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l. Inleiding. 

Dit rapport is een vervolg op Rapport nr. 1, omdat hetzelfde materiaal nogmaals en 

wel vanuit een heel andere invalshoek werd geanalyseerd; maar bovendien is bet ook een 

noodzakelijke aanvulling omdat deze nieuwe analyse - zij bet op een wat gro~ere wijze -

meer resultaten opleverde, die in overeenstemming zijn met bestaande tbeorien/bypotbesen. 

Door deze nieuwe aanpak lijkt dus meer variantie verklaard te worden dan in bet eerste 

rapport; meer variantie, die bovendien meer in overeenstemming is met enkele uitgangs

bypotbesen (zie rapport nr. I). 

Daartegenover staat dat deze analyse slecbts uitmondt in een typologie, en niet in een 

taxonomie van de daaronder resorterende technologiscbe variabelen. Dit laatste is mogelijk 

bet gevolg van het geringe aantal (5) observatie-eenheden (afdelingen). 

Tenslotte toont dit rapport aan dat een boeveelheid materiaal niet gauw "stuk.geanaly

seerd" is en een grate analyse-omweg soms pas enigszins interpreteerbare resultaten op

levert. 

2. Enkele proce\ariabelen van de produktie. 

Ret laatste boofdstuk van bet vorige rapport bandelt over een 17-tal proces~items be

treffende de produktie-aktiviteit. De verwacbting was dat, wanneer een "statiscbe" be

nadering bij bet zoeken naar relaties tussen technologie en sociale variabelen geen of 

nauwelijks resultaten oplevert, een proces-analyse van een aantal "tecbnologiscbe" 

variabelen wel waardevolle inzichten en/of kriteria kan opleveren. Dit bleek ecbter voor

lopig niet bet geval, want de resultaten van een multiple discriminant-analyse - een 

signifikante funktie van produktieproces-items - bleken nocb gerelateerd te zijn aan 

clusters van gedrags -, nocb aan eerder bepaalde clusters van de zogenaamde technolo

gische variabelen. 

De analyse beette toen afgesloten. Min of meer toevallig viel daarna echter de aandacht 

op enkele interessante korrelaties tussen de proces-items (uit bijlage V rapport nr. 1). 

Ret betreft bier de volgende items: 

1. het totaal aantal verschillende produkten dat in elke week min of meer tegelijk onder

handen is. 

2. het gemiddeld aantal keren dat de produkten sub 1 over de periode van 40 weken op

nieuw in produktie zijn genomen. Bijvoorbeeld: week no. 23 heeft 3 produkten: a,b en c; 

a werd in de periode van 40 weken 4-maal opnieuw in produktie genomen, b 8-maal en 

c 3-maal--1 4+8+3=15; 15 gedeeld door 3 produkten is: 5. Op deze manier krijgt iedere 

week zijn score. 
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3. het totaal aantal verschillende onderdelen, gesommeerd over de produkten sub I. 

4. het gemiddeld aantal onderdelen per produkt, d.w.z. sub 3, ged.Uld door sub l. 

5. het gemiddeld aantal onderd,elen van buiten; d. i. het totaal. aantal verschillende 

onderdelen dat van andere afdelingen of van buiten het bedrijf afkomstig is, gedeeld 

door sub 1. 

6. de totale omvang van al.e series, d.w.z. het totaal aantal afgeleverde (gereed geko

men) produkten, gesommeerd over alle verschillende series in die week. 

7. het totaal aantal verwerkte onderdelen per week; het hele pakket van alle onderdelen 

die nodig waren om sub 6 te realiseren. 

De gegevens voor deze items zijn verzameld per week en per afdeling. De matrix van ruwe 

gegevens ziet er daarom als volgt uit: 

. Afd p B E T A 

Item no. week 

1 '2 •••• • •• 40 ] , 2 ••• • . 40 

I 

2 . 
. 

. . 
7 

De meest opvallende korrelatie op het eerste gezicht was die tussen item 1 en item 6. 

Deze blijkt (over alle afdelingen tezamen) positief en wel zeer hoog te zijn, n.l. ,70 

(p <:.001). Dit zou {kunnen) betekenen dat de totale output aan afgeleverde produkten 

groter wordt, naarmate er meer ver~chillende produkten onderhouden zijn. Dit is een op

merkelijk verschijnsel. Men zou immers ook/eerder verwacht hebben dat die korrelatie, zo 

die al signifikant was, negatief zou uitvallen: meer verschillende produkten--t meer 

problemen met en tijdsverlies door reorganisatie (o.a. overschakelen van het ene naar 

het andere produkt) j minder output. Er moet echter rekening gehouden worden met de 

mogelijkheid dat deze totaalkorrelatie (over alle afdelingen) beinvloe~epaald kan Z1Jn 

door een variatie tussen de afdelingen, die min of meer konsistent is voor beide items. 

Ret is daarom gewenst dezelfde koefficienten per afdelina te bekijken, en te zien of de

zelfde signifikante relatie blijft bestaan. 

Tegelijk echter moet rekening gehouden worden met item 4 en 5, die heiden negatief 

korreleren met item 1 en mogelijk de verklaring kunnen geven voor de signifikant posi

tieve korrelatie tussen item 1 en 6. 
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Tabel 1. Korrelaties van item 1 met resp. 6' 4' 5 en van item 6 

met resp. 4,5. 

rl-6 rl-4 rl-5 r6-4 r6-5 

Tot. .70 -.40 -.42 -.65 -.58 

Afd. p .47 -.79 -.64 - .. 57 -.28 

B .57 • 18 .03 .07 .34 

E .48 -.44 -.41 -. 17 -.22 

T .00. .oo.,r .00~ .00 .22 

A .80 -. 18 -.31 -.24 -.] 8 

.. Bij afdeling T is er geen variatie in item 1 en 2, omdat er slechts 
,.., 

produkt wordt gemaakt, dat uiteraard steeds in produktie is. een 

Uit deze tabel 1 kan gekonkludeerd worden dat inderdaad voor 4 van de 5 

afdelingen blijft gelden dat er een signifikant verband bestaat tussen het 

aantal verschillende produkten enerzijds en de totale omvang van de output 

anderzijds (eerste kolom). 

Daar staat echter tegenover dat bij 3 van de 5 afdelingen een n.egatieve korre

latie tussen item 1 enerzijds en item 4 en 5 anderzijds, en eveneens tussen 6 

en resp. 4 en 5. Dus als volgt: 

) 
4 

5 
----'=--~) 6 

...,.. 

De meest voor de hand liggende gevolgtrekking is nu deze: een grotere diversiteit 

voor wat betreft de produkten (item 1) gaat steeds gepaard met een afname van 

het gemiddelde aantal onderdelen (item 4) en van het gemiddeld aantal onderdelen 

van buiten (item 5); wanneer dit het geval is, is het logische gevolg dat het 

totaal aantal geproduceerde een heden per week toeneemt. 

Produkten met minder onderdelen (van buiten) zijn immers gemakkelijker te maken 

en daarom in grotere oplagen te vervaardigen. 
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Het kan dus zijn dat de positieve korrelatie tussen item 1 en 6 alleen al 

verklaard wordt door het gemiddelde aantal onderdelen. In dat geval zou het 

probleem dus al opgelost zijn. 

Bij verdere exploratie van het mogelijke verband tussen item I en 6 is het 

daarom zaak de invloed van item 4 en 5 konstant te houden. Het resultaat daarvan 

is in tabel 2 in de vorm van partiele korrelatiekoefficienten te vinden. 

Tabel 2. Korrelaties tussen item 1 en 6, onder konstanthouding van de 

items 4, resp. 5. 

rl-6.4 

Tot. .62 *** 
p .03 

B .57A-lf* 

E .46*~ ¥' 

T .oo* 
A .79*** 

~zie noot bij tabel 1 

~ * signifikant: p <.OS 

-+ *'IF- signifikant: p < .01 

rl-6.5 

• 6 1 ,.. .,.. ;if 

.40 lie'~ 

• 60 :)f ""'~ 

.44* *' ~ 

.oo¥-

.791(<*~ 

Uit deze tabel 2, blijkt dat de relatie signifikant blijft voor de afdelingen 

B, E en A. Hierbij meet echter worden opgemerkt worden dat het konstant houden 

van item 4 en 5 meer schijn dan werkelijkheid kan zijn. Immers, deze gemiddel

den (item 4 en 5) zijn in feite gemiddelden over het aantal verschillende pro

dukten (item 1) en niet gewogen gemiddelden, waarin de omvang van de afzonder

lijke series van produkten verdiskonteerd is. 
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Deze problemen, d.w.z. het konstant houden van de items 4 en 5, ~ het verdis

konteren van de afzonderlijke seriegrootten, kunnen echter ondervangen worden 

door eenvoudig de korrelaties te berekenen tussen enerzijds het aantal ver

schillende produkten (item 1) en anderzijds het totaal aantal verwerkte onder

delen (item 7). Op deze wijze kan veel scherper de relatie tussen de diversi

teit van de produkten en de omvang van de produktie-output nagegaan worden. 

Van nu af zal steeds dit item 7 gebruikt worden om de produktiviteit (of pro

duktie-output) te indiceren en zal het item 6 vervangen. De korrelaties tussen 

1 en 7 zijn te vinden in tabel 3. 

Tabel 3. Korrelatie tussen item I en 7. 

rl-7 

Tot. .45 (p<( .001) 
p -.07 n. s. 

B .48 (p (. 01 ) 

E .22 n. s • 

T • 00 * 
A .64 (pL.. 001) 

~ zie noot bij tabel 1. 

Nog steeds blijkt voor 2 van de 5 afdelingen de relatie signifikant, terwijl 

voor de korrelatie van afdeling E geldt: p.(:!: • 15 en duidelijk positief (in 

de verwachte richting). Een interpretatie voor.dit steeds terugkerend ver
schijnsel lijkt, op dit punt aangekomen, noodzakelijk te worden. 

Deze verklaring kan gegeven worden, zeals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, 

en daaraan kan bovendien een nog grotere plausibilittHt gegeven worden door weer 

een andere korrelatie. 
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3. De motivatie in het Sociotechnisch systeem. 

Er is reden om aan te nemen dat item 1 iets te maken heeft met diversiteit, 

varieteit in het produktieproces, welke invloed heeft op de varieteit (variatie) 

in taken tijdens de produktie. Wanneer in een week aan meer verschillende 

produkten wordt gewerkt, is het niet onmogelijk dat er voor groepen en/of 

individuen een snellere, meer frekwente wisseling van taken optreden. 

Dat vervolgens deze variatie in werkzaamheden motiverend:en mogelijk oak een 

produktieverhogend effekt kan hebben is in de literatuur geen onbekende hypothese. 

Diversiteit, varieteit, variatie zijn begrippen die in deze kontekst niet uit 

de lucht gegrepen zijn. Dit kan aangetoond worden door de onderlinge korre

laties tussen de items 1, 2 en 3. Item 3 betreft immers het totaal in een 

week gebruikte verschillende .onderdelen en item 2 de frekwentie waarmee de 

produkten van die week gemiddeld opnieuw in produktie genomen worden. M.a.w. 

er zijn in ons geval meer indikatoren voorradig voor bet begrip (taak-/·werk-) 

"variatie". 

Tabel 4. Korrelaties tussen de 3 indikatoren van taakvariatie. 

rl-2 rl-3 r2-3 

Tot. .74 • 51 .61 

p .38 .48 .68 

B .77 .86 .73 

E -. 19 + .56 ":'.02 
+ 

T .oo+ .oo'* .oo* 

A . 34 .74 .41 

~ zie noot bij tabel ). 
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Uit tabel 4 blijkt dat er een positieve, overwegend zeer signifikante, 

korrelatie is tussen de "variatie" - indikatoren. Op de 2 afwijkende 

koefficienten (+), afgezien van afdeling T 6w), gaan we hier nog niet in. 

Wat duidelijk is geworden, is dat het niet onredelijk is er voorlopig van 

uit te gaan dat taak - of werkvariatie op 3 manieren geindic~erd kan worden. 

Nu dient echter eerst verder ingegaan te worden op de hierboven reeds vluchtig 

aanged~Qde hypothese. In de literatuur die zich op enigerlei wijze met taak

verruiming,' werkstrukttfering, taakrotatie , e.d. bezighoudt, komt steeds weer 

naar voren dat variatie in werkzaamheden op lagere niveau's een zeer belang

rijke rol speelt in meerdere opzichten. Om een indruk daarvan te krijgen kan 

men bijvoorbeeld te rade gaan bij auteurs als Walker & Guest (1952), Mann & 

Hoffman (1960), Conant & Kilbridge (1965), maar ook bij vertegenwoordigers van 

de zogenaamde sociotechnische systeembenadering, zoals Emer~ (1966), Trist e.a. 

(1963), Davis (1966), van Benium e.a. (1968), Foster (1968). 

Hiermee is niet gezegd dat de genoemden de taakvariatie als (veruit) het be

langrijkste element beschouwen in de kontekst van motivatie, produktia en 

satisfaktie. Er wordt alleen benadrukt dat deze variatie in de ogen van deze 

auteurs steeds een niet te verwaarlozen rol speelt in het werk of de werkom

geving. 

De hypothesen die daarbij horen, luiden dan ongeveer als volgt: 

Een grotere taakvariatie (dan veelal gebruikelijk in de industrie) in de 

vorm van ofwel verlenging van de werkcyclus ofwel jobrotatie komt tegemoet 

aan een (fundamentele) behoefte van de mens (hand~arbeider); de bevrediging 

van deze behoefte leidt tot een grotere motivatie tot werken; deze laatste 

leidt (waarschijnlijk) tot een grotere produktiviteit en/of efficiency (welke 
-

op hun beurt weer de satisfaktie verhogen). 

Deze hypothesen zijn de laatste jaren soms bekritiseerd en voor een aantal 

situaties geheel of gedeeltelijk weerlegd (Baldamus, 1961; Turner & Miclette, 

1962; Hulin & Blood, 1968; Turner & Lawrence, 1965; Goldthorpe, 1968; van 

de~ Zwaan, 1970). Maar dit betekent niet dat ze m.b.t. onze data ook a priori 

als ongeldig verklaard moeten worden. De eerste aanwijzingen in de richting 

van een bevestiging zijn immers gegeven. Om na te gaan of aan .de hypothesen 
'Q.... be"'~.en of 

nog meer ondersteuning gegeven kan worden, is het gewenst oiDYcJok de andere 

twee indikatoren voor variatie (item 2 en 3) positief gekorreleerd zijn aan 

wat wij genoemd hebben produk.tiviteit (item 1-). 
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De relaties tussen de 3 variatie-indikatoren (item 1, 2, 3) en de pro

duktiviteit (7) worden hier weergegeven: 

Afd. P 7 

Afd. B 2. ____ .::....::3~4'-----4 7 

.51 

3 

Afd. E 7 

Afd. T -=2'-----.:....:· 0::...:0:..___-----4} 7 
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Afd. A * 7 

~ De richting van de pijltjes is konform de gestelde hypothesen. Deze pijltjes 

hebben niets te maken met een "ka14sale analyse" in de zin van Blalock (1962).. 

hoewel voor bv. B en E zou kunnen gelden (vlglC'. Blalock): 1~ 3 ~ 7. 

Voor dezelfde 3 afdelingen (B en A duidelijk, E iets mindet sterk) blijft 

blijkbaar de relatie tussen variatie en produktiviteit bestaan. Voor T geldt 

dit uiteraard niet vanwege de reeds eerder genoemde reden. Opmerkelijk is 

echter dat voor P, hoewel zeer zwak, eerder het tegendeel lijkt te gelden. 
. 0 
Geklonkludeerd kan worden dat voor 3 afdelingen de -hypothese(n) verworpen 

kon(den) worden; ~ met slechts 2 van de 3 variatie-indikatoren. 

Immers item 2 (gemiddeld opnieuw in produktie genomen) vertoont alleen bij 

afdeling Been signifikant verband (r=0,34, sign. I p <(.05). Overigens kan 

van item 2 ook gesteld worden dat het (behalve met vatiatie) iets te maken 

heeft met routine (hoe frekwenter een produkt in produktie genomen wordt, des 

te groter zal de routine zijn bij de produktie en des te grater de omvang 

van de produktie). Hoe dit ook zij, nog steeds is het duidelijk dat diversi

teit/variatie verband houdt met de produktie-omvang, en dus aannemelijk dat 

de hypothesen in deze situatie enige grond bezitten. In veel onderzoekt:ll op 

dit terrein zou met deze resultaten tenminste zonder meer tot bevestiging van 

de hypothel(n) geklonkudeerd zijn (zie allerlei sociotechnisch systeem-onder

zoek). Dit is echter op zijn minst voorbarig. In het voorgaand is immers 

slechts het verband berekend tuss.en 2 variabelen, die volgens de hypothese 

niet direkt, maar via een intermedierende variabele aan elkaar verbonden zijn, 

als volgt: 

variatie ---f motivatie ----~) produktiviteit. 
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Om nu na te gaan of de intermedierende variabele inderdaad een motivationele 

en niet een andere (bijvoorbeeld technische} is, moet bepaald worden: 

a. de relatie tussen variatie en motivatie 

b. de relatie tussen motivatie en produktiviteit; 

waarbij geldt, dat als een van heiden (a of b) geen signifikante relatie op

levert, niet tot de aanvaarding van de intermedierende werking van de faktor 

motivatie in deze reeks mag worden overgegaan. 

Dit aan te tonen is in ons geval overigens nog niet voldoende. Ingeval van be

vestiging van de intermedierende werking van de faktor motivatie, zal immers nog 

aannemelijk gemaakt moeten worden waarom deze faktorenreeks wel opgaat voor de 

afdelingen B, E en A; en niet voor P en T. 

Er zijn hier dus 2 problemen: 

1. Is het model (variatie---j motivatie~produktiviteit} geldig? Om dit nate 

gaan, moeten de bovengenoemde punten a en b getoetst worden. 

2. Verklaar de verschillen tussen de 2 groepen afdelingen, te weten P en T 

enerzijds en B, E en A anderzijds. 

Wat de motivatie betreft zijn er over de tijd geen metingen verricht op dezelfde 

manier als met de produktieproces-items het geval was. Dit zou de meest ade

kwate test van de veronderstelde relaties mogelijk gemaakt hebben. We zullen 

daarom moeten terugvallen op data die minder adekwaat, maar misschien enigszins 

bruikbaar zijn. Dit wordt dan niet de procesbenadering, maar weer een "statische" 

benadering. In het enquetemateriaal (attitudes e.d.) van handarbeiders en werk

meesters zijn een aantal vragen opgenomen m.b.t. motivatie, zoals betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid bij het werk, e.d. Deze gegevens nu kunnen, gemiddeld per 

afdeling, gerelateerd worden aan allerlei variatie-indikatoren, op de wijze als 

in rapport nr. 1 gebeurd is. M.a.w. de gemiddelde variatie van een afdeling, ge

relateerd aan de gemiddelde motivatie. 

Bijvoorbeeld: 

Is er een relatie tussen: 

enerzijds: item 1, d.w.z. het gemiddelde (over 40 weken) per afdeling. 

en 

anderzijds: item x (motivatie), d.w.z. het gemiddelde (over n handarbeider,t 

werkmeesters) per afdeling. 
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Het resultaat hierbij was dat geen van alle kombinaties tussen variatie-indika-......-
toren en motivatievragen signifikante relaties opleverde. Hieruit moet geklonku

deerd worden dat de hypothese t.a.v. de relatie tussen variatie en motivatie niet 

ondersteund wordt. Verder toetsingsmateriaal ontbreekt helaas. 

Bij deze wijze van toetsing moeten wel twee opmerkingen gemaakt worden: 

- deze benadering is waarschijnlijk aanvechtbaar, omdat hier opeens afdelingen en 

niet weken (zoals in het voorgaande) als analyse-eenheden zijn gehanteerd. 

- het is de vraag of de gebruikte indikatoren voor het meten van motivatie wel 

valide zijn. 

Het is dus waarschijnlijk onmogelijk deze hypothesen met het aanwezige materiaal 

te toetsen. 

Hieruit vloeit voort dat het tweede probleem (punt 2) niet verklaard hoeft te 

worden, ten minste niet voor wat betreft de motivatie-hypothese. 

Dit sluit echter niet uit dat we toch kunnen proberen om alte~natieve (niet 

"motivationele") verklaringen te achterhalen. 

Er is immers kennelijk een verschil tussen P en T enerzijds en B, E, en A ander

zijds. Een paging tot verklaring van dit verschil wordt in het volgende hoofdstuk 

ondernomen. 
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4. Alternatieve verklaringen. 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk kwantitatief (i.e. via korrelatie-koeffi

cienten) aangetoond dat er verschillen zijn tussen de afdelingen; en wel in 2 

kategorieen: B, A en P, T met E in een tussenpositie. 

Om verklaringen hi~voor te vinden is ditmaal niet weer opnieuw de toevlucht tot 

de data (zie rapport nr. 1, 5 bijlagen) genomen. Er is daarentegen kontakt ge

zocht met de bedrijfsleiders, waarbij de analyseresultaten werden voorgelegd, 

samen met de vraag of zij een akseptabele verklaring daarvoor konden geven. 

De drie verklaringen die werden gegeven, waren de volgende. 

1. Bij PenT bestaan langere produktielijnen, en is meer sprake van dezelfde 

produkten voor dezelfde lijnen. Dit is niet het geval voor B, E en A, waar de 

produktie-layout .(al of niet opzettelijk) over het algemeen zodanig is, dat 

er kortere en steeds wisselende produktielijnen (- groepen) bestaan. Volgens 

een van de bedrijfsleiders zou hieraan inherent zijn dat allerlei mogelijke 

bottlenecks van lange produktiestraten voorkomen en dus de produktiviteit 

verhoogd zou worden bij grotere variatie en dus meer kleine produktiegroepen. 

2. Bij B, E en A is sprake van een heel andere (of geen) planning dan het geval 

zou zijn bij P en T. Bij deze laatste worden de produktielijnen konstant en 

adekwaat gevoed door een gelijkblijvende groep mensen, die zich steeds met 

d b k . ( ) . . . A z<.._t, e voor ewer 1ng van onderdelen bez1ghoudt. B1J B, E en zou een groter 

deel van het personeelsbestand van de afdeling afwisselend met voorbewerking 

of montage bezighouden. Uit dit laatste vloeit dan automatisch voort dat er 

een positieve relatie (spurious correlation) is tussen de items 1 en 7. 

3. P en T hebben eenvoudiger produkten met minder ingewikkelde voorbewerkingen 

en bovendien met minder afhankelijkheid van andere afdelingen en bedrijven. 

Het gevolg daarvan is: minder storingen en een grotere planbaarheid. 

Bij de afdelingen B, E en A zou het tegendeel het geval zijn. 

Een of twee van deze verklaringen werden steeds genoemd, maar door iedere be

drijfsleider werden in feite alle 3 verklaringsmogelijkheden steeds onder

schreven. Dit laatste is niet verwonderlijk, want er bestaat, zo te zien, een 

afhankelijkheidsketen tussen de 3 verklaringsgronden en wel in omgekeerde 

richting. Voor B, A en E geldt: 
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3. moeilijker produkten + meer afhankelijkheid 

L 
2. geringere planbaarheid + minder planning 

1 
1. meer ad hoc organisatie van kleine produktiegroepen. 

Onze konklusie moet nu zijn dat er kennelijk een rationale is voor de gekon

stateerde korrelationele verschillen tussen de afdelingen (zie p.JO en 11); 

en dat de oorzaak van deze verschillen mogelijk niet in de motivationele sfeer, 

maar eerder in de aard van het produkt en/of in de produktieorganisatie gezocht 

moeten worden. 

Deze verklaringen berusten echter voorlopig niet op zeer objektieve gronden; 

zij zijn gebaseerd op de (subjektieve) impressies van 5 bedrijfsleiders. Nu 

is dit laatste juist een punt waarop wij kritiek geuit hebben in het eerste 

rapport (nr. l,pag. 7 en 15). Daar werd op basis van de resultaten gesuggereerd 
I 

dat intervieuwgegevens mogelijk geen adekwate representatie geven van de 

werkelijkheid in dit opzicht. Het is niet uitgesloten dat deze suggestie 

(hypothese) hier niet houdbaar is. Dit nu kan bovendien blijken door aan te 

tonen dat juist deze door de bedrijfsleidersgesignaleerde faktor x in staat is 

een gedeelte van de variatie in de rest van het oorspronkelijk verzamelde 

materiaal te verklaren. Dat wordt in het vervolg nader onderzocht. 

Maar voordien moet nog een andere vraag beantwoord worden: wat stelt deze 

faktor x (verklaringen van de bedrijfsleidenQ voor? 

We kunnen moeilijk anders stellen dan dat deze toch weer grote overeenkomst 

vertoont met of identiek is met wat door Woodward (1970, 30-35, 234-243) als 

"variety" (en "uncertainty") gekarakteriseerd wordt; dit begrip komt ook elders 

voor in waarschijnlijk dezelfde betekenis (Perrow, 1967; Easterfield, 1964), 

maar ook onder een ietwat andere naam, namelijk "variation" bij bijvoorbeeld 

Emery (1964), Burns & Stalker (1961). 

Het zal duidelijk zijn dat dit begrip "variety" abstrakter ,(of globaler) is 

dan het begrip "variety" zoals dat in het begin van dit rapport en in het 

eerste rapport is gehanteerd. Hier 1s het een verzamelbegrip waarin veel of 

de meeste operationele variabelen van "variety" waarschijnlijk verdiskonteerd 

zijn, maar waarin niet duidelijk is welke bijdrage die afzonderlijke variabe

len hebben. 
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Dit alles betekent dat we langs een zeer grote omweg toch weer zijn terechtge

komen bij dezelfde begrippen en hypothesen als waarvan we aanvankelijk (rapport 

nr. 1) zijn uitgegaan. Echter met dit grote verschil dat wij toen probeerden de 

respektieve bijdragen van de verschillende variabelen aan de "variety" te bepalen, 

terwijl nu een typologie van de afdelingen het meest voor de hand ligt, die meer 

beschrijvend dan kwantitatief zal zijn. 

Of deze typo log~ (gegeven door de bedrij fsleider_f enige waarde!1 heeft en enige 

overeenkomst vertoont met de theorie, wordt in het vervolg nagegaan. 

We ~ebben gezien (zie ook p. 10 en 11) dater eigenlijk 2 extreme groepen zijn, 

voor wat betreft deze "variety", elk met 2 afdelingen, waarbij een afdeling (E) 

ergens daartussen in ligt. 

minder: meer: 

T p E B A 

We kunnen nu de oorspronkelijke gegevens opnieuw bekijken op hun mogelijke relatie 

met deze typologie, te weten: 

-de perceptie van de technologie door 32 leidinggevenden (rapport nr. I bijlage II). 

- kommunikatie bedrijfsleiders en adjunktdirekteuren (rapport nr. I bijlage III). 

- kontakten werkmeesters (rapport nr. 1 bijlage IV). 

- attitudes en opinies van werkmeesters en handarbeiders. 

Wanneer nu bij de gemiddelden (per afdeling) in het oorspronkelijke materiaal 

relaties voorkomen als T ,P/ E )B,A of T ,P(E( B,A, zullen die gesignaleerd worden. 

a. Perceptie technologie. 

In de afdelingen met meer "variety", 

- bestaa~r ~ tu~sen-voorraden op de afdeling. 

- wordt er ~ geschoven met personeel. 

- is er minder geprogrammeerd. 

- zijn er kortere produktielijnen. 

- lijkt de situatie minder op massafabricage. 

- is er ~ afwijking van het oorspronkelijke produktieprogramma. 

- u er ~ flexibiliteit v.w.b. de produktie (Pugh). 

b. Kommunikatie bedrijfsleiders en adj.-direkteuren. 

In de afdelingen met meer "variety", hebben de bedrijfsleiders en adj.-direk-

teuren, 
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- ~ kontakten per dag. 

- meer diskussies tn groepen. 

- minder kontakten per telefoon. 

- minder kontakten om produktie/exploitatie, en meer over organisatie/planning. 

c. Kontakten werkmeesters. 

In de afdelingen met meer "variety",hebben de werkmeesters, 

- gemiddeld met meer bedrijfsleiders en kollegawerkmeesters kontakt. 

- ~ verschillende onderwerpen te bespreken met eigen bedrijfsleider, en ook met 

kollega-werkmeesters. 

d. Attitudes en opinies van werkmeesters. 

In de afdelingen met~ "variety", is men_meer de mening toegedaan, dat 

- de eigen bedrijfsleider voldoende zegt over de manier, waarop men werkt, dat 

hij weinig strubbelingen heeft met zijn werkmeeste~, maar dat hij tegelijk ook 

onvoldoende tijd heeft voor zijn werkmeesters. 

- dat men met kollega-werkmeesters op vriendschappelijke voet staat. 

- dat men tevreden is met het eigen werk, dat men gekend wordt in zijn werk, te-

vreden is over de hoogte van het salaris, het werk niet te eenvoudig is, dat 

men voldoeride tijd heeft een opdracht goed uit te voeren-en niet teveel te doen 

heeft in zijn funktie, en dat men echter wel graag duidelijker taakomschrijvingen 

zou willen hebben. 

- dat opdrachten aan ondergeschikten goed worden uitgevoerd, dat het tarief niet 

hoeft te worden afgeschaft en dat ondergeschikten zich niet overmatig hoeven in 

te spannen onder het tatiefsysteem (in de situatie met meer "variety" wordt meer 

de hand gelicht met het tarief, A.Z.); 

- dat men meer tevreden is met de algehele leiding van het bedrijf en met het 

funktioneren van de afdeling personeelszaken. 

e. Attitudes en opinies van handarbeiders. 

Hierbij is het opmerkelijk dat nauwelijks enige variabele voldoet aan het 

kriterium, zoals op p. 16 omschreven. 

Ret resultaat van deze analyse kan nu in tweeerlei opzicht worden geevalueerd: 
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1. Het is duidelijk dat deze typologie aanzienlijk meer van het oorspronkelijke 

materiaal verklaart dan welke andere benadering dan ook: zeer veel variabelen 

(perceptie, kommunikatie/interaktie en attitudes) kovarieren duidelijk met de 

nieuwe rangordening (p. 16). Het nadeel is dat deze benadering minder verfijnd 

·is (3 i.p.v. 5 kategorieen of observatie-eenheden, en wel~n rangorde-relatie 

i.p.v. met metrische waarden). 

2. Het overgrote deel van de gevonden relaties past goed in de theorie zoals die 

bijvoorbeeld door Woodward en Udy - tentatief en weinig geformaliseerd welis

waar- gepresenteerd wordt. Het is zelfs zo dat deze resultaten v.w.b. de 
--------

kommunikatie/interaktie, die gedeeltelijk die uit rapport nr. 1 tegenspreken, 

beter overeenkomen met de genoemde theorie • 
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