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Een onderzoek betreffende eakele aspecten van mentale belasting en

belastbaarheid bij het personeel, werkzaam bij de CVL derN.S.

Algemene Inleidin,.

'Als een van de meest moderne Tarman van beveiliging op emplacementen

bij de Nederlandse Spoorwegen wordt het z.g. NX systeem gebruikt. Bij het

NX systee. wordt de beveiliging tot stand gebracht door middel van relais

die elektrisch gestuurd op hun beurt weer bevelen in de vorm van puIsen

doen uitgaan om wissels, seinen e.d. in de gewenste stand te plaatsen.

Twee kenmerken van dit NX eysteem springen direct in het oog. Allereerst

kan men stellen dat de beveiliging een honderd-procentige veiligheid garan

deert. Zo is het in de huidige systemen uitgesloten dat men bijvoorbeeld

twee zogenaamde tegengestelde veilige rijwegen krijgt ~et aIle gevolgen

vandien. Onder eenveilige rijweg van A naar B dient men dan te verstaan,

het geheel van wissels en seinen die in de juiste stand moeten liggen resp.

die de juiste beelden vertonen zodanig dat eeB treinof treindeel veilig

van A naar B kan komen. Twee aan elkaar tegengestelde veilige rijwegen zou

men -hypotheti~ch- kunnen krijgen als men tezelfdertijd veilig van A naar

B zou kunnen komen, maar ook van C naar D, waar de weg I~'de weg CD snijdt.

Zulk een mogelijkheid zou katastrofale gevolgen kunnen hebbent Bij de NX

beveiliging DU is dit uitgesloten. Een tweede direct opvallend kenmerk van

de NX is de plaats vaD waaruit de bediening plaats vindt. Was dat vroeger

een uitgebreide ruimte waariD de rekken met grepen en handels het middel

punt vormden, bij de moderne NX beveiliging ziet men slechts een tableau

waarop gestileerd staat aangegeven het gebied waarover de beveiliging

(vanuit de post in kwestie te bedienen) zich uitstrekt.

(zie foto 1)

Was tot nu toe sprake van locale emplacementsbeveiliging d.m.v. NX, zo ligt

het voor de hand om eveneens op de baanvakken een beveiliging toe te pas

sen die de maximale veiligbeidsfactor van 100% bezit en die tevens een

voudig in de bediening is. Dat men hierbij uitgaat van de NX systemen is

eveneens begrijpelijk. Zo heeft men als oplossing gekozen het z.g. auto

matisch bloke Dit automatisch blok berust op het principe van indeling

van de baan in sec ties (z.g. blokken) die ieder van elkaar elektrisch

geisoleerd zijn. De rijdende trein (of treindeel) bedient zelf d.m.v.

kortsluiting via de assen de seinen en weI zodanig dat de minimale af

stand tussen twee opeenvolgende treinen steeds een blok is. Dit wil zeggen

dat pas als trein I na het passeren van blok A en B blok C binnenrijdt,
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trein II blok A kan binnenrijdeno Meestal worden de overwegen in trajecten

met automatisch biok, automatisch bediend ( Ahob & Aki). De wisselbediening

geschiedt echter nog steeds afzonderlijko Tenalotte moet over dit automa

tiach blok wel worden opgemerkt dat het onmogelijk is enige invloed uit

te oefenen op een trein, zich bevindend op zulk een baanvak.

Als volledig logische synthese tuasen automatisch blok (lange baan ) en

NX (de locale bediening) is de centrale verkeersleiding (CVL.) ontstaan.

Men stelle zioh voor een traject, bestaande uit een aantal stations, allen

beveiligd d.m.vo het NX systeem: tussen die stations bevindt zioh steeds

aut~matisch blok. Als men dit samenvoegt en de bediening op een (oentraal)

punt concentreert, dan heeft men eigenlijk de basis-vorm van de CVL .• Bij

de CVL-beveiligingsmethode heeft men dus geen bedieningsposten ter plaatse

op de stations.eer, als bij de NX, geen bedieningsposten bij de wissels

op de baaa als bij het automatisch bloko Al deze bedieningsfuncties zijn

samengebracht in die ene post, de centrale post, van waaruit men aIle

bedieningshandelingen van het trajeot kan uitvoeren. (zie ook figo 1).

Uit het voorafgaande volgt duidelijk dat de invoering naast enkele proble

men, meestal van financiele aard, zeer grote voordelen heeft. Drie der

meest in het oog springeade voordelen worden wel gevormd door:

a) hogere frequentie der treinen of treindelen o

b) groter veiligheid.

c) personeelsbesparing.

ad. a. doordat een CVL. baanvak aan beide sporen beveiligd is uitgevoerd,

is het volledig mogelijk treinen zowel linker- als rechterspoor

te laten rijden, hetgeen vroeger slechts na uitgebreide veilig

heidsmaatregelen en met de grootste vertragingen mogelijk was. de

z.g. dubbel enkelsporige beveiliging. Hoe toch de overzichtelijk

heid t~ans gehandhaafd blijft blijkt later in dit rapport bij de

beschrijving v.d. bediening.

ad. b. dit is reeds naar voren gebracht.

ad. c. door alle benodigde handelingen gecentraliseerd nit te voeren,

wordt al dat personeel uitgespaard dat vroeger belast was met de

emplacements- en baanbediening.

In het volgende zullen enkele aspecten belicht worden van zo'n CVL. post

en van de werkzaamheden nodig om het geheel te doen funotioneren.
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De directe bediening van een CVL o post speelt zich af op het tableauo

Uiterlijk verschilt een CVL. tableau nauwelijks van een NX tableau. Op

beiden is op gestileerde wijze d.m.v. witte lijnen de sporenligging aan

gegeven. In deze -op het paneel getekende- witte banen verdeeld in seeties,

bevinden zich lampjes, de bezetsporen lampjes, die door op-lichten aan

geven dat een trein zich in de bewuste raectorbevindt. Bij de CVLo tableau's

komt zo'a .ectia vaak overeen met een bloke De bediening bij NX en moderne

CVL. geschieat beide d.m.vo begin en eindknop. Om een bepaalde, mogelijke

rijweg in te stellen drukt me. op de bij~ehorende beginknop, zich bevinaend

op het tableau aan het beginpunt van de in te stellen rijweg en de eindknop,

zich bevindend op het tableau aan het eindpunt van de in te stellen rijweg.

Als na korte tijd daarna de beginknop geel gaat branden, dan mag men stel

len dat op dat moment ook werkelijk de bewuste rijweg is ingekomeno Heeft

de trein, waarvoor de rijweg moet worden ingesteld, 'deze gepasseerd, dan,

komt dit spoorgedeelte automatisch weer vrij om andere rijwegen in te stel

len. Het wel of niet oplichten van lampjes en de kleur van de lampjes

geven vrijwel de volledige informatie over het CVL gebied en over wat zich

daarop afspeelt wat de treinbewegingen betreft.

Wat echter niet tot uitdrukking wordt gebracht is het nummer van de "trein

(welke trein wordt aangegeven door dat lampje); wat ook niet tot uitdruk

king komt, is alles wat niet direct een trein i~ maar wat "z1c~ ~.l onder de

verantwoordelijkheid van de CVL. post bevi~dt ~oals de informaties over

de treinenloop, over extra treinen, over het rangeerwerk, over werkzaam

heden aan de baan etco Juist hiervoor staat de CVL. post direct per tele

foon en per portofoon in verbinding met vrijwel ieder punt van het CVL.

traject. Dit houdt in dat alle stations direct verbonden zijn met de CVL o

post per telefoon, eveneens dat aIle in het CVL. gebied werkende rangeer

ders verbonden zijn per portofoon; tevens bevinden bij elke seiapaal over

het gehele CVL. gebied telefoons, direct verbonden met de CVL. post {de zogo

machinistenlijn)0 ~esamen met tableau, spoorboekje en de communicatie

middelen, is men op de CVL o post precies van minuut tot minuut op de hoogte,

wat zich afspeelt "buiten tl langs en op de baan! (foto.:' 2e. en fig. 2) Het zal

duidelijk zijn dat een dergelijk omvangrijke taak over het algemeen niet

door een enkele persoon kan worden verricht o Hoewel dit sterk afhangt van

het baanvak, dat bediend wordt vanuit die bewuste ~VL. post, kan men wel

stellen dat de bezetting op een post over het algemeen gevormd wordt. door

een z.g. treindienstleider (trdl) en ean of meer seinhuiswachters (shwt),

terwijl het ook mogeldjk: is dat een bezetting wordt aangepast aan de

intensiteit van de treinenloop zodat b.v. gedurende de nacht en het week-

end de bezetting anders ligt dan op werkdagen-overdag.



FOTO 2a:post CVL-Utrecht (Ln-Ht). Op het zichtbare tableaugedeelte:Ln - Gdm. Zichtbaar z~n de trdl
( met telefoon,portofoon en omroepinstallatie ) en de shwt-links
( met telefoon en reserve-omroepinstallatie ).
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Globaal kan men uit het interieurbeeld van een CVL. post nagaan hoe de

taakverdeling ligto Ter~ijl daar later in dit rapport nag nader op zal

worden ingegaan, kan men de taak aan de shwto aangeven als uitvoeren van

de handelingen aan het bedieningstableau. De trdl. verzorgt de communicatie

tussen de "buitenwereld" en de CVL. post en heeft de uiteindelijke lei

ding over het geheel van de treinregelingo Hoe een dergelijk interieurbeeld

eruit ziet, is weergegeven op foto 2b en figuur 3, waarbij figo 3 tevens

aangeeft wat de functies zijn.

Inyentarisatie van de CYL a in iebruik bij NeS. (zonder Ehv.)

In Nederland kent men op dit moment 4 CVL o baanvakken, waarvanxer twee

(de oudste) bediend worden met het zogo oude systeem en de twee het laatst

gebouwde met het nieuwe systeem. De beveiligingsmethoden en de overbrenging

van bevelen in pulsvorm geschiedt echter in beide gevallen op dezelfde

wijzeo Bij het oude systeem kan men geen zogenaamde rijwegen instellen

d.mov. het indrukken van begin- en eindknop; aIle wissels en ~.ineD vereisen

een speciale handeling am van stand te verandereno Het nieuwe systeem

( en teveDS het 'systeem van de toekomstige nieuwe CVL o posten) is in uit

voering volledig gelijk aan het NX bedieningstableau en kent dus slechts

begin- eD eindknoppen am rijwegen in te stellen. De foto·~'s 3,;,.,.n4 verduidelijl!

enhet oude systeemo Hier ziet men duidelijk eeD grater en tevens onoverz~ch~e

lijker aantal ie!bedienea knoppen in vergelijking met bovo foto 1 of 2~b

In beide gevallen zal echter de bediening centraal worden.geregeld en zal

dus aan het principe van.CVL. geen afbreuk worden gedaano

In het nu komende gedeelte voIgt een kart overzicht van de huidige

CVL. baanvakken (A) waarna gesproken zal worden over de personeels

bezettingo (B) Vervolgens zal iets worden opgemerkt over de treinenloop

(c) en tenslotte zal oak nagegaan worden welke speciale activiteiten

(D) de seinpostbezetting heeft naast de specifieke rijweg instellingo

Baanvakken en Bedienins:

Het baanvak: Nijmegen-Blerick (Nmo-Bro)

(CVLo- post in Nmo)

Vroeger& at_tions; th~ns nog slechts 4 stopplaatsen; een personeels=
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FOTO 2b: post CVL-Utrecht (Ln-Ht). Duide1ijk zichtbaar zijn de trdl en de
beide shwt met de hun ter beschik
king staande apparatuur.



FOTO 3: post CVL-Nijmegen (Nm-Br). Een tableaubedienin~ volgens het
oude systeem; reehts op de voor~rond

de autom. treinregistratie.
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besparing van ongeveer 40 man personeelo

Tussen Nijmegen en Mook (Mo) (sein 626) dubbel spoor: vanaf Moo tot Br.

enkel spoor behoudens op de stopplaatsen. Elk der 8 stations heeft ongeveer

3 gecontroleerde sporeno De bediening geschiedt door middel van schake

laars en knoppen, behorende bij afzonderlijke wissels en seinbeelden.

(het oude systeem).

Blauwkapel _

Het baanvak: Utrecht-Mali.baan

Amersfoort

Hilversum

Baarn

(Blw.-Amt/Rvs./Brn/Utm).

(CVL. post in Blw).

7 stopstations. Behalve den DOlder-Baarn (Dld-Brn). is het gehele baanvak

beveiligd dubbel-enkelspoor. Ook deze bediening geschiedt volgenS het oude

s1steem.

Het baanvak: [

Hoek van Holland
Schiedam- Hoek van Holland/strand

(Sdm-Hld/Hlds 0 )

(CVL-post in'Rtdh

4 stopstations (gedurende de zomermaanden 5). Het gehele baanvak is

dubbel enkelsporig beveiligdo Vdgo heeft een mogelijkheid om te rangeren

zodanig dat tijdelijk de bediening niet bij de CVL in Rtdo maar ter plaatse

in Vlaardingen (Vdg) geschiedt (het Zogo ongecontroleerd rangeren).

Maassluis (Mss) heeft deze mogelijkheid eveneens o

Hldo is een kopstation met 9 opstelsporen en heeft drie gebieden waarin

ongecontroleerd gerangeerd kan worden (dit met name in verQand met het

relatief groot aantal D-treinen die hier vetrekken)o

De bediening is gebaseerd op het NX systeem, waarbij dom.vo het drukken

van begin- en eindknop een rijweg wordt ingesteldo (het nieuwe s1steem).

Het baanvak:

[

waddeno1en
Lunetten- G. ld 1! erma sen

Beesd

Wnn.
(Lno- Gdm. -Hto)

Bsd.

's Hertogenbosch

( CVL-post in Ut)
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3 stopstations. Het baanvak Ln-Ht is dubbel enkelsporig beveiligd

behalve bij de brug over de Maas (Mba). De baanvakken Gdm-Bsd en Gdm-Wnn

zijn enkelsporig beveiligd.

Het station Gdm heeft 8 gecontroleerde opstelsporen en 3 gebieden waarin

.ongecontroleerd gerangeerd kan worden. (Dit i.v.mo de goederentreinen

gedurende de nacht). De overige stations hebben 1 extra gecontroleerd

opstelspoor. Het bedieningssy.teem berust, evenals in Rtd, op het NX sys

tee. met begin- en eindkaop. (het nieuwe sy.teem).

Per.oneelsbezettins:

Zoals reeds vermeld, is de bezetting der posten niet overal

gelijk en meestal niet conatant. De onderataande tabel geeft hier een beeld

van. (tabel I).

tabel I

DAG NACHT

shwttrdlshwttrdl 0 " . "
Nmo 1 I 1 I

CiT CiT

Blw. 1 1 1 I
CiT T CiT

Rtd. 1 1 1 I
CiT

,
CiT CiT

Ute 1 2 1 1

C T-T CiT T

Opgemerkt dient te worden dat de taak van de trdL geduren" de nacht

in CVL-Rtd" uitgevoerd wordt door de dienstdoende trdl. ~n NX-Rtd, die

zich in dezelfde ruimte bevindt" (zie oak foto 5).



FOTO 4: post CVL-Blauwkapel (Ut-Amf/Hvs/Brn). De trdl en de shwt bedienen beide het tableau.
De tableaubediening is van het ~~. oude systeem.

FOTO 5: post NX-Rotterdam C.8.

In dezelfde ruimte is ook het tableau van de CVL 8dm - Hld onder
gebracht. Normaal zi~ ongeveer zes personen continu aanwezigl
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De Frequentie der treinen:

Zoals reeds in het voerafgaande vermeld werd, worden treinen of trein

delen, die zioh bevinden in het gecontroleerde CVL-baanvak,weergegeven

doer brandende lampjes op het bedieningstableau in de post. Hoewel het

aantal brandende bezet sporenlampjes een aanwijzing vormt voor de bezet

ting, is met name de soort van de op het tableau aanwezige treinen be

langrijk. Zo kent men personen- en goederentreinen en loase lokomotieven.

De persone.treinen zijn weer verdeeld in de volgorde: TEE-D- anel en stop

treinen; de goederen treinea in TEEM- groepagoederen en buurtgoederen

treinen. ( Onder groepsgoederen-treinen verstaat men goederen-treinen die

tussen 2 goederen hoofdknooppun~en rijden; buurtgoedereatreinea vervoerea

de goederea vanaf eea hoofdknooppunt statioa naar omliggende plaatsen).

Bovendien kent men militaire treinen en moterposttreinen (Mp's).

Globaal krijgt men het volgende beeld:

bVL. - Nm.l

Ret vervoersbeeld is tamelijk constant. Het geheel vertoont sterk een

uur- patroon met daartussen enkele bUurtgoederentreinen. Gedurende de

naaht is er een matig goederenvervoer. Op de forensenuren lopen enkele

sneltreinen en extra-forensentreinen.

ICVL. - BLW.I

De baanvakbezetting op het baanvak: Blw. - Amf en Utm - Amf is zeer

afhankelijk van het tijdstip. Op de forensenuren lopen enkele sneltreinen.

Goederenvervoer vindt vooral 's nachts plaats over het baanvak Utm - Rvs/Am

ICVL. - Rtd.l

Dit baanvak heeft het typische verschijnsel dat 4 rnaal per dag een groep

van 3 D-treinen + 1 boottrein (des zomers 4 D-treinen + 1 boottrein) met

een korte opvolglng van en naar HId. rijden. Rond HId. wordt 8 maal per

dag in beide richtingen een zandtrein vervoerd.

H~t forensenverkeer maakt enkele extra treinen noodzakelijk. Bovendien

worden op warme dagen gedurende de zomermaanden extra strandtreinen van

Rtd. naar Hlds en vice versa ingelegd. Er is nagenoeg geen extra weekend

topvervoer.



Het vervoer op dit baanvak is bijzonder wisselend. Globaal kan men atellen

dat in de periode tussen17o- en 220- uur de apoorbezetting het grootst iso

In deze periode begint ook het rangeren in Gdmo van de groepsgoederen

treineno Gedurende de naoht heeft een zeer druk vervoer plaatso

De speciale behandelingen:

Behalve dat het bedienende personeel zorg draagt dat de treinen via rij

wegen, ingesteld over volle of gedeeltelijke lengte van het tableau zijn

weg aflegt, zijn er handelingen te verrichten die afwijken van het direote

"rijweginstelling" (die echter weI betrekking hebben op detreinregeliRg)

zoals het afaeineR, de bediening van de portofoon bij het rangeren van de

omroepinstallatie op de stations, de treinregistratie en andere zakeno Ook

dit zal verschillen van post tot post. Om hiervan een overzicht te krijgen,

beschouwe men tabel II. Indeze tabel worden niet aangeduid de handelingen

die gelijk zijn voor aIle posten, zoals het voeren van dienstgesprekken

(uitgez. het eventuele afaeinen) en de benutting dar omroepinstallatie.

N.B. De komst van een trein telefonisch melden bij de Qvergang van een

verantwoordelijkheidsgebied naar een ander, noemt men afseinen.
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Ret sc~riftelijk bijhouden van de treinenloop noemt men registratieo

Tabel II

R i t tiB t fAfsel.nen _.. oro oon elit: s ra e

Nmo In geen der beide Niet· aanwezigo Dit geschiedt auto-

richtingeno matisch o
(zie ook foto3 )

"0',"1.

Blwo Afseil'len van en niet aanwezig .. Het treinregister

aan Ut .. en Amf' wordt bijgehoudenof

vanuit Brno wordt

afgeseind .. Rvs .. en

Utm .. lopen via

autom .. blok ..

Rtd .. Afseinen aan NX-Rtd Ret treinregister

niet omgekeerd ..
bij het rangeren wordt bijgehoudeno
in Hld; tevens bij

de zandtreinen ..

Ute Afseinen v:an en aan Bij het rangeren Ret treinregister

Ln .. en Ht .. in Gdm; wordt bijgehouden.

Op alle CVL o posten'wordt zorg gedragen voor het omroepen van mededelingem

ten behoeve van de dienst of reizigers op de stations, liggend in het CVL

baanvako

NoB. Op 13 juni 1965 is de vijfde CVL .. post in dienst gesteld .. Het betreft

bet baanvak Eindhoven-Haelen (Ehv .. -Hln), waarvoor de CVL o post in Ehv .. is

gevestigd ..
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Het Onderzoek o

Na deze algemene inleidihg over de Centrale Verkeers Leiding, zoals

die op dit moment in Nederland aanwezig ia, zal thana het verloop

van het onderzoek worden nagegaan o

Inleiding tot het onderzoek:

Bij aandachtige beschouwing van de tableaubediening wordt men

eigenlijk direct geconfronteerd met vragen over de moeilijke punten

bij deze bediening, liggende in het mentale (en perceptieve) vlak.

Daarbij komen de vragen steeds neer op o.a. de volgende hoofdcriterial

1) wat is precies de taak van het personeel belast met

de CiL bediening?

2) hoe ervaart het bedienend personeel deze taak?

3) wat zijn de belangrijkste invloeden op de dagelijkse

taakbeleving?

4) welke factoren, belangrijke punten van zijn taakbeleving,

veranderen naar mate de dienst vordert en in welke mate?

Over deze vier punten heeft het onderzoek zich uitgestrekt.

Daarbij dient men echter wel te weten dat zogo mentale belastings

onderzoekingen gedurende de laatste 5 jaren op zeer intensieve wijze

zijn uitgevoerd, waarbij de resultaten tot op he den niet dat effect

vertonen, dat men ervan zou verwachten. (vglo Hofstatter, Wendt,

Bartenwerfer, Bornemann, e.a.).

Daarbij dient men tevens te beseffen dat de onderzoekingen veelal

laboratorium ~ proeven betroffen, waarbij men tenminst~ de mogelijk~

heid heeft om zo veel mogelijk de te onderzoeken factor te elimineren

van andere - vaak storing veroorzakende effecten. Dit is meestal

volstrekt onmogelijk waar het veld-onderzoek betreft, onderzoekingen

uitgevoerd in de directe bedrijfsituatie; in een dergelijke situatie

zal men terdege rekening moeten houden met de signa!l-ruis verhouding,

d.w.zo de verhouding waarde van de te meten grootheid en waarde

van effecten die men als storend, onvermijdelijk ook meet. In het

verloop van het onderzoek is steeds zeer sterk vastgehouden aan de

eis, de signaal ruisverhouding zo gunstig mogelijk te houdeno

Om de 4voorgaande hoofdvragen te onderzoeken, is een indeling

van drie hoofd perioden gekozen.
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A Periode I: een algemene kennisname van de eVL en van de problemen

daar mee samenhangendo

B Periode II: eem onderzoek naar de objectieve taak dowozo naar de

taak zoals die zich manifesteert naar buiten o

e Periode III: een onderzoek naar de (subjectieve) beleving

van deze taak bij het bedienend personeelo



systeem

personeel

requentie
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A Periode I:

Om vertrouwd te raken met de C.V.L., zijn gedurende een

tweetal maanden op de meeat verschillende tijdstippen,

bezoeken gebracht aan CVL posten. Het bleek uitermate

nuttig, niet aIleen met het seinhuis personeel (trdl en

shwt) te spreken, maar eveneens met hun directe chef

(lijnchef) en met de machinisten (mcB) die in hun dage-

lijks werk het meest direct met ~e bUiten-uitvoering

van deze nieuwe beveiliging te maken hebben.

SUBJECTIEVE GEGEVENS. (trdl & shwt)

"het knoppensysteem is misschien weI of niet voordeliger dan het

N.X.-C.V.L.-systeem; de tableaus zijn weI kleiner".

"het tableau met knoppen voor aIle wissels en seinen bevalt goed;

het is altijd zo geweest"

(er bestaat maar 'en C.V.L. en dat is deze hier).

"het sy-steem der N.X.-C.V.L. is zeer makkelijk en sneller dan de

N.X.-Ioco".

enkele moeilijkheden i.v.m. de controle op de wisseltongen.

het ontbreken van inzicht in de techniek van de C.V.L.

"er zijn geen algemene richtlijnen te geven voor de bezetting van

de C.V.L.-posten".

"onmogelijk om met 2 man het tableau te bedienen; liever dan 2 maal

zo kort werken, maar dan twee maal zo intensief".

"overdag is de treinenloop meer verdeeld over het hele tableau en

is er een veel groter rangorde verschil van de treinen (dit in

tegenstelling met de nacht) daarom 3 man personeel".

tthet is rustig; de drukte van de dienst is - uitgezonderd zaterdag

nacht en zondagnacht - goed".

"iedere post heeft gedurende de dag/nacht zijn eigen bottle-necks".
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"de samenwerking met de mcn'~ is van essentieel belang".

handelingen

N.B. een machinist: "Als de mensen van de binnendienet maar eens

meer zouden luisteren naar de men's".

"het 66nzijdig a!seinen veroorzaakt wel eens misverstanden".

"gelukkig wordt alles a!geseind".

"de Ww moeten eigenlijk iedere dag aan de trdl C.V.L. doorgeven

waar ze gaan werken, anders komen er via onverwachte sluitingen

de meest rare signalen op het tableau".

"de Ww begrijpen nog niet veel van de C.V.L. en geven niets door".

"bij het rangeren m.b.v. de porto!oon is gemis aan plaatselijke

bekendheid, een bezwaar".

"het is belangrijk de plaatselijke toestanden te kennen. Omgekeerd

moet men ook op de buitendienst weten wat de eisen zijn om de

C.V.L. optimaal te laten !unctioneren".

"het is een vak wat je in je vingers hebt o! niet".

"het werk is prettig; eigen baas en een vast omlijnde taak".

tevredenheid/

ltevredenheid "de enige grote handicap is de nachtdienst".

het niet vertrouwd zijn op de lijnstations van de C.V.L. wordt

als een bezwaar gevoeld.

"de W&W begrijpt er nog niet zoveel van".

MENING DER LIJNCHEFS.

Iter zijn nog allerlei verrassingen bij de C.V.L., technische gezien".

systeem

"de tableau-uitvoering is goed".



personee1

frequentie

handelingen

~k
<1IiIB chrij'ting

"door niet-aangepaste aansluitingen op het C.V.L.-trj is hogere

frequentie zinloos".

"een zeer gevaarlijke situatie treedt op bij schouwers en lorrie's

dieniet op het tableau-beeld te zien zijn".

De moeilijkheden, voorvloeiend uit de gecentraliseerda beveiliging,

bij rangeren over ahob's en aki's.

"de mens en werken graag op de post en kennen e1kaar a1 sinds jaren".

De C.V.L.-trdl en wtr worden geschoold door (vaak niet volledig

ter zake kundige) lch's.

Het geringere contact tussen seinhuis en rijdend personeel, wordt

als een bezwaar gevoeld.

Men verveelt zich zaterdag en zondag op de post. Men is er meer

voor bewaking en continuiteit.

De verveling op de post, vooral zaterdage en zondag.

"de automatische treinregistratie zou bij perfectionering een man

van het TLR kunnen uitsparen".

"met de automatische treinregistratie wil men in de toekomst

gaan experimenteren".

De verwisseling bij eenzijdig afseinen.

Rtd neemt de instructie~taken van Ut over en Ut de sporenstaat

van Rtd.

"de shwt draagt bij de taakverdeling een bepaald deel van de volledige

verantwoordelijkheid".

"toch zit de shwt in taakgroep 17" •
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Zeer summier werden hier enkele reacties vermeld, di~ opgetekend

werden direct na dergelijke bezoeken. Daarbij is voor de overzichte

lijkheid een splitsing gemaakt in opmerkingen voor zover zij het systeem

betroffen, de personeelsbezetting, de treinfrequentie en de speciale

activit.iten. naarnaast zijn nog enkele opmerkingen w.ergegeven over de

attitude jegens het werk (trdl en shwt) en de taakomschrijving (Ich).

Uit de ervaringen, opgedaan in deze periode, werden voldoende basiege-
\

gevens verzameld om de probleemstalling dUidelijk te kunnen formuleren.
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B Periode II De taak in objectieve zin.

Verklaring Blokschema

betreffende informatie-verw.rking van

trdl. en shwt ..

Men kan in het algemeen de taak van trdl .. en shwt. definieren als het

0pleschikte wijze aanpassen van activiteiten aan binnenkomende bevelen

en silDalen. Daarbij zulle. begrippen nader gespeeificeerd moeten worden.

"gesehikt" d.w .. z. in over.eBstemming met de voorschriften, de veiligheid

en de momentane omstandigheden.

"activiteiten"; deze strekken zieh uit van gesproken eommunicatie tot de

bediening van de C.V.L. tableau's. Grotendeels staan deze

activiteiten beschreven in de taakomschrijvingen voor C.V.L. trdl. & shwt.

Men zal dit noemen: output.. (zie oak bijlage II).

Binnenkomende bevelen.

& signalen: kart te noemen: input, externe informatie.

Zoals bij elektrische en mechanische regelsystemen gebruikelijk is de

actie om van input tot output te komen, door middel van een blokschema

aan te geven, zo ook kan men eenzelfde gedachtengang volgen, wanneer

het een levend organisme betreft dat regelend zal moeten optreden. &et zal

immers regulerend en controlerend aptreden bij elke willekeurige prikkel

van buitenaf.

Men kan zich schematisch het verloop van input naar output bij C.V.L.

personeel als volgt voorstellen (zie fig. 4). daarbij dient men te beseffen

dat deze figuur slechts aangeeft hoe men de cyclus zan kunnen voorstellen.

De input externe informatie zal na binnenkomst min of meer geselec-

teerd worden.
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Er is informatie die in het geheugen wordt opgeborgea o Is di.t belang

rijk en moet de informatie langere tijd worden vastgehouden dan ge

beurt dit in het zog. lange geheugeno Is het een informatie van on

dergesehikt belang dan gaat dit naar het korte geheugen.LboV. een

spoor wegens werkzaamheden tijdelijk buiten dienst (lange geheugen);

"bijhouden van het automatische trein register in Nm (kort. geheugen)~

Een mogelijkheid is evenwel ook dat de input direct "doorloopt"

naar het informatie verwerkend orgaan~b.V. het reageran op bezet

sporenlampjes~ In dit informatie verwerkand orgaan wordt aIle in

formatie omgezet in stimuli tot handeleno Zoals gezegd kan informa

tie voor deze verwerking direct van de externe input afkomstig zijno

Echter kan ook het geheugen (korte en/of lange) een prikkel geven

tot handelen via de informatie verwerkende plaatso De stimulus tot

handelen tenalotte zal het Eroces doen beginnen dat op zijn beurt

de gewenste outEut veroorzaakt (bovo het drukkea van tableauknop-

pen, het afaeinen etc.). Is dit eehter weI de gewenste output?

Om dit te weten moet de output gecontroleerd en vergeleken worden

met de input wat gebeurd in respo het controle en het vergelijk

ingsorgaano Ook zal steeds de mogelijkneid moe ten bestaan om de

output in het geheugentfop te bergentf,om het aldus te bewaren en het

te kunnen benutten als dit te pas Macht komen.

Tenslatte moge een uitgewerkt vaarbeeld dit geheel nog verduidelijken:

Om x uur y mino moet een trein z worden veilig gazet van A naar B

via linker spoor~ het reehter spoor is buitengebruik.

___ Input externe informatie: de klok die aanwijst : x uur y minuten.. '
~via de P direct naar informatie verwerkend orgaan.

~, ~

--:itnformatie verwerkend orgaan: volgens de dienstregeling moet trein

~~nu worden veilig gezet naar Bo Tevens input van het lange geheu-

geno

lange geheugen: links rijden; het reehter spoor is buiten

___ proces: het veilig maken van de rijweg voor trein z van A

DutEut: de wissellampjes die door te branden aangeven dat

gebruik!

naar B.

de rijweg

instelling "ingekomen" ~so

___ controle: is de rijweg weI juist en volledig ingekomen?

___ vergelijking: is het tijdstip dat de rijweg juist en volledig inge

komen is, in overeenstemming met de tijd x uur en y minuten?
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het geheugem: behalve te onthouden dat het rechter spoor buiten-

bebruik is, zal door de output het geheugen ook moeten onthouden

dat trein z links rijdt, zodat dat boY. straks op station B zal

moeten worden omgeroepenf

N.B. het korte geheugen wordt in dit vQorbeeld niet vermeldo De

funotie is identiek met die van het lange geheugen.

Ba.sisgedaohte 'bij'het anallseren van de taako

Wil men de taak zoals die in de praktijk wordt uitgevoerd vaststel

len, dan heeft men daar twee mogelijkheden voor:

A) Men geeft precies tot in de geringste details weer uit welke be

standdelen de taak bestaat o Met behulp van waarnemingen, energie

metingen bij de arbeid, tijdstudies eodo is;het d,an in princiepe

mogelijk de taak volledig aan te geveno

B) Men probeert te onderzoeken hoe de verhouding ligt tussen verschil

lende praktijktaken, waarbij de taken dan op verschillende uren,

plaatsen, eventuele functies zijn weergegeveno

Beide methoden hebben wezelijke bezwaren.

Methode A8

Hoewel men hier tot in de fijnste details de taak uitvoer-

ing, op meet, is het volstrekt fout te concluderen op deze

wijze de volledige taak vastgelegd te hebben, als men niet

terdege in zijn metingen het geheugen betrekt, (de functie

en de invloed hiervan op de taakuitvoering)o

Methode B:

hoewel men zeer goed kan weergeven hoe de taakuitvoer

ing in di ei. aien~t' in verhouding staat tot de andere

dienst, heeft men hier als grote moeilijkheid het aange

ven van het criterium, ten opzichte waarvan alles uitge

drukt gaat worden o

Eveneens zal hier het vastleggen van de rol van het ge

heugen moeilijkheden kunnen opleveren.



Input

Schemat1sche voorstel11ng van informatie-verwerkende cyclus

van trdl en shwt-------

L, I
.-------:1, loG 11---..""......,-----.

- Vergo
.L- ± I..~ ~ t-=--=------4J Output
r- L E '. Ini • P '6'~--.........----------t lnf. Vertv.t--...::-'----tL~P:.:.r.:o.:c.:e..:s~j_--_,

- r- ~ L...-_...,.....-_--J

~

,--+----11 k G II--_~=___--J.- I -----I o. I

I

L....-----l1Cant 01-I--L ---:.-=- --J

IoE.lnfo=Infor~atieExterne Informatie; LG.=lang Geheugen; Inf. Verwo=Informatie Verwerkend;
koQ=kor~ Geheugen;

P 0 =Poortsch8.kel:ing~ Ver:::" :=:Vergelijkingsorgaan;

Figuur 4-
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In ons onderzoek is een synthese gezocht tussen methode A en B,

waarbij het zwaartepunt echter weI' bij methode B ligt.

Theoretische taakanalyse:

Om de taak uitvoering te kunnen aangeven, is een analyse van de taak

gemaakt, waarbij de input en output werden opgesplitst in een aan

tal subgroepen die ieder een min of meer essentieel deel bijdroeg

in de totale uitvoering.

Daarbij dient men natuurlijk voor ogen te houden dat de taak uitvoer

ing van trdl en shwt ve~schilt. Heeft - zoals reeds aangegeven - de

trdl vaak een communicatie-verzorgende taak, de shwt zal zich steeds

vrijwel aIleen bezig houden met de directe paneelbediening (fig. 3).
Beziet men echter tabel I aandachtig dan blijkt dat beide taakuit

voeringen vaak door-een lopeno

Men kan de volgende subgroepen onderscheiden&

Input:

L/K de input veroorzaakt door de klok of van een tableau-lampje.

T de input, veroorzaakt door de telefoon.

P de input, veroorzaakt door de portofoono

C de input, veroorzaakt door een in dezelfde ruimte verblijvende

collegao

Output:

Vb de handeling: een rijweg instelle~o (veilig baanvak)

Ra de handeling: het rangereno

Pa~de handeling: een losse paneelhandeling: dowoz o een op zichzelf

staande paneelknop indru~ken boY. regeling seinver

lichtingo



Af.

v.

O/Mo

Ov.

Bero

Verz.
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De hande1ing: het afseinen aan andere verantwoorde1ijk

heidsgebieden.

De hande1ing: het ste11en van vragen, monde1ing of per

te1efoon.

De haRde1ing: het geven van opdrachten en het doen van

medede1ingen.

De hande1ing: het over1eggen.

De hande1ing: het ontvan~en van berichten, intern of extern

de posto

De hande1ing: het ~eantwoorden van verzoeken.

Slechts bij de oude bedieningssystemen:

vV. De hande1ing: het in de juiste stand 1eggen van de wissel

en seinschake1aars zonder de startknop te drukken.

( voorbereidend vei1ig).

Een toe1ie.tins bij de output-subgroepen:

Hoewe1 het onvermijde1ijk is dat bepaa1de output hande1ingen in casu

gesprekken e1kaar vaak over1appen, is toeh een inde1ing in de bovenstaande

vorm rede1ijk goed geblekeno Ter verduide1ijking wordt met een voorbee1d

aangegeven wat onder de subgroepen O/M, ov. Ber. en Verz. is verstaan:

O/M ..

Ov:

Ber.

Verz:

Laat de stoptrein maar over spoor 4 lopen (trd1. aan shwt .. )

of: hier vo1gt een dienst medede1ing •••••• (trd1. aan station

A1s jij nu straks op tijd klaar bent, zou het dan niet beter

zijn om••••••• ? Cshwto met shwt.)

De sne1trein is op tijd vertrokken.Ctrd1. aan trd1. CVL.)

( dUB nu wordt aan de CVL afgeseindl)

Ret is in orde dat je vandaag over links iopov, over rechts

rijdt, Ctrd10 aan men.)
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Meetmethode&

De tijdseenheid bij de methode van scoren bedraagt 1 minuut.

Elke input en oak elke output wordt beschouwd als een eenheid, die

-grafisch- zal worden weergegeven door een punt. Ret tijdstip waarop deze

input zioh presenteert of waarQ~ de output plaats vindt wordt afgerond op

de hele minuten. De tijdsduur wDrdt echter niet genoteerd echter niet ge

noteerd! Zo ontstaat een beeld van punten aangevende de hoeveelheid input

en output met het daarbij beharende tijdstip.

Echter zou dit beeld niet volledig zijn als in de beschouwing het geheugen

achterwege gelaten werdo Zoals reeds in het voorafgaande vermeld werd,

kan men het geheugen onderscheiden denken in twee onderdelen: het Korte

geheugen en het lange geheugeno

In de onderzoekingen is voorafgegaan op ervaringen i~ deze kwestie, en zo

is het mogelijk bij benadering aan te geven in welke tijdsintervallen het

geheugen -betrekking hebbende op de taakuitvoering- een rol apeelt en te-

( "1' II "k t" )vens welke rol. een ange. of een . , or e,! Men zal dat -grafisch-

kunnen voorstellen als lijnen, dik of dun getekend, al naar gelang van de

geheugen-functie. Ret totaal beeld informeert de lezer dua naar de

kwantitatieve maat, waarin de bedienaar zijn taak uitvoert.

Kwalitatief wordt dua geen uitspraak gedaan!

Om dit totaal van taakuitvoering (ofweI: de taakeenheden)te kunnen verge

lijken met andere taakuitvoeringen (zoals met andere posten, metandere

diensten, met andere functiea) is het raadzaam door middel van een cijfer

dit geheel van taakeenheden weer te geven. Met de volgende procedure blijkt

dit goed mogelijk :

Per tijdseenheid (in de metingen een minuut) wordt gesommeerd: de input,

de output en het geheugen, waarbij aan iedere positie de waarde 1 wordt

toegekend en waarbij tevens zowel het korte- ala ook het lange gehe~gen

de waarde 1 bezitteno

Deze sommeringa-uitkomsten kan men grafiach voorstellen, waarbij dan ver

tikaal de taakeenheden en horizontaal de tijd wordt uitgezeto

aaat men tenslotte het~ppervlak, begrenad door nul-as en taakeenheden-lijn,

lIet integralen:: .\.~ (tk.eh) dt 0 berekenen daB verkrijgt men op deze

MaBier een getal maatgeveBd voor de kwantitatieve taakuitvoering van de

bedienende functionaris. Men dient zich geen zorg te maken over de dimensie

van deze integraal.
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Schertsender-wijs is tijdens de onderzoekingen gesproken over "Rookmaaker

Eenheden (Ro)!

Resultaten:

Op deze wijze zijn versckillende waarne.ingen gedaaa waarbij de oDdorstaan

de tabel (tabelIII) de resultate. toonto (zie ook de grafieke. in, de bijlage)

Tabel 111.

Post \. dall': datum. \lUI" fuactie S(tkeh) dt

Ut vrijdag 9/4 19-20 trcU 84

Ut. vrijdag 7/5 17-18 trdl 90

Ut. vrijdag 7/5 18-19 shwt-r 89

Uto vrijdag 7/5 19-20 shwt-l 87

Uto vrijdag 7/5 20-21 shwt-r 74

Uto I·" vrijdag .7/5 ·21-22 shwt".l 55
Ute vrijdag 7/5 22-22050 trdlo 91

Ute maandag 26/4 10-11 trdl. 132

Ute maandag 26/4 11-12 trdL 176

Uto maanfJlg 26/4 12-13 trdl o 119

Ute dinsdag 18/5 trdl. 160

Uta dinsdag 18/5 15030-
16030 shwt-r 62

Ut o dinsdag 18/5 shwt-l 61

Rtdo dinsdag 11/5 10 015-
11 0 15 shwt 152

Rtd. dinsdag 11/5 11 030-
12.30 trdlo 87

Nm. maaadag 26/4 16-17 trdl o 78

Nil. maa.ndag 26/4 17-18 trdl. 80

Gerntegreerd is steeds over de tijdsinterval van 60 mino

N.B. Opvallend is ooa. in tabel III het verschil tuss~n snwt. en trdlo

in Rtdo Eveneens de grate Y~rschillen die in Uto geconstateerd zijn.

De grootste integraal waarde (176 102 ) is gemeten e'~ uur nadat een in

grijpende storing op het baanvak Lno-Rt, de stroomvoorziening had uit

geschakeldo (zie daarvan ook de grafieken. van de bijlage III en IV.
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Bezwaren tege. deze methmde:

Deze methode, hoewel in bepaalde opziehten zeer aantrekkelijk, heeft ook

fundamentele bezwareno

I De indelin, in sUbgroepen:

a de indeling in subgroepen van input en output is dan alleen volledig

juist, als er geen enkel verband bestaat tussen de subgroepen onderlingo

Vooral bij de gesproken-output subgroepen is het duidelijk dat vaak over

lappingen plaats zullen hebben.

II Ret scoren:

a)~ Aangegeven wordt slechts het moment waarop een input of

een output begint, niet het tijdstip waarop deze eindigen.

Hoewel de fout gemaakt bij het integraal hierdoor groot

lijkt, mag het tegendeel worden aangenomen.

Slechts van de geheugenfuncties worden 'n het begin en het

einde aangegeven.

b)- Gesteld wordt dat alle visuele input voor de shwt bestaat

uit de klok 'n het tableau. Het blijkt bij scoren onmoge

lijk deze twee grootheden weer in nienwe subgroepen te

splitsen.

c)- Gesteld wordt dat de trdlo die niet belast is met de directe

bediening v.h. tableau geen visuele input krijgt.

d)- De input, afkomstig van sporenstaat en eventuele dagstaten,

bijzondere lastgevingen etc. valt de scoring.

e)- Input van personen, buiten trdl. en shwt, in de werkruimte

aanwezig, wordt buiten beschouwing gelaten.

f)- In principe heeft elke input een output ten gevolge.

g)- Priv'-kwestie (ook in telefoonge~prekken) worden niet mee

geteld.

h)- De geheugen functies worden aangegeven op grond van erva

ringen, eigen inzieht en opmerkingen van de betrokken

CVL-functionaris.

i)- Bij elke input, behorende bij de subgroep L/K zou men zich

-konsekwent- een (dun) geheugen kunnen denken.

k)- De gehengen inhoud van de trdl. wordt gevormd door de ge

heugen-inhoud van de shwt (Os) + het aigen geheugen.
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De Resu1tate,:

a - Bij de sommatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen

de beide geheugen functieso Beide worden gewaardeerd met

een punto

b - Zowe1 aan de subgroepen van input, output en het geheugen

worden geen waardefactoren toegekendo

Hoewe1 men aan deze tekorten niet zonder meer voorbij mag gaan, is het goed

te bedenken dat de metingen, mite overa1 ge1ijke1ijk toegepast- het prin

cipe van verge1ijkbaarheid b1ijven behoudeno

Een toepassing van deze methode:

Om een overzichte1ijk bee1d te krijgen van de werkzaamheden van een func

tionaris op een CVLo post, kan men het zogenaamde Sankey-diagram beschouwen

Dit diagram 1aat enerzijds zien het complex van inkomende informatie inge

dee1d naar percentages:anderziUds wordt direct op overzichte1ijke Manier

aangegeven in welke kategorien de output (-hande1ingen) percentuee1 te

verde1en iso

In Nmo en Uto zijn een aanta1 metingen gedaan om gegevena voor een derge

1ijk Sankey-diagram te verkrijgen o Ala gemidde1den voor be!de posten zijn

de volgende percentage gevonden, die ook direct terug t~ vinden zijn in

beide diagrammen o Tabe1 IV; figa 5 en 6 0 Het betreft in beide geva11en

de trd1 0 functieo
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Tabel IV.

Nmo Uto ( trdl )

% %
Input: K/t 75 /

T 19 86
D / 2,5
c / 11,5

Toeter 6 /

Output: TV. 4 /
Vb. 54 /
Ra. 4 /
Pa. 14,5 /
At. / 19
V / 8

0/1'1 2,5 17
0.". 3 13
Ber. 2,5 30
Verz. 8 13

treinreg. 7,5 /

No o Onder Toeter wordt Terstaan de auditieve melding dat een trein

vanaf Nmo-loeo het verantwoorde1ijkheidsgebied van Nm-CVL naderto
.....

Onder treinregistratie wordt verstaan het aanv~len van het automatische

treinregister, zoals dat al1een in Nm=CVL is gep1aatst o

Het eonstrueren van Sankey-diagram, is voora1 dan aan te beve1en, a1s mea

snel en eenvoudig gelijksoortige gegevens met e1kaar wi1 verge1ijken o
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Terwijl is nagegaan hoe een bepaalde taak zich, objectief, aan een

functionaris presenteert, zal de volgende fase zijn na te gaan hoe deze

persoon hier op reageert. Dat wil zeggen zijn persoonlijke taakbeleving

of taakervaring bij het totaal van werkzaamheden gedurende de dienst.

Dat men direct stuit op grote problemen in ean onderzoek naar deze taak

arvaring ligt voor de hand. Immers zal hat steeds zo zijn dat men bij

onderzoekingen in deze materie probeert zo sterk mogelijk een scheiding

aan te brengen tussen de 8ubjectieve reacties veroorzaakt door het werk

en die reacties, die afkomstig zijn van andere bronnen.

Zoals reeds eerder is opgemerkt, zijn de onderzoekingen niet gedaan in

laboratoriumopstellingen, maar allen ter plaatse op de CVL-posten

(signaal - ruisverhouding!).

Doal van dit onderzoekgedeelte was het vaststellen van mentale belasting

bij de dienstuitvoering en tevens om vast te stellen welke de belangrijk

ste oorzaken van deze belasting waren. Het zal duidelijk zijn dat het

hier dus gaat om een exploratief onderzoek en dus ~een onderzoek waarbij

een of andere hypothese getoetst moet worden.

Methode van onderzoek:

Als methode is tijdens dit onderzoek naar de mentale belasting ge

bruikt, de methode van de semantische differentiaal, zoals die is uit

gewerkt en beschreven door Osgood, Suci en Tannenbaum in 1952. Deze me

thode, hoewel nog jong, heeft reeds in enkele onderzoekingen duidelijk

zeer gunstige resultaten gegeven (vgl. Haider, Hofstatter, Micko e.a.).

Globaal gezegd, gaat de methode uit van de stelling dat men door het

beoorde~en van verschillende begrippen (Stimuli) aan een referentiekader,

bestaande uit een rij van steeds 2 aan e~aar tegengestelde bijvoegelijke

naamwoorden (adjectieven), zogenaamde ttgelijkheidsrelaties tl (ttAhnlich

keitsrelationen") kan verkrijgeno

Dat wil zeggen dat men op deze, relatief eenvoudige, manier kan nagaan

hoe bepaalde begrippen ten opzichte van elkaar liggen. Om de relatie

van stimuli, die ten opzichte van elkaar vergeleken worden, vast te stel

len, heeft Osgood c.s. gesteld dat dit mogelijk is door het z.g. profiel

van de beide stimuli op te stellen.



Dit profiel van een stimulus verkrijgt men, op de volgende manier:

De stimulus (het te onderzoeken begrip) wordt gerelateerd steeds aan ~~n

paar elkaar tegengestelde adjectieven, waarbij een schaallijn, verdeeld

in een aantal genummerde gelijke delen (5, 7 of 9), is aangebracht tus

sen de beide adjectieven waarbij het hoogste cijfer is aangebracht bij

het positieve en het laagste cijfer bij het negatieve begrip van de bei

de tegenstellingen. Gevraagd wordt aan de proefpersoon weer te geven wel

ke relatie er op dit moment volgens zijn gevoel bestaat tussen de sti

mulus en de 2 tegenovergestelde adjectieven.

Voorbeeld: Stel het stormt.

Het weer

lelijk 3 ,( 5 mooi

Gevraagd wordt aan te geven, aan de hand van een eerste opwelling, dus

zonder er diep over na te denken, de gevoelde relatie tussen: "Het weer"

en "mooi/lelijku •

De betekenis van de getallen isals voIgt:

1. zeer lelijk 5. een beetje mooi

2. nogal lelijk 6. nogal mooi

3. een beetje lelijk 7. zeer mooi

4. neutraal

Het is in te zien dat in dit geval (van storm) een cijfer 1, 2 of 3
wordt aangekruist.

Men zal de stimulus niet relateren aan ~&n enkel paar adjectieven, maar

aan meerdere paren, waarbij evenwel de methode van invullen en de gedachte

gang die daar achter zit gelijk blijft. Zo verkrijgt men, wanneer men

deze gezette kruisjes met elkaar verbindt, het polariteitsprofiel van

een bepaal~e stimulus ten opzichte vande rij adjectieven. Houdt men de

rij der adjectie,ven onveranderd en bepaalt men van verschillende stimuli

de polariteitsprofielen, dan kunnen uit de onderlinge ligging conclusie's

getrokken worden over de gelijkheid relaties (semantic differential).

Dit nu vormt de basis van het onderzoek.
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De stimuli

De stimuli zullen gevormd moe ten worden door die begrippen die voor we

zenlijk belangrijk gelden bij de respondenten. Het zullen begrippen moe

ten zijn die ook duidelijk een begripsinhoud hebben, die voor alle res

pondenten relevant is.

De Adjectieven:

De adjectieven kunnen niet willekeurig vrijgekozen worden. Hierbij zal

men zich richten naar resultaten van onderzoekingen zoals die in Neder

land hebben plaatsgevonden (Kouwer e.a.) en waarbij verschillende paren

adjectivische tegenstellingen onderzocht zijn. Op grond van onderzoekin

gen, die Osgood in zijn publicaties aangeeft (factoranalyse) en waarvan

het belang in het verloop van dit rapport duidelijk naar voren komt,

mogen alle adjectieven ingedeeld worden in drie hoofdgroepen (of hoofd

assen).

Deze groepen zijn:

de Aktiviteitsgroep.

de Waarderingsgroep.

de Potentialiteitsgroep.

Het blijkt gunstig te zijn voor de methode der semantische differentiaal,

slechts die adjectieve paren te gebruiken die sterk behoren tot ~~n van

deze groepen en nauwelijks tot de overige, zoals b.v.:

actief/passief

mooi/lelijk

zwak/sterk

(Activiteitsgroep)

(Waarderingsgroep)

(Potentialiteitsgroep).

Deze voorwaarde is bepalend voor de keuze van het refe~entiekader der

adjectieven!



De uitvoering van het onderzoek:

Het Instrument:

Uitgegaan wordt van de semantische differentiaal. Daarbij worden als

Stimuli de Tolgende begrippen en als Adjectieven de volgende paren ge

bruikt:

Tabel V

Stimuli Adjectieven

duur van de diensten

oplettendheid

werkomgeving

onregelmatigheid

leiding geven

telefoon

verantwoordelijkheid

paneelbediening

beslissing

afwisseling

slaap

uitputting

vermoeidheid

totaal: 13

Act. gr.

Waard. gr.

Pot. gr.

totaal: 9

actief/passief

snel!langzaam

wisselend/gelijkmatig

goed/slecht

mooi/lelijk

waardevol/waardeloos

groot/klein

oppervlakkig/diep

sterk/zwak

De Indeling van de vragenlijsten is zoveel mogelijk aangepast aan onder

zoekingen, vooral gedaan doo~Hunt, Volkmann en Symonds (zie J.P. Guil

ford).

Voor deze grafische methode (naast gedwongen keuze, numerieke en andere

methoden), gebruikt men per stimulus 6en pagina. De indeling van de pagi

na moet duidelijk en overzichtelijk blijven; de afstand tussen de beide

adjectieven mag niet te groot zijn. De beide adjectieven dienen 01' de

zelfde hoogte te staan, zodat de verbindingslijn niet onderbroken wordt.
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In tegenstelling met wat Guilford stelt, staat echter niet steeds het

positieve gedeelte van de tegenstellingsparen der adjectieven aan de

zelfde kant van de ~~gin~het-zij rechts, hetzij links. Dit is gedaan

om verschillende fouten bronnen te verminderen zoals het central-tendency

effect, het proximity-effect en het effect van leniency. Het gevaar van

central-tendency blijft echter aanwezig.

Om met name het proximity-effect te verliezen, zijn - zoals reeds aan

gegeven - de positieve en negatieve polen van de adjectieven min of meer

in gelijke mate, dan weer rechts, dan weer links, op de vragenlijst ge

plaatst.

De schaalverdeling gebruikt geen negatieve nummers, en daardoor het ge

Vaar te vermijden dat dit een onderbreking zou kunnen suggereren.

De verdeling in 7 delen blijkt het gunstigste resultaat op te nemen.

Als totaal beeld ontstaat een \,p~gina: ,\.:t, als figuur 7 toont. Figuur 8

toont een polariteitsprofiel van deze lijst.

Zoals geheel aan de aanvang van deel III is vermeld, wordt nagegaan welke

factoren van invloed zijn op de bedienende fuctionaris. Het is hierbij

noodzakelijk niet alleen te weten welke factoren meespelen, maar vooral

ook in welke mate deze factoren gaan veranderen bij het vorderen van de

dienst. Eveneens streeft men ernaar om alle niet ter zake doende factoren

zoveel mogelijk te elimineren.

N.B. Leniency-e~fect: het hoger waarderen van zaken waarbij responden

ten direct zelf betrokken zijn.

het central-tendency effect:

de respondenten aarzelen om extreme uitspraken

te doen.

het proximity-effect:

de respondenten richten zich bij het doen van een

uitspraak, op de direct naastliggende uitspraak.
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Beide eisen tracht men te verwezenlijken wanneer niet alleen bij het

begin van de dienst (A) de respondent ondervraagt wordt, maar eveneens

direct na het beeindigen van de dienst (B). Aldus zal de score: (B-A)

de verandering weergeven en zullen externe effecten minder kans hebben

het polariteitsprofiel foutief te belnvloeden.

In ons onderzoek zijn voor A en B-lijsten gelijke stimuli en adjectie

ven gebruikt. Slechts de volgorde was gewijzigd voor de B-lijst.

Respondenten en Omstandigheden

Totaal 31 respondenten kregen vragenlijsten voorgelegd. Daarvan zijn 18

trdl en 13 shwt; uitgezonderd degenen, die ziek waren of verlof hadden,

was dit het volledige eVL personeel-inNederland, zodat men slecht kan

spreken over een steekproef uit de populatie. Onderstaande tabel geeft

enkele gegevens over de verdeling der respondenten over plaats, tijd

en functie.

(N.B. hoewel zoveel mogelijk de A resp. B-lijsten bij het begin - resp.

einde van dezelfde dienst werden voorgelegd, is dit niet altijd mogelijk

geweest. In die gevallen wordt geen diensttijd aangegeven).

Tabel V.,
vroege late nacht

Tot. aant. resp. trdl shwt dienst dienst dienst

Nm. 5 5 - 1 2 1

Blw. 7 4 3 1 3 1

Rtd 8 4 4 0 4 0

Ut 11 5 6 2 6 3

Er waren geen weigeraars!
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Ret voorleggen van de vragenlijsten gebeurde persoonlijk door de onder

zoeker. Iedere respondent werd - nadat de inleiding gelezen was - nog

maals mondeling een korte explicatie gegeven. Tenslotte werd er bij de

respondenten op aangedrongen om niet te lang en te diep na te denken

bij het invullen van de lijst. Het invullen geschiedde in de werkomge

ving. Vooral op posten met een groot aantal personeel (b.v. Rtd) gaf dit

vaak aanleiding tot afleidingl De tijd van invullen bedroeg ongeveer 7
minuten. Terstond na het invullen van de A-lijsten werd de respondenten

gevraagd ook hun medewerking te verlenen bij het invullen van een derge

lijke lijst bij het beeindigen van hun dienst (B-lijst).

Discussie over het gebruikte Instrument

1) Roewel de stimuli zo zorgvuldig mogelijk gekozen waren, als afspiege

ling van het geheel van factoren die in de taakbeleving eventueel zou

den meespelen, is het mogelijk na te gaan, hoe dit precies ligt.

2) Van grote invloed op de namier van invullen is niet alleen de per

soonlijke gesteldheid van de respondent, maar vooral ook die van zijn

directe omgeving in casu van zijn collega. Opvallend is daarbij, dat

op die plaatsen waarbij niet of nauwelijks door anderen commentaar

geleverd werd tijdens invullen de invultijd aanmerkelijk langer was,

dan waar dat wel het geval was (Rtd gem. 5 min; Ut gem. 8 min.).

Waarschijnlijk is het bij dergelijke onderzoekingen beter, de res

pondent niet in zijn eigen werkruimte de vragen voor te leggen.

3) De "Inleiding" aan het begin van de vragenlijst - volledig overgeno

men van de sectie Onderwijsresearch T.R.E. - is gebleken goed te vol

doen. Ongelukkigerwijze worden in dit voorbeeld adjectieven gebruikt,

die later niet in werkelijke lijsten voerkomen, hetgeen niet verhel

derend werkte.

4) Belangrijk veor de respondenten is het te weten, met wie zij te maken

hebben: iemand van Personeelszaken N.S. of een student T.R. Enkele

onder de respondenten hebben zich hierover uitgelaten.



5) Hoewel getracht is een zo gelijkmatige verdeling te krijgen over de

diensten, de plaatsen en de functies, is met name met betrekking tot

de diensten, een niet geheel evenredige verdeling bere1kt. Het bleek

uitermate lastig voor de onderzoeker veel vroege- en veel nachtploe

gen te ondervragenl

Analyse van de gegevens:

Begonnen is de gegevens over te brengen op meer overzichtelijke seore

bladen (zie ook de bijlage), zodat iedere respondent een A-blad, een

B-blad en een (B-A)-blad had. Met deze versehil-lijsten is verder ge
werkt. (zie bijlage X)

De verwerking van de resultaten heeft bestaan uit drie delen:

A) de x2-test (chi-kwadraat).

B) het ruimtelijke model volgens Osgood

C) de berekening van correlaties m.b.v. computertechnieken.

ad A) Om de gegevens van de verschillijsten te kunnen verwerken, zal ge

selecteerd moe ten worden. Dat wat namelijk bereikt moet worden is

een antwoord te vinden op de vraag, hoe de verschuivingen der be

grippen liggen bij het einde van de dienst. Daarom zalmen graag

groepen met elkaar willen vergelijken. Zo zou men b.v. graag willen

weten hoe deze verschuiving ligt bij trdl een ook bij shwt, of bij

Nm en ook bij Rtd; bij de vroege dienst en ook bij de late dienst,

en zo verder.

De twee enige groepen die redelijk met elkaar vergeleken kunnen wor

den, zijn de totale groep der trdl (18) met die der shwt (13). In

het verdere zal ook uitsluitend over deze twee groepen gesproken

worden.

Als selectie criterium is gebruikt de x2-test. Het op deze manier

benutten van de test is niet gebruikelijk. In vrijwel aIle gevallen

zal de x2-test een waarschijnlijkheid aangeven, waar het een steek

proef uit een populatie betreft.



-33-

In dit geval moet een grens worden aangenomen, die een scheiding

aanbrengt tussen wel en niet ter zake doende verschilseores van trdl

en shwt. Het significantieniveau zal dan hiervoor een maat kunnen

zijn. Zo komen waarden van het significantieniveau van 5,10 of 2~~

2overeenkomen met waarden van x van resp. 3,841, 2,706 of 1,642.

Door nu een (bovenste) grens aan te nemen, ligt het sleetieeriterium

volledig vast.

2Berekening van x 0 (Werdt, Neidt eDa.) en Resultaten:

De definitie van x2 luidt als volgt:

waarbij geldt: F = waargenomen frequentie
w

F = verwachte frequentiev
(voor betekenis: zie voorbeeld)

Hier wordt gewerkt met 4-~e~Stabellen, omdat slechts twee variabelen

- trdl en ahwt - aanwezig zijno

Voorbeeld der berekening van x2 :

Tabel VI

uitputting

anel langz

6,4 11,6

trdl 4 14 18

4,6 8,4

ahwt 7 6 13

11 20 31
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In tabel VI zijn de waargenomen frequenties (gesplitst) naar de

mediaan (resp. 4, 7, 14 en 6)

Uit de waargenomen frequenties zijn ook de totaalwaarden bekend,

waar tevens moet gelden dat het totaalaantal trdl 18 en shwt 13 be

draagt, in de beide rijen.

De verwachte fre9u~ntie wordt verkregen door te vermenigvuldigen:

de totaalwaarde rechts boven met de totaalwaarde links onder en dit

delen door 31.

Dus: F (links boven) 11 x 18 6,4= 31 =v

F (links onder) 11 x 13 4,6= =v 31

F (rechts boven)= 29 x 4~ = 11,6v :·'31

F (rechts onder) = 20 x 13 8,4=v 31

2volgens (1) wordt x =

(4 - 6.4)2 + (7 - 4.6)2 + (14 - 11.6)2 + (6 - 8.4)2 =~
6,4 4,6 11,6 8,4 ----

Volgens de x2-tabellen ligt dan het significantieniveau bij ongeveer 8%.

Men kan ook de volgende gemodificeerde formule gebruiken naar aanlei

ding van tabel VII.

Tabel VII

a b a + b

c d c + d

a + c b + d N

2
x = N (ad - bc)2
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In dit onderzoek zijn 9 x 13 = 117 x2-tests uitgevoerd op de ver

schillijsten. Hierbij werd een significantieniveau aangenomen van

10% (x
2 = 2,706)

De resultaten worden getoond in tabel VIII.a

Hierin worden gevonden waarden tot op minder dan 1% - significantie

niveau (slaap/mooi-lelijk; onregelmatigheid/mooi-lelijk). De letters

rechts boven in de hokjes geven aan of dit betrekking heeft op de

trdl of op de shwt.

Betekenis van de resultaten

Over het algemeen zijn de reacties van de shwt gematigder vlakken

en minder negatief dan die·van de trdl. Men vindt bijvoorbeeld bij

de trdl van de 10 begripsverschuivingen, verbonden met adjeetieven,

6 begripsverschuivingen die verbonden zijn met adjectieven, tende

rend in de richting: slechter, waardelozer, lelijker; bij de shwt

echter vindt men van de 10 begripsverschuivingen, verbonden met ad

jectieven, slechts 2 begripsverschuivingen, die verbonden zijn met

adjectieve.,ttenderend in de richting: waardelozer, lelijker!

De werkomgeving wordt door de trdl scherper beoordeeld en veroor

deeld (slechter, lelijker) dan door de shwt (gelijkmatiger). Dit

strekt zich ook uit over ander uitwendige objeeten in die werkom

geving als telefoon (waardelozer bij de trdl; oppervlakkiger bij de

shwt) en de paneelbediening (slechter bij de trdl; oppervlakkiger

en kleiner bij de shwt).

Mogelijk omdat de trdl het leiding geven waardelozer gaat vinden bij

het einde van de dienst, wordt door de trdl de oplettendheid minder

duidelijk gevoeld (oppervlakkiger, kleiner, zwakker). Tegen slaap

wordt gevochten (lelijker), wat hem doet verminderen (zwakker).

De shwt heeft zijn eigen opvatting over dit geheel .. Bij hem wordt

alles na verloop van tijd "grijzer" minder voelbaar .. Een zekere

loomheid maakt zich van hem meester .. Zo worden uitputting en ~

antwoordelijkheid langzamer; afwisseling oppervlakkiger.

Als duidelijke tegenpool (inbreuk op) in deze sfeer van loomheid is

de onregelmatigheid die dan ook geldt als waardelozer en lelijker

(maar ook als kleiner!).
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Conclusies:

a) bij het "iic.eind'.n van de dienst komt de trdl negatiever dan de shwt

tegenover de directe werkomgeving met alles \fat er in aanwezig is,

te staan.

b) bij het 'loJd.cIHl<en van de dienst wordt alles voor de shwt rtgrijzer 't ;

slechts onregelmatigheid = die een inbreuk doet op die grijze

rust - wordt scherp veroordeeld o

c) terwijl de trdl meer negatief waarderend is-ingesteld wat betreft

de omgeving, heeft de shwt meer zijn eigen opvatting over de

activiteiten in het werk.

Discussie over de resultaten en conclusies:

Opmerkelijk is dat bepaalde stimuli geen duidelijke begripsverschui

ving ondergaan bij het v~d~n van de dienst. Zo zou men zeker ver

wachten dat stimuli als duur van de dienst, beslissing eveneens in

de tabellen zonden voorkomeno Kennelijk treden onder deze stimuli

geen verschuivingen opo

Men diene bij de resultaten steeds goed voor ogen te houden dat hiar

gesproken wordt over ean selecteren van verschuivingen (B-A dus niet

b.v. van aIleen de A-lijsten) zodat een verschuiving naar de negatieve

richting volstrekt niet inhoudt dat het hele begrip negatia! ligt!

Uit het ruimtelijke model van Osgood (deel B) zal dit nader aange

toond worden.



B Ret ruimtelijke model van Osgood.
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Bij de aanvang van dit tweede gedeelte is gesproken over de adjectieven

paren en het feit dat de keuze hiervan min of meer vast lag. Zo werd gesteld

dat men steeds die adjectieven-paren gebruikt in rating-scales, die volgens

onderzoekingen van Kouwer ( in Nederland) e.a. het meest liggen in hetzij

de activiteita-, hetzij de waarderings- hetzij de potentialiteitssector.

Ret is wederom Osgood geweest, die een theorie ontwikkeld heeft waarbij

globaal gesproken eea 3-dimensionale ruimte ontstaat, opgespanne. door de

drie hoofdassen~!ctivite1t_!aarderiag en Eotentialiteit. Rij atelt dat

in deze ruimte m.b.v. vectoren de plaats kan worden aangegeven van alle

stimuli, beoor4eeld aan adjectieve., die direot behoren tot de A-W of P-sec

tor. Teve•• kan worden aangegeven de z.g. lading van de stimulus, waarover

hier aiet nader zal worde. gesproken. De gehele bewerking berust op faotor

analyse. Ook dit valt buiten het bestek van dit verslag.

Toepassing van deze theorie iB ons onderzoek~

Ho.wel niet factor-analytisoh, bestaan er toch betrekkelijk simpele metho

den en tooh min of meer correot een Osgood ruimte te oonstrueren. In dit

onderzoek is dat toegepast.

Daarbij is men uitge~aan van een aantal postulaten:

a) De drie hoofdasse. A~ W. en P. staan loodrecht op elkaar. Er wordt dus

gewerkt in een orthoganale vectorruimte.

b) De adjeotieve. -, 9 in het totaal -, steeds 3 behorende bij de A, 3 bij

de W en 3 bij de P (zie tabel V), geven steeds alleen maar bijdragen tot

hun "moeder as". Bovendien is deze bijdrage van alle adjectieven aan hun

moederassen gelijk. Met andere woorden: de correlati! van een adjectief met

zijn moederas bedraagt 1,00

0) Slechts worden de vectQren uitgerekend en weergegeven, aangevende de

plaats van de stimulus in de vectGrruimteo Niet de lading van de stimulusl

d) De oorsproDg van de Osgood-ruimte ligt in het midden van d. adjectieven

schaal.



De Berekening, nodig om de Osgood~ruimte te censtruerene

De Osgood-ruimte is geconstrueerd voer de A-lijsten van de groep trdlo

en de groep shwt. Vervolgens voer de (B-A)- lijsten wederom de groep trdl o

en de groep shwte

De scores van een stimulus behorende bij 3 adjeetieven van dezelfde "eoort"

worden gesoameerd. Om in het construct1e model ook negat1eve componenten

te kr1jgea, hetgeea v1sueel gunst1ger is, worden de score-tabels verlegd,

lopeade van -3 via 0 naar +3, in plaa~s van lopende van 1 naar 70
Vervolgens wordt de som-waarde gem1dd,ld over het aantal personen van de

groepe

Zo krijgt men per stimulus, 3 waarden, die aangeven de projectie van de

stimulusvector op respe de A, W of Paso Hieruit is het mogelijk de werke~

lijke ligging van de vector te construeren.

( zie tabellem VIII, IX, X en XI)

Men bekijke ook de foto's 6-7-8 waar deze modellen geconstrueerd zijn!

Dit is gebeurd met behulp van draad en kurk, terwijl de stimulus~aanduiding

door een vaantje wordt aangegeveno Op merkelijk is dat hdewel de beide

(B-A)-modellen schaal 10: 1 en de beide A-modellen schaal. 1:1 zijn steeds

het model van de trdle dichter bijeen gegroepeerd ligt dan van de shwt e

Reeultaten van het ruimtelijk model van Osgood:

In dergelijke modellen kan men spreken van zog. clusters,(zwermen,trossen)

dowoze stimuli, die zo dieht in elkaars buurt liggen, dat zij als het ware

nagenoeg identiek lijken te zijne Hieruit mag men concluderen dat de begrip

pen, volgens de inzichten van de respondentea, inderdaad nagenoeg idtltiek

zijn, afhankelijk van de clusterdichtheidspakking.

Zo zal men met name in de A-modellen zinvolle clusters kunnen ontdekken e

Bij aandachtige observatie vindt men de volgende: (tabel XII)o



Feto 6: Osgood-model van de A-scores
voor trdl en SAwt. De opbouw van het
model voor de trdl is veel compacter
dan dat voor de shwt.( het grijze bal
letje markeert de A-as;het zwarte de
W-as;de P-as staat bier loodrecht op.)
(schaal: 1: 1 )

Foto 7: Osgood-model van de (B-A) scores
voor de trdl. (de aseen zijn op dezelfde
manier aangeduid als bij foto 6; de pa
~ieren vaantjes indiceren de stimuli.)
( schaaJ.: 10: 1 )

Fato 8: Osgood-model van de (B-A) scores
voor de shwt. (gelijke assen aJ.s foto 6
en 7). Hier z:ijn vooral flbealissingU en
I1verantwoordel.:ijkheidtt uitspringend..
( schaal: 10: 1 )

-Ui

Fato 7

Feto 6

Fato 8



trd1

1 )

2)

(A)

panee1bediening & te1efoon o

op1ettendheid & verantwoor

de1ijkheid & 1eiding geveno

duur van de diensten & slaapo

vermoeidheid & uitputting

shwt (A)

1) werkomgeving & te1efoono

2) onrege1matigheid & duur van de

diensteDo

3) v.rmoeidheid en uitputtingo

4) bes1issing & op1ettendheido

tabe1 XII

2Het is opva11end - w.1ke tendeDs ook in X -test naar vor.n kwam- dat het

model van de trd1 0 we1 meer tendeert naar d. waarderings-as, terwij1 dit

bij de shwto meer naar de activiteits-as iso (zie foto )0

Bij h.t c1uster-onderzoek wordt dee1s de aandacht getrokken door de sti

muli die tot eenc1uster behoren, dee1s door de stimuli die juist niet tot

een cluster behoren o

Zo 1igt dUide1ijk het begrip te1efoon centraa1 in een cluster, bij de

trd10 gevormd tesamen met panee1bedieDing. bij de shwto met werkomgeving.

Zo 1iggen opva11end 4uide1ijk bij de trd10 de verantwoorde1ijkheid,

op1ettendheid (en 1eiding geven iets minder) in een cluster, terwij1 bij

de shwto dit het geva1 is met pes1issing en op1ettendheid.

Bij de shwto c1ustert bijvoorbee1d weI duur van de diensten en.oQr's'l

matigheid terwiji bij de trd1 0 duur vodo diensten min of meer iD deze1fde

cluster 1igt a1s onrege1matigheido

Bij beiden vormt uitputting met vermoeidheid een cluster, terwij1 slaaE

daar he1emaa1 niet bij1igto

Bij de trd10 wijkt de beslissing sterk of van de overige vectoren; andere

vectoren die ook niet c1usteren in het A-model van de trd1 0 zijn wetkom

geving, afwisse1ing en onrege1matigheid. Met name h.t niet c1usteren van de

werkomge~ing is opmerke1ijk~

Bij de shwt. wijkt de verantwoorde1ijkheid sterk af van de overige vectoren;

andere niet-c1usterende vectoren zijn ooa. 1eiding geven, slaap, verant

woorde1ijkheid, afwisse1ing en panee1bediening. Hierbij is de aanwezigheid

van 1eiding geven en slaap merkwaardigo



Op soort~ijke Manier kan men ook de (B-A) lijsten onderzoeken; hierbij

dient mea echter steeds te denken aan het elementaire verschil tussen het

A-model en het (B-A) modelo aeeft het A-model ruimtelijk weer hoe de sti

muli ervareaworde. aan het begin van de dienst, het (B-A) model toont

slechts de versohuivingen van deze stimuli-ervaringen, tijdens de diensto

ne veotoren in het (B-A)- model zijn slechts verschil~ectoreDI
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Conelusie uit de resultaten.

Treindienstleider:

Hoewel de trdl. bij het begin van de dienst min of meer eenzelfde oor

deel heeft over werkomgeving, paneelbediening en telefoon, zal hierin een

verandering zijn opgetreden bij het einde van de dienst. Terwijl de telefoon

op eenzelfde manier gekwalifieeerd wordt ala bij het begin, is de tableau

bedienine gunstiger gewordeD. Dit waarschijnlijk door de mogelijkheid tot

afwisseline die weliswaar bij het einde van de dienst Minder positief wordt

sewaardeerd, maar weI .inder saai wordt gevonden. (De rest Tan de werkom

eeVi;g'Talt trouwens in een lagere waarderingl) Voor deze opvatting pleit

oak het versehijnsel dat de onregelmatigheid, aanvankelijk negatief gewaar

deerd, meer gewaardeerd gaat worden bij het einde van de die.st.

De oplettendheid on de verantwoordelijkheid zijn kwesties die bij het

ingaan van de dienst als positief gevoeld worden o Het ligt echter in de

lijn der verwaehting te veronderstellen dat doze oplettendheid bij het oinde

van de dienst vermindord zal zijB, hetgeen blijkt. De functie als leider

voelt de trdl. sterk en waardeert dit evenzeer bij de aanvang dor die.sto

bij het einde is deze waardering verminderd, waarschijnlijk als gevolg van

het idee "er tach niets wozenlijks aan te kunnen doen"o

Als een van de meest essenti;le, waarop de trdl. zich beweegt, wordt

het nemen van beslissingen gezien. Bij de aanvang der aienst wordt beslis

send gevoeld als iets goeds, wat ook in sterke mate aanwezig moet zijno

Bij het einde van de d1enst zwakt dit af en wordt het nemen van bes11ssingen

steeds negatiever gewaardoerdo Men mag stellen dat een zeker onvoldaan ge~

voel hier de oorzaak van is.

Het patroon van di~ ,geheel -beslissing - verantwoordelijkheid - ligt

opgesloten in de opvatting van de trdlo over het geven van leidingo Het

leiding geven is iets positiefs voor de trdlo Het blijft weI positief, oak

na de dienst, maar tach is er een verschuiving naar een zwakkere kant te

constateren.

D. duur van de dienet varat geen wezenlijk element in het gedragspatroon

bij de trdlo WeI treedt er een verachuiving op in diswaardering, maar deze

verschuiving is klein o
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Uitputting en vermoeidheid zijn op zichzelf versehijnaelen die niet

gtnstig worden beoordeeldG Men verzet zich ertegen~ Bij het einde van de

dienat is deze afweerhatding echter verzwakte

Seinhtiswachtere

Als de dienat begiRt, vindt de ahwt~ zijn directe werkomgeving en zaak

prettig (paneelbediening) Bi~ het einde van de dienst worden wel beide be

grippen eentoniger, maar wordt het oordeel positiever~ Men mag stellen dat

juist die eentonigheid positief gewaardeerd wordte Want zo wordt bij de

onregelmatigheid een negatieve waardering gevoeld, juist tengevolge van

die grote diacontuIniteit. Bij het eiDde van de dienst wordt de waardering

nag minder, terwijl de eentonigheid toeneemt. Even merkwaardig komt de

afwisseling naar voren die, hoewel sterk wisselend gevoeld (1), oak zeer

hoog gewaardeerd wordt. Ook bij het einde van de dienst, a18 de waardering

nog taeneemte Dit herhaalt zich in de duur van de diensten in mindere matee

De bealissing i8 iets zeer positiefs bij de aanvang der dienst~ Echter

evenals ook boven staat geaignaleerd wordt bij het einde der dienst,de be

aliaaing nog atwiaaelender gevoeld waardoar hij dan tevena ook direct ne

gatiever komt te liggea in de waardering~

Ook de ve~antwoordelijkheid wordt zeer sterk ervanen. Men appricieert

dit zeero Alleen wordt deze ervaring na afloop van de dienst wel aanzien

lijk afgezwakt en negatiever gevoeld. Mogelijk vanwege het feit dat de shwt o

zich zeer zorgvuldig controleert i.vom. de tableau-bediening en het belang

van zorgvuldigheld zo duidelijk ervaart. (Maar dan is de negatieve verschui

ving vod. verantwoordelijkheid niet te verklaren!)

Uitputting en vermgt1dheid worden anders ervaren dan slaap. Is slaap

iets positiefs, wat mooier en sterker (!) is bij het einde vod o dienst;

uitputting wordt negatiever en eemtoniger terwijl vermoeidheid wel eento

niger wordt, maar dan tach ook weer positiever gewaardeerd.

De teletooB typisch behorend tot d. trdl., valt duidelijk buiten de denk

sfeer van de shwt. Hij vindt het een mooi en nuttig apparaat. Maar dat blijft

hij vindene
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Opvallend is het verschil tussea de A-lijsten van trdlo en shwt o In het

bijzonder valt op dat over de werkomgevins, telefoon en paneelbediening

de eawto aanzienlijk positiever in zijn oordeel is o De verechuivingen van

deze begrippen liggea ongeveer gelijk voor trdlo en snwt.

Ret effect dat de shwto steeds tiuitbundiger" hebben gereageerd, kan mog8

lijk verklaard worden door:

a) Minder geremdheid.

b) kleiaer ruie, dus groter Bignaalrlli,s ver

houdiag.

Enige conclusiee over deel I (de objectieve taakbeschrijvins) teeamen

met deel II (de subjectieve taakbeleving).

Roewel het niet eenvoudig is een synthese te vinden tUBSen deze~' '_

b&ide delen, ogenschijnlijk zo .iteenlopend, kunnen toch weI enige

zinvolle opmerkingen gemaakt worden:

Ret blijkt voor de trdl. en shwto zo te zijn Rat de telefoon een van

de meest eseentiele zaken is, aanwezig op de post. Ret is daarom niet

te verwonderen dat beide groepen -dus ook de shwt (kwestie van statussym

bool 1)- hieraan grote waarde toekennen; een waarde die slechts weinig ver-
I

andert gedurende de dienst o

Omdat onregelmatigheden van welke aard dan ook, bij de shwto het aany

tal taakeenheden doen toenemen en amdat de shwt. over het algemeen zioh
, ~ "prettig voelt bij een zekere saaie rust, wordt de onregelmatigheid (in

tegenstelling tot afwisseling, waarbij het aantal taakeenheden niet hoeft

toe te aemen; denk in dit verbaad aan de bijdrage van het geheugen in de

taakeenhedea! zie grafiek van de storing) veroordeeld, bij het einde van

de diensto

Uit de taakeenheden-grafiekea blijkt dat de trdl o niet bijzonder veel

in contact is met zijn collega shwto ia de dieasruimte. Dit zou ook weI

eens ten grondslag kuanen liggen aan het feit dat stimuli ale leidins geven

en besliseing niet alleea bij de trdlo Minder positief gekwalificeerd worden

als bij de shwt o in de A-score maar oak dat beide stimUli) bij de trdl o '

eterker dan bij de shwto, tijdene het verloop van de dienst naar de nega

tieve richting verechuiven o Dit zou erop kunnea wijzen dat de trdlo voelt

dat hij reitelijk eigenlijk geen leiding geefto De shwto besliesen e1,en-
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1ijk a11es ze1lo

Vo1gead uit het Torige zou dit ook ~erk1aren dat de SAwto de bes1is

sing hoger, kwa1ificeren a1s de trd10 dit doeB, terwij1 de verschuiving

gedurende de dienst bij de sAwto Minder is dan bij de trd10

c) De berekening van corre1aties8

2Hoewe1 uit beide Toorgaande de1en -de X -test en het ruimte1ijk model van

Osgood- ook naar voren kwam datgene wat in dit onderzoek naar de (subjec

tieve) taakbe1eving het be1angrijkste is, name1ijk het olusteren van de

stimuli, zijn beide methoden zeker niet exaot te noemeno Om een meer

exacte bewerking uit te Toeren op de Terzame1de materiaa1, zijn verschi1

1ende intercorre1atie-matrices uitgerekend met behu1p van computerso

Uitgegaan is Tan de formu1e, zoa1s Pearson die heeft afge1eid (product-mo

ment ) 8

N~XY - ~X~Y

waarin8

N = d& grootte

X = de scores

Y = de scores

Tan de popu1atie

Tan de X-respondent

Tan de I-respondent

( Statistical Methods )

NoBo Men vergete niet dat a11e geta11en im het To1gemde betrekking hebben

op verschi1-scores!



= 13 of 18 afh. van onderzochte gro,p; en

;; S1 wordt verstaan: de som der 9 stimulus

9 adjectieven van de i-de kolom.

-45-

Uitgebreide berekeningen zijn uitgevoerd, die resulteren in een aantal

intercorrelatie-~atrices.Gezien de veelheid van gegevens, hierdoor ver

kregen, was het nodig uit deze rna'trices een enkele te kiezen die voor

verdere bewerking in aanmerking kwam. (Dit vooral in verband met de korte

tijd die ons hiervoor ter beschikking stond).

Nader onderzocht zijn de beide matrices voor trdl. en shwt. waarin de

correlatie's staan vermeld tussen de kolommen onderling'9gesommeerd over

de adj*ctieven. Dat wil~ zeggen: de correlatie van ~ (~S1) met

n 9r(7 s i+1) ; waarbij n
i loopt van 1 tim 14; onder

verschilscores horen bij de

Voor de beide matrices, zie bijlage XI.

de cijfers vacr

1-uitputting

2-werkomgeving

3-oplettendheid

13 - beslissing

de rijen geven de stimuli aan:

4- leiding geven. 7-telefoon 10-vermoeidheid

5- slaap. 8-duur v.d. dienst 11-onregelmatigh.

6- verantw. heid. 9-afwisseling 12-paneelbed.

14-totaal.

Op zichzelf genomen, is het niet mogelijk direct uit de matrixwaarden,

conclusie's te trekken over clusters, enz.

Hiertoe moet het mater1aal factoranalytisch onderzocht worden. In dit kader

was dat niet mogelijk.

Echter bestaat een methode -genaamd "Clusteranalyse f1 (Fruchter; paC. 12 tim

18)- die op min of meer eenvoudige wijze aangeeft welke clusters naar voren

zullen komen bij een volledige faetoranalyse.

Deze methode van clusteran~lyse berekent de verhouding van de gemiddelde

intercorrelatie van de variabelen in een cluster met de gemiddelde corre

latie van de variabelen, ziehniet beviadend in die cluster: Dit wordt ge

noerod de B-coefficient. Een B-coefficient ter waarde 1.00 geeft bijvoor

beeld aan dat de variabelen in de cluster niet wezenlijk hoger met ~lkaar

correleren dan met die variabelen die niet tot de cluster behoren.

Als voorbeeld werkt ; B. Fruchter een correIatie-matrix uit, aangegeven

aldaar als tabel 2.1, terwijl de bewerkingen dan gegeven worden in de

tabellen 2.2 en 2.3.
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Eenzelfde bewerking is uitgevoerd van beide intercorrelatie-matrices als

gegeven in bijlage Xl o Uitgerekend werden de B-coeffienten voor trdlo en

shwto de patroneno

•In ondrstaande tabel wordt aangegeven de gevonden clusters met de daarbij

gevonden B-coefficienten; dit voor trdlo en shwt. (tabel XIII)o

Tabel XIII

trdl o

clusters

6,7,13,14,
3,13,14
2,6,7,13,14

B-coefficient

6,29
3,26
6,50

shwto

cluster

2,4,5,14
2,6,7,8,13,14
2,6,12,14,

B-ooefficient

1,61
2,51
1,78

Men kan dergelijke resultaten grafisch uitzetteno Men vindt daD zg. corre

latie-profieleno

In dit geval is een dergelijk correlatie-profiel getekend voor de cluster

(2,6,12,14,) van de sawto (fig. 9). Vooral in de nabijheid van variabele

4 en 7 ziet men dUidelijk een clustervormiRgo

Nadere opmerkingen over de resultaten:

De lsultaten voor de trdlo zijn eigenlijk terug te brengen op de

cluster (6,7,13,14) met aanhangend 2 en drieo

Dat de beslissing en verantwgordelijkheid in dezelfde groep liggen

is niet verwonderlijk; dat de telefoon hierin ligt is weI merkwaardig en

niet goed te verklareno Hoe de invloed van dit geheel op het Totaal (14)
is, is niet 'bekend; over het algemeen correleert 14 hoog met de rest o

De resultaten Toor de shwto vallen uit in twee clusters: nlo (2,4,5,14,)
en (2,6,14); Zeer onduidelijk zijn deze clusters Toor interpretatieo Hier

liggen in een cluster (werkomgeTi~9 leiding geveD,slaap en Totaal ) ter

wijl de andere cluster bestaat uit: (werkomgeving, verantwoordelijkheid

en Totaal)



Drie hoofdzaken kunnen aanleiding zijn van d~ie boven gesignaleerde onduide

lijkheid:

A)

B)

c)

een denkfout is zeer weI mogelijk; slechts wordt

hier gesproken over de clusters van de verschilscores!

slstematische fouten, aanwezig door:

1) een te kleine populatieo

2) het onbewust verwaarlozen van bepaalde postulateno

3) doordat gewerkt worddt met verschilscores, neemt de

onbetrouwbaarheid toeo

De onderzoek.~ tast in het duister omtrent de redeaea

de respondent ertoe brengen een lijst op een bepaalde

Manier in te vullen!
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D Een fysiologiseh onderzoek~

Gelijktijdig met ons onderzoek is door de afdeling p.5 (de medisehe
z·

dienat) een onderzoek gehouden op CVL-Blw g waarbij men zieh vooral gericht

heeft op de meting van fysiologische verseh1jnselen g veroorzaakt onder

invloed van .en taak uitvoeringo Hierbij is opgenomen de hartslagfrequentie

(ECG) en de oogknipperbolbewegingo Met deze beide gegevens noopt men zien

een beeld te kunnen vormen van d. fysiologische reaeties van hart en oog

ten gevolge van het verriehten van een taako De uitwerking was ten tijde

van d1t rapport nog niet gereed zodat op dit moment geen resultaten gege

ven kunnen worden o

E Sugsesties:

Het onderzoek zoals dat heeft plaats gehad in de hier weergegeven vorm g

zal slechts een bescheiden bijdrage leveren van het vraagstUk der mentale

belastingo

WeI zullen onderzoekingen in de toekomst in bepaalde opziehten vanuit dit

onderzoek kunnen ver'er gaan o Zo zal het mogelijk zijn de objeetieve taak

uitvoering nog nauwkaurig vast te leggen w waarbij dan in het bijzonder

gelet zal moeten worden op de verdeling van subgroepen van in-en outputo

Tevens zal men zieh over problemen rond het geheugen terdege moeten bazin

nen w om tenslotte de mogelijkheid te krijgen waardefactoren te kunnen toe

kennen o

In dit geheel van onderzoekingen zel gestreefd moeten wordeDnaar het vast

stellen van criteria om vandaaruit te kunnen komen tot een uitspraak over

de algemene bezetting van CVL o posteno

Wat betreft het onderzoek met de semantische differentiaal kan dan aIleen

uitbreiding van resultaten worden verkregen als de populatie zal toenemen o

Zo is het te adviseren nogmaals een dergelijke methode toe te passen als er

bov o 10 CVL posten in gebruik zijno Splitsingen kunnen dan niet alleen

worden aangebracht in trdl o en shwto g maar ook bovo tussen de diensten

onderling g de intensiteit vod o taak eteo Tevens zal de algehele betrouw

baarheid stijgen

Het loont d. moaite zieh te bezinnen op een mogelijkheid een onderzoek

n-.r de belasting te houden waarbij gelijktijdig de taak geanalyseerd wordt
~n vastg.legd g maar waar dan ook fysiologische metingen plaats vindeno Belde
uitslag•• kunnen aan elkaar gerelateerd wordeno



F SameDvatting:

Het onderzoek is uiteengevallen in drie hoofdgedeelteno In het eerste ge

deelte zijn bezoeken gebracht aan de 4 CVL o posten zoals die zich op dit

moment in Na, Blw, Rtd en Uto bevindeno Deze bezoeken golden als orien

terend om een beeld te vormen voor de 2 overige hoofdgedeelten: de (objec

tieve) taak-uitvoering en de (subjectieve) taakbelevingo Om de taakultvoe

ring te kunnen vastleggen, zijn taakanalyses verricht, waarbij een input

en een output, alsmede een geheugen werden aangenomen, deze ieder weer on

derverdeeld in Zogo subgroepeno Door sommering van de taakeenheden en het

int.greren over eeneenheidstijd ( 60 min~) konden vergelijkings=groot

heden verkregea worden o Door deze integralen van de gesoameerde taakeenhede

vormen eea maat voor de intensiteit van de taak~

Met behulp van rating-scales werd vervolgens de taakbeleving bij het vol

tallige CVL-personeel onderzocht, daarbij steunend op de theorie, oatwik

keld door Osgood eoao met de semantische differentiaal o De gegevens zijn
2verwerkt in de X test, het ruimtelijk model van Osgood, waarbij hier aan-

genomen werd dat de factoren: activiteitswaardering en potentialiteit een
2orthogonale vectorruimte opspanden o De waarden van X groter dan 2,706

(10% significantie niveau) en de clusters in het Osgood=model gaven in

formatie over de ideeen die bij trdlo en shwto leven over de dienst en aIle

wat daar bij komto Tenslotte werden per computer enkele correlatie matrices

nitgerekend, waarbij langs wisknndige weg bevestigd werd wat al globaal

geconstrueerd was o

Enkele snggesties voltooiden dit onderzoek!

In grote erkentelijkheid zij vermeld de samenwerk~ng van TH-zijde met de

heren Proto Oldendorft en Albinski y Tan de Ns-zijde met de heren Neetesom,

Hoogendoorn en Jansen; en van de zijde van het IPO met de Hear Leopoldo
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NS biedt snel hulpo

Trein maakt non-stop-rit terwi11e vaD ziekeo

Utrecht, 24 mei- De trein Hoek van Helland - Rotterdam heeft zaterdag

avond al~ ambulance-expres dienst gedaano Van de Hoek reed de trein in

achttien minuten non-stop naar Rotterdam om een onverwacht ziek geworden

reiziger de noodzake1ijke medische hu1p sne1 te kunnea 1aten geven o

Vlak voor de vertrektijd om twaalf over zes werd de reiziger onwe10 Een

arts achtte overbrenging naar een ziekenhuis onmidde11ij1t nod1go Op het

statioB werd besloten de reizigers die 01' weg waren naar een van de vier

stations tussen Hoek van Holland en Rotterdam te laten uitstappeno De trein

kon toen in een ruk naar Rotterdamo Bij het centraal station stond een wa

gen van de GGD te wachten o Het was Toar de spoorwegen megelijk de rit zo

sBel mogelijk te maken dank zij het systeem van centrale verkeere1eiding

tussen Hoek va~ Holland en Schiedamo
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BIJLAGEI

Enkele opmerkingen over een Taakwaardering

Taakwaardering is een rangordebepaling van taken naar zwaarte volgens

een bepaald systeem, met het doel gegevens,'te leveren voor reehtvaardige

loonverhoudingen. Deze waardering geeft dUB de zwaarte-verhoudingen aan

van taken, zender echterrekening te houd.en met de kwa1.iteit van de preB

taties van de betreffende werkers, d.w.z. met de wijze waarop zij hun

taak uitoefenen.

De N.S.-methode van taakwaardering is in de jaren 1947/1949 ontwikkeld

door de afdeling Psychologisch Onderzoek. Het systeem is gegrondvest op

de door daze afdeling gemaakte analyses van een aantal taken.

Daze analyses geven behalve een beschrijving van de inhoud van de taak

oak een opsomming van psychische eigenschappen en lichamelijke vaardig

heden, die noodzakelijk zijn om de taak naar behoren te kunnen vervullen

Czie oak bijlage 11 voor taakbeschrijving CVL-personeel).

Bij de toepassing gaat het systeem uit van deze taakanalyses en maakt

van dezelfde eigenschappen gebruik~ De mate, waarin een taak op iedere

eigansehap of ander facet van een eigenschap een beroep doet, wordt aan

gageven met een cijfer in een puntenschaal. Er bestaan twae hoofdgroepen

van taken bij de N.S., genoemd taakreeks I en taakreeks II. Hoewel in

principe min of meer gelijk, worden voor beida taakreeksen andere groeps

indelingen gemaakt.

Zo kent de taak van taakreeks I een andere verdeling in vier ondergroepen

of complexen, genaamd:

ftMatoriek tl

"Zelfstandigheid"

rtVerantwoordelijkheid"

"Kennis".

Elke groep of complex word t gewaardeerd in een schaal van 0 tim 8 pllnten.

De aan de betreffende eigenschappen toegekende cijfers dienen daarbij

als belangrijk gegeven. Tevana wordt steeds rekening gehouden met het

eomplexcijfer, toegekend aan andere min of meer verwante taken. De zwaar

te van de taak vindt men tenslotte door de waarderingscijfers, gegeven

aan de vier complexen, bij elkaar op te tellen. De totalen van de waa.rde

ringscijfers geven de rangorde van de taken naar zwaa.rte aan.



Eveneens kent de taak van taakreeks II ook een der gelijke onderverdeling

nu in drie z.g. facetten, genaamd:

'tkennisfacet"

"zelfstandigheidfacet"

"verantwoordelijkheidfacet".

Daze facetten zijn ieder weer onderverdeeld in drie subeategoriee~waar

voor de volgende onderscheidingen gelden:

kennisfacet

zelfstandigheidfacet

Verantwoordelijkheidfacet

K1 : Ontwikkelingshiveau

K2 : Ervaring en Inwerktijd

K
3

: Structuur der Werkzaamheden

Z1: Zelfstandigheidsterrein

Z2: Leiding, 'l'oezicht, Controle

Z3: Overleg en Contacten

V1 : Verantwoordelijkheid voor persoonlijk te

verrichten taken

V2 : Beheersverantwoordelijkheid

V
3

: Beleidverantwoordelijkheid.

Deze sUbcategorieen worden allen beoordeeld door middel van een punten

waardering .. De zwaarte van de taak verkrijgt men tenslotte door de punten

der sUbcategorieen van de drie facetten op te tellen. (Zie tabel ala

voorbeeld; hierbij geven de cijfers weI de juiste verhoudingen, echter

niet de juiste waarde) ..

(Voor tabel zie volgende bladzijde).

N.B. Het N.S.-systeem van taakwaardering betrekt in de" waardering niet

de bijzondere bezwaren, die aan de vervulling van aommige taken zijn

verbonden. Voorbeelden van deze bijzondere bezwaren zijn:

- abnormaal grate lichamelijke inspanning

- onaangename werkomstandigheden.

(ten dele overgenomen uit: "Zo werkt de 'l'aakwaarderingtt pz 2).



KENNIS ZELFSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJKHEID
FACET FACET FACET

Taak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tot.

Trdl CVL Post 5 5 4 4 2 3 5 1 2 31
NIJMEGEN
bva Nm (exel)- Br (excl).

Trdl CVL Post 4 4 4 4 2 2 4 1 2 27
ROTTERDAM
bva Sdm (exel)- Hld.

Trdl cn Post 5 6 4 5 3 2 5 2 2 34
Utreeht Zuid
bva Ln (exel)- HT (exel).

Motoriek Zelfat.he·id Verantw.heid Kennia Tot.

Seinhuiswachter 1 5 6 4 16
Hoek van Holland (loco)
(onderdeel cn bva
Sdm-Hld).

Seinhuiswachter 1 6 6 5 18
CVL Post Utrecht Zuid.



N.V. Nederlandse Spoorwegen
Dienst van Personeelzaken
Afdeling 2 A.

Bijlage II

CVL: Post: Utrecht Zuid.
Nr.Epv/Uti/CVL/Ut zuid/BD/1.

Taakomschrijving:

Betreft: Seinhuiswachter, belast met de bediening van het CVL-tableau Lunet
ten (exel) - 's Hertogenboseh (exel), Gdm - Wnn (exel) en Gdm 
Beesd (exel).

Omsomming van de werkzaamheden:
Verriehten van bedienings-handelingen t.b.v. de trein- en rangeer
dienst op bovengenoemd tableau, onder toezieht van de treindienst
leider.

Zaltbommel:
losplaats Hedel:

asl PNEM:
asl WNN :

Ligging: baanvak Ln (exel.) - Gdm - Ht (exel.). Gdm - Wnn (exel.)
en Gdm - Beesd (exel.).

2. blokstelsel: automatiseh.
3. te bedienen installatie: het gehele tableau.
4. treindienst: zie grafiekblad 7 en 11.
5. Rangeerdienst: Houten: buurtgoederentrein (asl aan beide zijden

van het hoofdspoor).
Schalkwijk~buurtgoederentrein.

Culemborg: buurtgoederentrein.
Geldermalsen: rangeren met de groepsstukgoederentreinen;

wgl-treinen en buurtgoederentreinen.
omlopen DE-treinstellen, loets. Bedienen
asl Chamotte-fabriek.
buurtgoederentrein.
b~urtgoederentrein.

!idem.
idem.
Te Geldermalsen kan een gedeelte van de
g~eontroleerde spo~en worden vrijgegeven
t.b.v. de rangeer~._nst, te Cl en Zbm d.m.v
grendels.
Voor de te verrichten handelingen wordt ver
wezen naar het betreffende BVS en CVL order
en instrueties.

Toelichting:
1.

Opmerkingen: Het tableau wordt ma tim vr van 6.00 - 24.00 en zo na 18.00 be
diend door 2 waehters. De overige tijd door ~en wachtert tezamen
met treindienstleider. De treindienstleider is steeds aanwezig.
De seinhuiswaehter is persoonlijk verantwoordel:tjk voor het juist
en tijdig verriehten van de bedieningshandelingen op zijn gedeelte
van het tableau (resp. N-zijde t Ln-Gdm uitrijden Ht t met Gdma en
Z-zijde Ht-enkelsporige brug Hedel - Gdm uitrijden richting Ut,
met aansluiting van Wnn).
Hij moet deze handelingen zelfstandig verriehtent waarbij de spo
renstaat als opdracht geldt.
Bij afwijkingen van de sporenstaat, die van belang zijn voor de
regeling van de treinenloop, geeft de trdl opdraeht voor het ver
riehten van de bedieningshandelingen.
Van de shwt wordt voldoende kennis van plaatselijke situaties en
van de dienstregeling verwaeht om te kunnen beoordelen, welke af
wijkingen voor de dienstregeling een regeling behoeven.
Bij drukke werkzaamheden van de 'trd~ zo nodig de telefoon resp.
omroepinstallatie bedienen.
De bedieningshandelingen t.b.v. de rangeerdienst te Gdm en de
andere tussenstations worden door de shwt zelfstandig verrieht in
overleg met de opziehter/rangeerder aldaar.



Vervolg: CVL-post: Utrecht Zuid.
Epv/uti/CVL/Ut Zuid/BD/1.

Voor het rangeren en het wissels smeren te Gdm wordt gebruik ge
maakt van een portofoon~installatie.

Tussen 21.30 en 0.30 uur en andere tijdstippen moet te Gdm, bij
het rangeren met de groepstukgoederentreinen steeds gebruik worden
gemaakt van het hoofdsp~or richting Zbm (tussen sein 150 en sein
170).
De shwt regelt dit gebruik i.v.m. de baanvakbezetting, in overleg
met de trdl CVL en opz GE te Gdm. Hij dient een zoln gunstig moge
lijk gebruik te maken van de 3 mogelijkheden tot vrijgave, waar
door de treinbeweging minder of meer wordt belemmerd. Gevaarlijke
situaties, welke zich te Gdm kunnen voordoen:
1. Uitveren lange treinen b.v. op spoor 1, 4a en 5a, dan gaat op

tableau een bezet lampje branden, doch wissel blijft bedien
baar (las binnen vrije ruimtemerk). Na laten gaan of trein vrij
staat, alvorens gedraaid in te stellen.

2. Tegen elkaar binnennemen op &&n spoor (in strijd met de B. VQor
schriften doch van een kant alleen mogelijk met Geel 180).

3. Bewegingen met geIsoleerde voertuigen over het emplacement de
wisselstand in werkelijkheid komt niet meer overeen met de wis
selstand aanwijzers op het tableau.

De rangeerbewegingen t.d.v. de DE-mat. omloop liggen vast.
Incidentele omwisselingen t.b.v. de wpl worden geregeld in overleg met de opz
te Gdm. resp. trdl CVL.
T.b.v. de aansluitingen de treinbewegingen te Gdm volgen.
Te vroeg veilig zetten kan te vroeg vertrek tengevolge hebben of het te lang
gesloten blijven van de ahob. Het te Hdl controleren of de vrije baan grendels
na bediening gesloten zijn, extra aandacht scheDken aan losse lmt's.
Bij stroomstoring is overleg met de trdl speciaal letten of alle trein- en
rangeerdelen stilstaan, alvorens de knop tlwissels vrijmaken" wordt gedrukt.
Gemiddeld zijn 6 - 8 treinen op het tableau.
De enkelsporige brug te Hedel vraagt voortdurend de aandacht.
Van de mogelijkheid om linker spoor te rijden wordt gebruik gemaakt in ont
regelde situaties, werkzaamheden bij het z.g. Ifschoonl1-rijden en bij wegleren
op verzoek van tractie. Dit ter beslissing aan de trdl.

Een aantal blokken tussen twee stations wordt slechts aangegeven door "n be
zet spoorlampje, terwijl hier meerdere treinen aanwezig kunnen zijn.

Voor het houden van inzicht in de treinvolgorde en de beperking in het gebruik
van de sporen als gevolg van w:erkzaamheden, schouwen e.d. wordt een grote mate
van oplettendheid en een goed geheugen vereist (waarnemen toestel).
Het bedienen van de seinen op de stations vereist eveneens voortdurend oplet
tendheid teneinde de seinen tijdig te kunnen bedienen.
Het aan elkaar overgeven van trein c.q. rangeerbewegingen waar beide wachters
bij betrokken zijn.
Het speciaal a.ttent zijn op range.erbewegingen naar/van ongecontroleerde spore.n.•
Trdl moet allen op de hoogte houden.
Het attent zijn op extra treinen van de dagelijkse sporenstaat en/of per tgm
ingelegde treinen. Het attent zijn op juiste seinbediening bij gestoorde aki's/
ahob's.

Akkoord Klein Georganiseerd Overleg:

N.B.V.

K.B.V.

P.C.B.

Cst:

Lch:

Utrecht, 30-3-'65.



Bijlage II
N.V. Nederlandse Spoorwegen
gevestigd te Utrecht
Station Rotterdam C.S.

Stationsinstructie nr. 195

Onderwerp: taakverdeling en taakomschrijving van het
personeel op de CVL-post.

Taak CVL- trein
dienstleider.

taak CVL-wachter.

Vervallen.

Voorzien:
Hcst-Cbd-Acbd
CVL post
25x bundels

CM/PS.

1. Leiding en regeling van de gehele trein- en rangeer
dienst op het baanvak Schiedam-H. v. Holland.

2. Is verantwoordelijk voor aIle treindeinstleiderstaken
omschreven in de verschillende voorschriften en instruc
ties.

3. Houdt het treinregister bij en aIle andere registers wel
ke op de CVL-post aanwezig zijn. Het treinregister zand
vervoer wordt door hem aIleen bijgehouden wanneer er geen
CVL-wachter aanwezig is.

4. Verzorgt de omroepberichten.
5. Bedient de telecommunicatie-apparatuur behalve de mobilo

foon.
6. Bedient het CVL-tableau rechterzijde tot en met de eind

knoppen links van beginknop 812 en 814 in voortdurend
overleg met de CVL-wachter.
Hij is er voor verantwoordelijk, dat bij het bedienen
van het tableau geen handelingen worden verricht die de
handelingen van de CVL-wachter ten onrechte kunnen beln
vloeden.

7. Hij fit persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste bedie
ningshandelingen op zijn tableau.

8. Op de tijden dat de CVL-wachter niet aanwezig is neemt
hij tevens diens taak over.

1. Bedient het CVL-tableau linkerzijde tot en met de begin
knoppen 863 en 861 en de eindknop rechts van beginknop
867 in voortdurend overleg met de CVL-treindienstleider.

2. Hij seint de uit Hoek van Holland vertrekkende treinen
aIle af aan de CVL-treindienstleider.

3. Hij is ervoor verantwoordelijk bij de bediening van het
tableau geen handelingen te verrichten, die de handelin
gen van de CVL-treindienstleider ten onrechte kunnen
beInvloeden.

4. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de jui.ste b.e
dieningshandelingen op zijn tableaugedeelte. Hij mag zelf
standig bedieningshandelingen uitvoeren, waarbij de Gra
fische Sporenstaat als opdracht geldt. Bij afwijkingen
van de Sporenstaat worden de opdrachten door de trein
dienstleider gegeven.

5. Hij houdt de treindienstleider voortdurend op de hoogte
omtrent de treinenloop en eventuele bijzonderheden welke
zich op het tableau voordoen.

6. Hij regelt het zandvervoer en houdt het speciale trein
register hiervoor bij.

7. Hij bedient de mobilofoon.
8. Bij afwezigheid van de treindienstleider doet hij tevens

als zodanig dienst.

Blijvende CVL instructie nr. 7 dd. 27-9-'64 is vervallen

Hcst.,

H.J. Post.



Nederlandse Spoorwegen
Dienst van Exploitatie
CVL-post Utrecht

Blijvende CVL-Instructie no. 5.

Bijlage II

Utrecht, 14 juni 1964.

Onderwerp:

a. 'freindienst
leider:

b. Ambtenaar be
last met de
bediening van
de linkerzij
de v.h. ta
bleau.

b II.
Ambtenaar belast
met de bediening
van de rechter
zijde v.h. ta
bleau.

Voorzien:

Taakverdeling en taakomschrijving van de

a) treindienstleider op de CVL-post Utrecht
b) Ambtenaren belast met de bediening van hat CVL-toestel.

1. Leiding en regeling van de gehele trein cq. rangeerdienst
op het baanvak Lunetten - 's Hertogenboscho

2. Verantwoordelijk voor aIle taken, die voor de treindienst
leider in de verschillende voorschriften, orders en instruc
ties zijn vastgelegd.

3. Inschrijving van meldingen van buitengewone voorvallen, die
zich tijdens de dienst voordoen, alsmede inschrijving van
aIle stroringen en haperingen in de daartoe bestemde regis
ters.

4. Invulling van het treinregister en van die staten genoemd
in de diverse instructies.

5. Voor de tijden, dat geen 2e ambtenaar, belaat met de be
diening van het CVL-toestel linkerzijde, aanwezig is,
neemt tevens diens taak over.

6. Regelt de momenten, waarop het personeel van post T-CVL
in de gelegenheid wordt gesteld voor P.V.

7. Verzorging van omroepberichten en bediening mobilofoon.

1. Bediening van het CVL-tableau linkerzijde tot en met de
eindknoppen bij de beginknoppen 120 tim 136 te Geldermal
sen. Dit in voortdurend overleg met de ambtenaar belast
met de bediening van het CVL-tableau rechterzijde.
Hij is ervoor verantwoordelijk, dat bij het bedienen van
het tableau geen handelingen worden verricht, die de han
delingen van de andere ambtenaar ten onrechte kunnen beIn
vloeden.

2. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de juiste bedie
ningshandelingen op zijn gedeelte van het tableau. ,Hij
mag zelfstandig bedieningshandcUingen.uitvoeren, waarbij
de Grafische Sporenstaat als opdracht geldt. Bij afwijkin
gen van de sporenstaat worden de opdrachten door de trein
dienstleider gegeven.

3. 'freindienstleider voortdurend op de hoogte houden omtrent
de treinenloop en eventuele bijzonderheden, die zich op
het tableau voordoen.

4. Het gedurende de diensttijd wisselen met de ambtenaar be
last met de bediening van de rechterzijde van het tableau.
Deze wisseling dient plaats te vinden op of nabij de helft
van de diensttijd.
Dit geldt in de vroege- en late dienst.

1. Bediening van het CVL-tableau rechterzijde vanaf de be
ginknoppen 120 tim 136 te Geldermalsen.
Dit in voortdurend overleg met de ambtenaar belast met
de bediening van het CVL-tableau linkerzijde.

2. Zie de punten 2 tim 4 van de bovengenoemde ambtenaar.

Lch Sectie Oost,
J.H.W. v. Vlodrop.

CEd Utrecht (3x), TLR Ut (2x), Cst Gdm, CVL post Utrecht,
CVL treindienstleider en wachters (16), Heer Hardeman,
Lch 0 (2x) , Lch 0 reserve (1Ox).
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Lijst:

OVL-Post:

Funotie:

Naam:

Datum:

Ned. Spoorwegen

Af'd. pz 3.

BIJLAGE IX



Met behulp van deze vragenlijst wi~len.wij onderzoeken welke betekenis
•

bep~alde' dingen en begrippen voor U hebben. Om daar achterte komen, .

vragen wij enkele begrippen ta beoordelen aan de hand van enkele beoor

delingsschalen.

Bijvoorbeeld: wij geven U het woord "steen" en vragen U te beoordelen

hoe licht of zwaar U denkt dat "steen" is. De vraagziet er dan als volgt
I

uit:

STEEN

licht :-1-:-~:-,}-:--+II--:-5-:--c6--;--7-:zwaar

U kunt nu. aang.even. hoe zwaar "steen.t'- naar Uw mening..is, door bij een van

de cijfers een kruis (x) te zetten. Als U,vindt dat het licht is, zet

dan links een kruis; vindt U dat het zwaar is, zet dan.rechts een kruisj

vindt U dat het noch licht, noch zwaar is, zet dan een kruis in het mid

den van de schaal, dus bij 4.
Iemand die vindt dat "steen" een beetje z~aar is, zal een kruis z6 zet-

ten:

STEEN
x

licht :-1-;-2-:-3-;--4
'
1-- --"')5--:--.n6--:--7-; zwaar

Iemand die "steen" nogal zwaar vindt, zal een kruis z6 zetten:

/ STEEN
x

licht :-1-:-2-:-,}-:--...II--:-5--:-&--:--7-: zwaar

Werk met eenredelijke snelheid door de vragenlijst heen. Denk niet te

lang na bij 66n schaaltje. Het gaat erom ~at U bij de"woorden het "rst

te binnen schiet. Wees echter anderzijds niet s~ordig.

Opmerking: Zet nooit meer dan 66n kruis op een,schaal. Sla ,geen enkele

schaal over. Als U vindt,dat de gegeven eigenschappenniet van toepas

sing zijn, of als U niet tot een beslissing kunt komen, ze~ dan Uw kruis

in het midden van de schaal. Laat geen enkele sphaal blanco.



UITPUTTING

waar- waar-
de- :-1-:-2-:-:;---:-_l¥"1-:-.5-:--t6--:--?-: de
loos vol

snel :-7-:-6-:-,5--: '4 :-:;---:~2--:-1-:lang
zaam

goed :--,,/-:-6-:-5--:--'i-1-:-}--:-2--:-1-: slecht

opper-
vlak.- :-1~:-2-:-}--:-_li-1-:-5--:-6--:--?-: diep
kig

pas
sief

:-1-:-2-:-3---:--'i-1-:-,5-:--t6:)'--:--7-: actief'

wisse- :--7-:-6-:--'5:;--:--'i-1-:-}--:-2-:-1-:
lend

gelijk
matig

le11j:K :-1-:-2-:-}--:--'¥"1-:--"5,.--:--t6--:--?-: mooi

groot :--7-:--f6'--:-~:. II :-}--:-2-:-1-: klein

zwak :-1-:-2-:-3--:-_1i-~ -:-5-:-6-:-7-: sterk



waar
de
loos

WERKOMGEVING

waar
:-1-:-2-:-3-:-..",1*""1-;-,5-;--'6--:-'7-: de

vol

snel :-'7-:-6-;-,5-:--1.41--"-:-3-:-2-:-1-: lang
zaam

goed :-'7-;--i6--:-,5-:--4-:-3-:-2-;-1-; slecht

opper-
vlak- ;-1-:-2-:-3-:-"",,1.-.-:-,5-:-6-;--7-; diep
kig

pas
sie!

:-1-:-2-;-3-:_-.1.'...1 -;-"'S?--;--t6--:-'7-: actief

wisse
lend

;-'7-;--f6--:--'Si-- - .....L...I -:-3-:-2-:-1-: gelijk
matig

lelijk ;-1-:-21--:-3-:-.....1....-:-,5-: ,6 ;-'7-: mooi

groot ;-'7-;--f6--;----,5-:-.....I....-;-3-:-2-:-1-: klein

zwak :-1-:-2-:-3--;-.....1...1 -:-5--: 6 :-'7-: sterk



waar
de
loos

snel :--'7-:-6-:--'5:;-'-:--1'-1-1-:-3--:-2-:-1-: lang
zaam

goed :-7-:-6-:-5-:-""""1-1-:-}-:-2-:-1-: slecht

opper
vlak
kig

,)<
.l

.-1-·-L2-.-ot-·--I4...--:-e:-:-6--:--"'-:• • I,' • ~. ~ - -- I diep

pas
sief :-1-:-2-:-3--:--I'~1-:-5-:--t6~-:--'l-:actiet

wisse- ---t6-- J:-'7,-: :-5-:--L1l---:-}--:---;-a---:-1-:lend
gelijk
matig

lelijk" :--1-:-2-:-3--:-""",11-1-:-5-:--16'--:--'7-: mooi

groot :-'l~:-6-:-,5-:-_I¥"~-:-}--:-2-:-1-: klein

zwak :-1-:-2-:-:;--:-"""'41---:-,5-:-6-:--'7-: sterk



LEIDING GEVEN

waar- waar-
de- :-1-:-2---:-}--=--I./1-1-:-5--:--t6--:--'7-: de-
loos vol

snel

goed

:--'7-:--t6--:-5--:_-e/+-1-:-}--:-2-:-1-: lang
zaam

:~7-:-6-:-5--:-...l'","1 -:-}--:-2---:-1-: slecht

opper-
vlak- :-1-:-2-:-}--:--I./f-.-:-5--:--t6--:--'7-,: di.ep
kig

· I

pas
sief

wisse
lend

:-1-:-2-:---}--:--.l'¥-'1-:-5-:-6-:--'7-: actief

:-7-:-6-:-5--:--'11--:-}--:-2-:-1-: gelijk
matig

lelijk :-1-:-~:-}--:--I.'+-1-:-5--:-6-:--,,/-: mooi

groot :--"/-:--I6---:-.5--:-..,,,1+-1-:-}--:-2-:-1-: klein

zwak :-5--:-6-:-7-: sterk



SLAAP

waar- waar-
de- :-1-:-2-:-3'-:--1.'1-1-:-,5--:--16---:---'7-: de-
loos vol

snel :--7-:--t6"-'-:--"J;5-- --"'4'--:-3-:-2-:-1-: lang
zaam

goed :--'1-:--t6~-:-,5--:--t.44--:-3'-:-2-:-1-:slecht

opper-
vlak- :-1-:-2-:-3'-:--1.'1-1-:--5-:-6---:-7-: diep
kig

pas
sief

:-1-:-2--:-3'-:--t.1+-.-:-,5-:--16--:--,/-: actief

wisse
lend

:--'1-:--f6~-:-,5--:--I.lla--:-3-:-2-:-1-:
gelijk
matig

lelijk :-1~:-a--:-3'-:--t.4~-:-5-:-6--:-?-:-:mooi

groot :---'7-:-6-:-,5-:--1.11-1-:~3'-:-2-:-1-:kJ.e;i.n

zwak :-1-:-2-:-3--:--1.'1-1-:-,5--:---t6--:-7-: sterk



VERANTWOORDELIJirntID '

waar-
de- :-1-:-2-;-3-:-....,""",-:-.5--:
loos

waar
6 :---7-1 de

vol

goed :---'7--:-6--;'-';-:--1.44--:-3-:-2-:-1-: slecht

opper-
vlak- :-1-:-2-:-3-:--1.401--: 5 ;
kig

9 ;~: diep

1'as
sief

:-1-:-2-:-}--;_-I.'1-1-:-.5-:-~6'--:---'7--:actief

wisse
lend :---'7--:--I6~-:-.5--:--I1"",-:-3-:-2-:-1-: gelijk.

matig'

lelijk :-1-:-2-:-3-: 4 :-,5--:-6--:---7-: mooi

groot :---'7--:--46---:-.5--:--I.'&.-,-:-3--:-2-:-1-:' klein

:-.5--:-6--:---'7--: sterk



TELEFOON

waar- waar-
de- :-1-:-~:-3-:_-t.lll---:-5--:--l6--:-7-:de-
loos vol

anel :-?--:-6---:---'----1-.-£4~-:----3___:--2----:·-1-:
lang
zaam

goad :-7-:--f6~-:-.5-:-.-£'1o-1-:-3-:-2--:-1-: slecht

opper-
vlak- :-1-:-2--:....0--3-:-.-£'1-1-:~.5-:-6-:-?--:diap
kig

pas
sie!

wisse
lend

:-1-:-Z-:-3--:--'1-1-:--'5?--:-6--:-?--; actie!

:---7-:-6--:-.5-:-...t:l~1-:-3--:-2-:-1-: gelijk
matig

, lelijk :-1-:--z-:-3-:-....4.--:-5-:--t6--:-7-: mooi

groot :-7-:-6-:-,5--:--41---:-3-:-2--:-1-: klein

zwak :-1-:-2--:-3-:-_1....., -:-5--:--f6~-:-?-: sterk

. "



DUUR VAN DE DIENSTEN

waar- waar-
de- :-1-:-2--:-3-:--'1--1- --Ji55-0-:-6--:---7-: de-
~oos vol

snel :..-.-..I'l-:--f6:--:-·5;--:-..,;l....-:-3-:-2-:--:-1-: lang
zaam

goad . :--'l-:--f6:--:-5-:-...r.~~-:-3-:-2--:-1-: s~echt

opper-
vlak- :--1-:-2-:-~:--401--:-5-:-6--:--'l-:diep
kig

pas
sief :-1-:-2-:-}--:-4-:-5-:-6--:--'l-: actief

wisse- :----"'J-.-6-._,e:-:' 'Z- ~ 1-{. • ~-- -"';"'1-:-,,- -:-,-:- -:lend
gelijk
matig

mooi

groot :--'l-:--I6~-:--Ji5::;'-- 'I I :-';-:-2-:-1-: klein

zwak :-1-.:-2-:-}--:-""~1--:-5-:-6--:-7-: sterk



AFWISSELING

waar- waar-
de- :-1-:-2-:-3-:-.....'1-1-:-5-:--l6~-:--'7-:de-
loos vo~

snel

goed

opper
vlak
kig

pas
sie!

:--'7-:-6--:-.5-:--4-:-3-:-2-:-1-: ~angzaam

:----1-:-...6--:-.5-:-,.£'10-,-:-3-:-2-:--1-: sleoht

:-1-:-2--:-}--:-"",'oI-1-:-~:-6--:--'7-:diep

:-1-:-2--:-3-:--I.lfl--:-5-:-6--:--'7-: actie!

wisse- :~-:--f6-----5'i-- --'10-1-:-}--:-2-:-1-: ge~ijk-
lend matig

lelijk :-1-:-2-:-3--:-""'#.Ji---:-.5-:--i6~-:--'7-:mooi

groo t :---11-:-6-:-7'--:--1.41--:-3-:-2-:-1-: klein

zwak :-1-::--2-:-r-:-.....t.....- --5"""-:-6--:--'7-: sterk



waar
de- .
100s

VERMOEIDHEID

waar
:-1-:-2-:-3-:-......'1-1-;-5--;-6--:--'!-: de

vol

snel :--'!-:-6-:--'5~.-:-......'1-1-:-}-:-2-:-1-; lang
zaam

goed :--'!-;-6--:-5--:--'1-1-:-,-:-2-:-1----.;: slecht

opper-
vlak- :-1-:-2-:-3-:-....,~1-:--'5i--:-6--:--'l-:diep
kig

pas
sief

wisse
lend

:-1-:-2-:-}-;--'1-1-:-.5-:-6-:--,!-: actief

:--'!-:--t6-- ---'5'i---o --'f-1-:-}---:-2-:--';"'1-: ge11jk-
: 0 matig

1elijk :~1-:-2-z-';--:--1l-.-:-5--:--t6--:-1'--: mooi

groot :-7-:-6--:-...5,....-:_......11-1-:-~:-2---:-:~1-: ·~&in

. ,

zwak :-1-:~2-:-,;--:--.l4l--:-.5-:-6--:--'l-: sterk



'ONREGELM1tTIGHEID

waar- waar-
de- :-1-:-2-:~3--:--'~1-:-5-:--16--:-7-: de-
loos .' vol

snal

goed

;--'l-:-6--s-,5-:--401---:.--}--:-2-:-1-: lang
zaam

:~-:--f6--:-5-:-""+-1 -:~r-:-2-:-1-: sleoht

opper-
vlak- ;-1-:-2-:-}--:-_'1-1-:-5-;-6--:-7-: di.ep
kig

pas
sief

:-1-:-2-:-}--:--'1-1-;-5-:--t6:p---:-7-: actief

wisse
lend :---'7--:--6--:-,5---:--.1.'1-1-:-}--:---2---:--1-: gelijk

matig

lelijk :-1-:-2-:-3-':--.l.41--:-5-;-6--:--'l~:mooi

groot :---,!-:-6-:--"5'i-- --o£+ZI--;-3-':-2-:-1-: klein

zwak :-1--:-2--;-3--:--.l.ZI-I- 5:-6--:---'1-: sterk



waar
de
100s

• nll

goed

PANEELBEDIENING

waar
: :--1-:-2--:-}--:_-.£1f-1-:-.5-:-~6)--:-?-:de

vol

;--7-a--f6--a-,;--a--'+-1-;-}--a-2-a-1-s lang•zaam

:--?-s-6--s-.5--:--L11-1-:-3'--:-2-:-1-: slecht

opper-
vlak- :-1-:-2-:-}--:--L'f-1-:--':5~-:--f6~-:-··7,-:diep
kig

pas
sie! :-1-:-2-:-3-:--

'
f-1-:-5-:--f6--:~: actief

wisse
lend :-?-:-6-:--':5;'-- _-.1.'1-1-:-}-:-2-:-1---: ge1ijk

matig

lelijk :----1-:-2-:-}--: II .. :5 :-6--:-7-: mooi.
I

\

~)

\
/ ~,

groot :---"1-:---6-:-,5-: II :-3-:-2-"';;;:-1-: klein

zwak :-1-:-2-:-3-:--LII-~-:-.5-:-6--:-7-: sterk



waar
de
1006

snel

goed

opper
vlak
kig

pas
sief

BESLISSING

waar
:.,.......1-:~2-:-7-:--L4l---:-5-:-6--:---7--:de

vol

:--7-:-6--:-5-:--L4l---:-}-:-a--.-1-: lang
zaam

:-7-:-6-:-.5-:--'1-1-:-3--:-2-:-1-: sleoht

:-1-:-2-:-3--:--'¥-1-:-5-:-6-:-7-: diep

:-1'-:-2-:-3--:--(1-1-:-5-:-6--:---7-: aotief

wisse
lend

:--'1-: -6--:--'5:p.....-:--11.j.-1-:--7-:-2-:-1-----: geiijk
matig

lelijk :-1-:-2-:-}-:--4"'--:-5---:-6-:-7-: mooi

groot :-'7-:-6-:-5---:--1
1-1-:-3--:-2--:-1-: klein'

zwak :-1-:-2-:-3--:--L4l---:-5-:-6-:~-: sterk



.

ui.tput werk oplet- le:id. slaap verant tel. duur v. afwis- vermoeid onregm paneel b. beslis.

I-tinge rendhd wrdlh. d. d. seling heidomg. geven

wrdls / wrdvol >

snel / langzaam
(
"'-
~,

goed /
,

slecht

op.vl / diep

passief / actief
! -

wsslnd / glkmtg

lelijk / moo!

.
~r.m / kln.
)

zwak / sterk

-

, .



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 -.208 -.067 -.070 0055 .077 -.083 0031 .086 -.078 .017 -.199 -0125 0096
2 .575 .366 -.477 .524 .584 -.255 .139 -.134 -.273 0432 0646 .636
3 0504 .026 .593 0359 -.212 -.050 -.420 -.107 0373 .703 .691

H 4 -.084 .478 0230 .013 -.103 -.157 -.137 .196 .411 .554
>< 5 -.112 -.494 -.124 -.277 .076 .196 0007 -.350 ... 178., 6 0677 -.129 .343 -.150 0051 .352 .650 .933Ill)

7 .006 .370 -.196 -.092 .074 .650 .709tI1.... 8 0177 -.353 -.216 -.392 -.279 -.127...,
...c 9 .116 -.234 -.203 .104 .336j:Q

10 0239 0190 -.164 -.077
11 -.073 -.103 .027
12 0281 .378
13 0747

totaal trdl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0478 0033 .492 0419 -.138 0189 .282 .350 .201 .070 -.323 0211 .774
2 0324 -.325 .463 .142 .575 .444 .082 -.212 -.347 .357 .170 0493
3 -.217 -.340 .592 0308 .383 .150 -.058 -.379 .212 .695 .321
4 .221 -.011 -.138 -.187 .226 .154 .091 -.444 .321 .335
5 .019 .310 .087 .058 -.324 -.009 .127 -.184 .398
6 .539 -.159 0229 -0278 -.315 .398 .398 .261
7 .317 .366 -.341 -.249 .540 .269 .609
8 .397 -.202 -.417 -.080 .402 0409
9 -.402 -.323 .008 .364 •.564

10 .593 -.653 -.056 .020
11 -.380 -.350 .074
12 -.099 -.061
13 .479 totaal shwt



Amf.

Blw.

Br.

Brn.

Bed.

CI.

DId.

Eh'Y.

Gdm.

HId.

HIde.

HIll.

Ht.

Hve.

Lak.

Ln.

Mbo.

Mo.

Mss.

Nmo

Rtd.

Sdm.

Uto

Utmo

Wnno

Zbm.

ahobo

akL

CVL.

GGDo

lcho

men.

mPo

NXo

trdlo

trjo

shwt.

Bijlage XII

Lijst van gebruikte afkortingen.

Amersfoort

Blauwkapel

Blerick

Baarll

Beesd,

Culemborg

den Dolder

Eindhoven

Geldermalsen

Hoek van Holland

Hoek van Holland strand

HaeleB

's Hertogenbosch

Hilversum

Lunetten aansluiting

Lunetten

Maasbrugovergang

Mook

Maassluis

Nijmegen

Rotterdam

Schiedam

Utrecht

Utrecht-Maliebaan

Wadenoyen

Zaltbommel

automatische halve overweg bomen

automatische knipperlicht installatie

Centrale Verkeers Leiding

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

lijnchef

machinist

motorpostrijtuig

Entrance Ex! t

treindienstleider

traject

seinhuiswacht 4Jr



'.fEE~

TEEM.

THE.

Ww.

A.

W.

P.

Bijlage XII

Vervolg lijst van afkortingen

Trans Europ Express

Trans Europ Express Marehandises

Teehnische Hogeschool Eindhoven

Weg en Werken (Dienst)

Aktiviteit-as

Waardering-as

Potentialiteit-as
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