktie zijn volgens ons minstens ~o noodzake

lijke onderdelen van dit soort organisatie-onderzoek • 
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BlJLAGE I 

Produkten, typen, onderdelen. 

1. Aantal verschillende produkten dat op de 

afdeling werd vervaardigd. 

2. Aantal verschillende produkten, gedeeld door 

aantal typen op de afdeling. 

3. Gemiddeld aantal typen per produkt. 

4. Aantal typen. 

5. Aantal produkten, maal het aantal typen. 

6. Totaal aantal malen dat produkten ( gesommeerd 

in produktie zijn genomen. 

7. Idem voor typen. 

8. Gemiddeld aantal malen dat het produkt in pro

duktie werd genomen. 

9. Idem voor typen. 

10. Totaal aantal geproduceerde eenheden over all 

produkten. 

11. Gemiddelde hoeveelheid eenheden over de pro

dukten. 

12. Idem voor typen. 

13. Gemiddeld ( over produkten) aantal weken dat 

werd geproduceerd • 

14. Idem voor typen. 

15. Gemiddeld aantal weken dat werd geproduceerd, 

nl. gemiddeld over de gemiddelden der produkten. 

16. Idem voor typen. 

17. Totaal aantal onderdelen. 

18. Gemiddeld ( over typen) aantal onderdelen. 

19. Gemiddled ( over produkten) aantal onderdelen. 

20. Aantal specifieke ( voor slechts I .type) 

onderdelen. 

21. Gemiddeld aantal specifieke onderdelen (over 

typen) 

22. Idem voor produkten. 

23. Totaal aantal onderdelen uit eigen afdeling. 

24. Sub 23, gedeeld door sub 17. 

25. Aantal typen zonder specifieke onderdelen, ~ 

deeld door totaal aantal typen. 

P. B E T A 
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BIJLAGE II 

Perceptie technologie van 32 leidinggevenden. 

1 • Aantal verschillende produkten. 

2. Uiteenlopende aard van de produkten. 

3. Totaal aantal onderdelen. 

4. Aantal nieuwe artikelen laatste 2 jaar. 

5. Totaal aantal afgeleverde eenheden. 

6. Aantal bewerkingsfasen van alle produkten. 

7. i1eer hele of meer halve produkten. 

8. Omvang van voorraden op de afdeling 

9. Mate van afhankelijkheid van andere afdelingen en 

bedrijven. 

10.Hoeveelheid chroomwerk. 

ll.Hoeveelheid lak-/spuitwerk. 

p 

12.Inhoeverre wordt er geschoven met personeel tussen de 

afdelingen 

13. Idem, binnen de afdeling. 

14.Mate van programmering van produktieproces. 

lS.Verandering van produktiepakket, laatste 5 jaar. 

16. Veel- weinig wachttijden. 

17. Machines meer of minder afgestemd op specifieke 

produkten. 

18. Lange- korte produktielijnen. 

19. Minder- meer tussenvoorraden. 

20. Hoeveelheid verschillende onderdelen. 

21. Defekte produkten terugsturen ( gemakkelijk- moeilij .) 

22. Bij storing valt veel/weinig van prod. proces stil. 

23. Mate van machinegebondenheid van werk. 

24. Meer lijkend op massa of serieproduktie. 

25. Veel- weinig kapitaal ge!nveste~rd. 

26. Komplexiteit planning groot - klein. 

27. Afwijking oorspronkelijk prod. programma groot- klei 

28. Sub l + 2+3+6+9 

29. Sub 16 t/m 22 ( 16,22,21, omgekeerd). 

30. 4 + 15 ( verandering produktiepakket.) 

31. 10 + 1 1 ( chroom- en spuitwerk). 

32. 14 + 26 ( 26 omgekeerd). 

33. 29 + 32 ( massa-serie). 

B E T A 
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BIJLAGE III 

Kommunikatie Bedrijfsleiders ( Bl.) en Adjunktdirekteuren (Ad.) 

1. Gemiddeld aantal kontakten per dag ( Bl.) 

2. Idem ( Bl. + Ad.) 

3. Percentage daarvan diskussie in groep ( bl.) 

4. Percentage diskussie met I persoon ( bl.) 

s. Percentage telfoongesprekken (Bl.) 

6. Sub 3 ( Bl. + Ad.) 

7. Sub 4 ( Bl. + Ad.) 

8. Sub 5 ( Bl. + Ad.) 

9. Percentage daarvan over produktie/exploitatie ( Bl 

I 0. Percentage over inkoop ( Bl.) 

11. Percentage over alg. administratie + financ. boek 
( Bl 

12. Percentage over technische zaken ( Bl.) 

13. Percentage over organisatie en planning ( Bl.) 

I 4. Sub 9 ( Bl. + Ad.) 

15. sub 10 ( Bl. + Ad.) 

16. sub I I ( Bl. + Ad.) 

I 7. sub 12 ( Bl. + Ad.) 

18. sub 13 ( Bl. + Ad.) 

19. Kontakt ( %) met superieuren ( Bl.) 

20. Kontakt (%) met ondergeschikten ( Bl.) 

21. Kontakt (%) met kollega' s (Bl.) 

22. Kontakt met (%) buitenstaanders ( Bl.) 

23. Sub 19 ( Bl. +Ad.) 

24. sub 20 ( Bl. +Ad.) 

25. sub 21 ( Bl. +Ad.) 

26. sub 22 ( Bl. + Ad.) 

27. Doel kontakt ( in %) advies/informatie (Bl.) 

28. Doel kontakt ( in %) instruktie/beslissing ( BL. 

29. sub 27 ( Bl. + Ad. ) 

30. sub 28 ( Bl. + Ad.) 

31. Percentage geven van info/advies + instr./besli. 
(Bl. 

32. Percentage ontvangen van info/advies + instr/bes 
( Bl.) 

33. sub 31 ( Bl. + Ad.) 

34. sub 32 ( Bl. + Ad.) 

35. Percentage van de kontakten dat uitging van 

mezelf ( Bl.) 

36. sub 35 ( Bl. +Ad.) 

p 

) 

. 
) 

. 
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BIJLAGE IV. 

Kontakten werkmeesters ( Wkms.) 
P B E T A 

I. Gemiddeld~ aantal kontakten met superieuren en kollega's. 

2. Gemiddelde frekwentie kontakt met eigen bedrijfsleider ( Bl.) 

3. Gemiddeld aantal Bls. waarmee men praat. 

4. Gemiddelde frekwentie waarmee men met Ad. praat. 

5. Gemiddelde frekwentie waarmee men met direkteuren praat. 

6. Gemiddeld aantal Wkms. andere afd. waarmee men praat. 

7. Gemiddeld aantal Wkms. eigen afd. waarmee men praat. 

8. Gemiddeld aantal Wkms. + Bls. ( eigen en andere afd.) 

waarmee men praat. 

9. Gemiddeld aantal versch. onderwerpen besproken met eigen Bl. 

10. Gemiddeld aantal versch. onderwerpen besproken met andere Bls. 

11. Gemiddeld aantal versch. onderwerpen besproken met Wkms. eigen afd. 

12. Gemiddeld aantal versch. onderwerpen besproken met Wkms. andere 

afdelingen. 

13. Sam sub 9 t/m 12. 

14. Sam sub 6 + 7 

15. Som sub 2 + 4+ 5 • 

11 gemiddeld betekent telkens : gemiddeld over het aantal Wkms. uit de produktie 

( P : 6, E : 4, T : 3, A :5.) 
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BIJLAGE V. 

Procesitems. B A 

--,42 1,- .. -- .• 42 

1. Aantal versch. produkten tegelijk in produktie. 

2. Aantal verschillende typen tegelijk in produktie. 

3. Gemiddeld aantal maal dit produkt in produktie genomen. 

4. Sub 1, gedeeld door sub 2. 

5. Aantal onde·rdelen, gesomrneerd over sub ]. 

6. Aantal onderdelen gemiddeld over sub t. 

7. Aantal specifieke onderdelen. 

8. Aantal onderdelen van buiten ( afd. of bedrijven ). 

9. Aantal onderdelen van buiten ( gemiddeld over produkten ) . 
10. Aantal onderdelen van buiten ( gemiddeld over typen ). 

11. Omvang totaal van de series in die week. 

12. Sub 1 1 ' gedeeld door sub l. 

13. Sub ] 1 ' gedeeld door sub 2. 

14. Voor hoeveel we ken gemiddeld waren de produkten toen in produktie. 

15. Welk deel is sub van totaal aantal produkten van de afdeling. 

16. Welk deel is sub 2 van totaal aantal typen van de afdeling. 

17. Sub 6, vermenigvuldigd met sub 11. 


