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1. Inleiding

Het is ruim honderd jaar geleden (1880) dat Domela Nieuwenhuis zijn 'arbeidersenquête' hield.
De 'industriële revolutie' had ingrijpende gevolgen voor de samenleving, maar in het bijzonder
voor de omstandigheden waaronder de arbeid uitgevoerd diende te worden. Om inzicht te
verkrijgen in de omstandigheden waarin de mensen destijds leefden en werkten, heeft Domela
Nieuwenhuis een enquëte gehouden. Enkele van de vragen betroffen de consequenties van
invoering van nieuwe technologie: "Is de duur en het vermoeiende van den arbeid vermeerderd
of verminderd door de ontwikkeling der machines?" (Welcker, 1978: pag. 202). De antwoorden
van de arbeiders op deze vraag waren overigens wisselend, in enkele gevallen werd vermeld
dat 'het vermoeiende' was verminderd, maar eveneens kon worden gehoord dat

'het

vermoeiende' was toegenomen, met name doordat 'de duur' was toegenomen. Bijkomende
aspecten waren dat in de meeste gevallen het arbeidstempo werd opgevoerd, terwijl werknemers
het tempo ook niet meer zelf konden regelen. Tegenwoordig weten we dat met name deze twee
factoren een grote invloed hebben op 'het vermoeiende' (werkbelasting) van de arbeid. Ook
heden ten dage zijn er grote veranderingen op het terrein van de arbeid waar te nemen. Men
spreekt nu ook wel van een 'technologische revolutie' als gevolg van de snelle opkomst van de
informatietechnologie. En opnieuw is de vraag relevant wat dit voor consequenties voor de
arbeid en de werkenden heeft. Hieraan gekoppeld is ook van belang de vraag welke
consequenties dit heeft voor de A8c0-psycholo(o)g(ie). Deze vragen komen in het onderstaande
aan de orde.

~

2. Determinanten van verandering

De Nederlandse samenleving heeft in ruim honderd jaar een aantal sociaal-economische
veranderingen doorgemaakt. Van een voornamelijk agrarisch georiënteerde economie aan het
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begin van deze eeuw is er een ontwikkeling geweest via een industriële economie in het midden
van deze eeuw naar een diensten-economie op dit moment. Volgens recente gegevens van het
CBS is ongeveer 70 q van de beroepsbevolking werkzaam in de diensten sector (bron: sociaaleconomische maandstatistiek, 1991, CBS, Vol. 4, p. 11). In sociaal opzicht zijn er ook
veranderingen waarneembaar. Op het gebied van de arbeid hebben deze onder andere betrekking
op verandering in de verhouding arbeidstijd - vrije tijd, ten gevolge van verkorting van de
wekelijkse arbeidstijd tot 36 à 38 uur per week. Ook zijn belangrijke veranderingen opgetreden
in de arbeidsverhoudingen. In sociaal-economisch opzicht speelt verder de internationalisering
van de handel een rol, zeker in een land als Nederland. Dit vraagt veel communicatie, soms op
tijden

die

buiten

de

gangbare

liggen.

werktijden

Daarnaast

zijn

er

technologische

ontwikkelingen, waarbij de informatie- en communicatietechnologie wel erg nadrukkelijk
aanwezig is (zie ook ten Horn 8c Zijlstra, 1990). Deze ontwikkelingen drukken hun stempel op
de samenleving als geheel, maar hebben vooral ook invloed in het domein van de arbeid (zie
ook Roe, 1990).

Oorspronkelijk bestond er een grote vrees dat door automatisering veel werkgelegenheid
verloren zou gaan. Deze vrees is tot dusverre niet geheel terecht gebleken. Er heeft zich
daarentegen wel een verschuiving van werkgelegenheid voorgedaan van de produktiesector naar
de dienstverlenende sector. Daarbij zijn ook geheel nieuwe functies ontstaan, zoals bijv. DTPfunctionaris

(desktop-publishing), telematica-adviseur,

data-base beheerder,

etc.

Het

is

aannemelijk dat deze veranderingen in de arbeidssector ook gevolgen hebben voor de
arbeidsinhoud. Met name de invloed van de informatietechnologie lijkt van belang. Eén van de
gevolgen lijkt dat het handmatige werk in toenemende mate verdwijnt, omdat het wordt overgenomen door machines. Enigszins gechargeérd zou men kunnen stellen dat dit tevens
meebrengt dat de functie van de mens verandert in 'bewaker' (of supervisor) van de machines,
of (in het slechtste geval) 'knoppendrukker'. Dit betekent dat mensen meer met hun 'hoofd'
moeten werken, waarbij meer eisen worden gesteld aan de cognitieve vaardigheden.

Werken met computers betekent dat men met informatie werkt: informatie wordt verzameld,
bewerkt en verwerkt, opgeslagen, enlof weer doorgegeven. Informatie is daarmee een belangrijk
'arbeidsobject' geworden. Gezien het feit dat dit werk voornamelijk mentaal werk is, dat wil
zeggen mentale bewerkingen vraagt, kunnen we spreken van 'Mentaal Informatie Werk' (MIW).
Mentaal Informatie Werk heeft dus betrekking op arbeid waarbij informatie het arbeidsobject
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vormt, zoals hout het arbeidsobject van de timmerman is (vgl. Meijer, 1989, Roe 8r. Meijer,
1990) .

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie op het terrein van de arbeid
gebaseerd op een inventariserend onderzoek.

Aangegeven wordt welke vormen arbeid

tegenwoordig aanneemt tegen de achtergrond van de eerder aangestipte ontwikkelingen. Daarbij
wordt evidentie opgeleverd voor het bestaansrecht van het concept van Mental Informatie Werk
(zie hiervoor ook Roe, 1990). Een uitvoeriger verslag van de hier gerapporteerde studie zal in
1993 verschijnen. (Roe et al., 1993).

3. Methode

Het onderzoek is gebaseerd op een (telefonische) enquête onder een representatieve steekproef
(N -1168) van de Nederlandse beroepsbevolking. De vragen in de enquête hadden betrekking
op de werkzaamheden die men uitvoert, de naam van de functie, de werktijden, of inen al dan
niet met informatietechnologie werkt tijdens de uitvoering van de arbeid, de lokatie(s) waar men
werkt (eventueel thuis), hoe de geïnterviewde zijn~haar arbeid karakteriseert in termen van
'hoofd- of hand arbeid', wat het arbeidsobject is in termen van 'dingen', 'mensen' of
'informatie', aantal en aard van de werkcontacten die men heeft (zowel binnen als buiten de
organisatie) en tenslotte enkele biografische gegevens, zoals geslacht, leeftijd en opleiding.

In het navolgende zullen een aantal van de gegevens uit de enquête worden gepresenteerd.
Hierbij zal het accent liggen op de vergelijking van de groep die aangeduid wordt met de term
'Mentaal Informatie Werk' met de rest van de steekproef. Als uitgangspunt voor de vergelijking
zullen vooral de aspecten arbeidsinhoud, tijd, plaats en hulpmiddelen worden belicht.

4. Resultaten

4.1 Aard van de arbeid

Om een globale karakterisering te kunnen geven van de aard van de arbeid, is de respondenten
gevraagd om aan te geven of het werk dat zij doen het beste omschreven kan worden als
'hoofdwerk' of als 'handwerk'. Daarnaast werd gevraagd om, gegeven het onderscheid in
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werken met mensen, met dingen of inet informatie, aan te geven met welk type werkobject de
respondenten het meest te maken hebben.

Hoofdwerk of handx~erk

Uit de in figuur 1 gepresenteerde gegevens kan afgeleid worden dat bijna de helft (45 qo) van
de respondenten het eigen werk typeert als 'overwegend hoofdwerk'. De categorieën handwerk
en de combinatie van hand- en hoofdwerk zijn ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd door
respectievelijk 27 q en 28 ~ van de respondenten.

4

Werk activiteit
Hoofdwerk
45 0~0

Handwerk
280~o

nip~FZ~19-1-92

Combinatie
2 7 0~0

Werken met mensen, dingen of informatie
Vervolgens is gevraagd naar het object van arbeid, waarbij onderscheid is gemaakt in drie
verschillende categorieën: mensen, dingen, of informatie. Het grootste percentage van de
respondenten geeft aan in zijn of haar werk primair te maken te hebben met 'mensen' (41 q).
Voor 26 ~o is het primaire werkobject 'informatie', terwijl 20 ~ in hoofdzaak met 'dingen'
bezig is (zie figuur 2). Een klein deel van de respondenten noemt in plaats van één primair
werkobject, een combinatie van 'mensen en informatie' (7 ~o), 'dingen en mensen' (4 q),
'dingen en informatie (1 q ) en 'alle categorieën' (3 ~ ).
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Arbeidsobject
Informatie
2 óo~o
Mensen
410~0

Comb. met informatie
8 0~0
Di ngen
200~0
nip~FZ~19-11-92

4.2 Merttaal Informatie Werk

Door de beide vragen te combineren, ontstaat zicht op de categorie die wij eerder als 'Mentaal
Informatie Werk' omschreven.

Tabel 1. Aard van het werk: Hoofd~handwerk x Type werkobject

Dingen

Mensen

Gegevens

Totaal

Hoofdwerk

17

222

198

437

Handwerk

155

101

30

286

59

151

71

281

231

474

299

1004

Hoofdwerk~
handwerk
Totaal

In Tabel 1 is te zien dat binnen het werken met dingen overwegend handwerk is. Werken met
gegevens is meestal hoofdwerk. Personen, die aangeven dat ze met mensen werken, benoemen
dat in meerderheid als hoofdwerk, maar er zijn ook relatief velen voor wie sprake is van
handwerk of een combinatie van hoofd- en handwerk. Werken met mensen is met andere
woorden een heterogene categorie.

Wij beschouwen de combinatie 'Hoofdwerk' met 'Werken met gegevens' als 'Mentaal
Informatie Werk'. Om zicht te krijgen op de inhoud van deze categorie is vervolgens gekeken
naar de typen functies die de respondenten binnen deze categorie vervullen (zie Tabel 2). Het
sterkst vertegenwoordigd is het functie-cluster 'Cijfermatige administratie' (26,5 qo). Hierondèr
vallen met name administratieve medewerkers en boekhouders, die financiële gegevens controleren, financiële verslagen maken, polissen opmaken, etc. Het betreft voornamelijk personeel
op het uitvoerende niveau. Daarnaast is er een groep die naast het uitvoerende werk ook leiding
geeft (teamleiders, afdelingshoofden, etc). Dit cluster omvat 13,5 ~o van de MIW-categorie.
Veel voorkomende functienamen in dit cluster zijn: codrdinator, projectleider, procesmanager,
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bedrijfsleider. Dit zijn duidelijke voorbeelden van de moderne functieaanduidingen.

In een volgend functie-cluster staat 'onderzoek, ontwikkeling en ontwerpen' centraal. Dit cluster
omvat eveneens 11,5 lo van de groep informatiewerkers. Dit zijn de wetenschappelijke onderzoekers, ontwerpers van software ( systeemprogrammatuur, systeemontwerper, -ontwikkelaar,
applicatieprogrammeur, etc.) en van 'dingen' ( tekenaar ontwerper, landschapsarchitect, proces
engineer). In dit cluster worden vnl. hoger opgeleiden aangetroffen ( HBO en Universitaire
opleiding).

Tabel 2. Overzicht van functietypen binnen de categorie MIW

Functietype

~o

Opl.niveau

Cijfermatige administratie

26.5

MBO

Leidinggevend

13.5

MBOIHBO

Onderzoek 8r. Ontwikkeling

11.5

HBOIUniv.

Produktieplanning

7.5

MBO~HBO

Secretarieel

7

MBO

Commerciële dienstverlening

7

HBOIUniv.

Beleidswerk

3

HBOIUniv.

Uit bovenstaande volgt dat de categorie 'Mentaal Informatie Werk' een breed scala aan functies
omvat, zowel uit de traditionele administratieve sfeer (boekhouders), als ook uit de nieuwe
beroepen die duidelijk met informatietechnologie samenhangen (zoals applicatieprogrammeur).
Het blijkt ook dat de funktieaanduidingen die in deze groep voorkomen duidelijk verschillen van
die welke in de rest van de steekproef wordt aangetroffen. Ook wanneer gekeken wordt naar
de overige mogelijk te vormen groepen ('hoofdwerk met mensen', 'handwerk met mensen' en
'handwerk met dingen') bevat elke groep functies die in hoofdlijnen voor de respectievelijke
groepen uniek zijn. Dit vormt een rechtvaardiging om op de ingeslagen weg verder te gaan.
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4.3 MIW in vergelijking met de rest van de steekproef

In het navolgende zullen de resultaten van de groep MIW worden vergeleken met de rest van
de steekproef.

Gebruik van computer

Tabel 3 geeft weer hoeveel procent van de respondenten in de steekproef voor hun werk gebruik
maken van een computer (mainframe, minicomputer of PC), en daarnaast hetzelfde percentage
voor de MIW categorie. Er zijn grote verschillen tussen de groepen op dit punt. Van de
informatiewerkers zegt 88 q gebruik te maken van computers, terwijl dit percentage voor de
totale steekproef op 55 ~o ligt. Onder de 55 qo computergebruikers maakt 84 qo gebruik van
een PC. Dit zijn hoge cijfers, zeker als we bedenken dat zo'n tien jaar geleden er nog
nauwelijks sprake was van Personal Computers.

Tabel 3. Computergebruik

Totale Steekproef

54 q

MIW

88 qo

Als we kijken naar de soort programmatuur (Tabel 4), blijkt dat tekstverwerking veruit de
belangrijkste toepassing is. Voor de categorie MIW vormt eveneens een belangrijke groep de
beroepsspecifieke programmatuur ( zoals opmaakprogramma's, programmeertalen, CADICAMtoepassingen, etc.).
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Tabel 4. Meest gebruikte applicatieprogrammatuur

Totale steekproef

MIW

tekstverwerking

53 qa

administr. prog.

29 qo

database

24 qo

spreadsheets

20 q

tekstverwerking

76 q

administr. prog.

37 qo

database

39 q

spreadsheets

42 qo

beroeps spec.

31 qo

Gebruik van communicatie technologie

Het blijkt dat binnen de MIW categorie meer gebruik wordt gemaakt van de diverse
toepassingen van informatietechnologie dan de doorsnee werknemer. Dit heeft ook betrekking
op het gebruik van communicatie-technologie, zoals blijkt uit bijgaande Tabel 5.

Tabel 5. Gebruik van communicatie-technologie

Steekproef

MIW

e-mail

14 q

fax

55 q~

telefoon

83 l~

telex

12 q

e-mail

20 !

fax

78 ~

telefoon

99 ~o

telex

18 ~
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Het is opvallend dat de fax zo'n vooraanstaande plaats inneemt. Ook dit apparaat is nog relatief
nieuw. Dit medium lijkt de telex te verdringen. MIW-ers gebruiken ook iets vaker de faciliteit
van elektronische postverzending ( e-mail).

Contacten binnen de organisatie

Uit de volgende tabel (Tabel 6) blijkt dat volgens eigen opgave 40 q van de respondenten zegt
alleen te werken. Dit sluit aanwezigheid van collega's in eenzelfde ruimte niet uit, maar er
bestaat geen onderlinge afhankelijkheidsrelatie in het werk. Dit percentage is voor de MIWcategorie nagenoeg gelijk.

Contacten buiten de organisatie

Hierop aansluitend kunnen we melden dat de werkers in de MIW-categorie meer dan 80 ~ van
hun zakelijke contacten buiten de eigen organisatie heeft. Men communiceert meer met mensen
van buiten de organisatie dan met eigen collega's. Dit is overigens een beeld dat ook opgaat
voor de gehele steekproef. Het gaat hierbij om contacten met vakgenoten, cliënten, opdrachtgevers, etc. Hieruit blijkt duidelijk dat we te maken hebben met werk in een dienstverleningseconomie.

Tabel 6. Contacten intern en extern

alleen

40 qo

extern

77 qo

alleen

37 ~~

extern

83 q

Steekproef

MIW
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Werktijden en feitelijk gewerkte uren

Contracturen per week

Gegevens over de contractuele werktijden zijn vermeld in Tabel 7. Van de informatiewerkers
hebben velen een full-time aanstelling (36 tot 40 uur; 85,4 q). Daarnaast heeft 12,5 q een
part-time aanstelling van tenminste 15 uur. Dit komt overeen met het traditionele beeld. In de
MIW-categorie zien we wel meer flexibiliteit in de werkuren. Zo hebben de informatiewerkers
betrekkelijk veel vrijheid in de indeling van de werktijden. Van deze groep geeft 17,2 q aan
dat er glijdende begin- en eindtijden zijn; 20,8 ~o kent variabele werkuren.

Tabel 7. Contracturen

67 q vast
Steekproef
27 ~ flexibel
59 `~ ~ a~t

MIW
38 `'Io flexibel

Feitelijke werktijd

Indien men kijkt naar het feitelijke aantal uren dat respondenten zeggen wekelijks te werken,
krijgen we het beeld zoals dat in Tabel 8 is weergegeven. Ook is gekeken naar de hoeveelheid
'extra werk'. Als maat hiervoor is gebruikt het aantal uren dat de respondenten aangeve~n
feitelijk te werken boven het aantal contractueel verplichte uren (als percentage van het aantal
contracturen).
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Tabel 8. Feitelijk gewerkte uren

52 q

( 33 qo 10-20qo extra)

Steekproef

(20 q ) 40 q extra)
61 `, ~

MIW

(33 S~~ 10-20 i~ extra)

(11 `~ ~ 40 `'I extra)

Het blijkt dat veel mensen meer tijd aan hun werk besteden dan contractueel wordt verlangd.
Zo verricht 61,2 qo van de respondenten in de groep informatiewerk arbeid buiten de reguliere
werktijden. Van deze groep werkt de meerderheid (59,7 q) niet meer dan 20 q extra.

Een opvallend gegeven is dat een groot aantal mensen meer dan 40 qo 'extra werkt'. Bij de
informatiewerkers komt dit met 10,9 qo nog het minst vaak voor. Een mogelijke verklaring voor
dit verschil is gelegen in het aantal part-timers. Bij een part-time functie is het percentage dat
meer gewerkt wordt dan contractueel overeengekomen al snel hoog: bijvoorbeeld bij een 15urige werkweek geven 5 overuren een hoger percentage 'extra werk' dan bij een 40-urige
werkweek.

Tlzuiswerk

In Tabel 9 is te zien dat het voorkomen van thuiswerk samenhangt met de aard van het werk.
Zo werkt bijna 40 qo van alle werkenden wel eens thuis; voor de informatiewerkers ligt dit
percentage op 50

q.

Het meeste

thuiswerk gebeurt buiten de normale contracturen

(-kantoortijden), d.w.z. doorgaans 's avonds en een enkele maal in het weekend.
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De groep MIW-ers werkt vaker dan gemiddeld ook tijdens de reguliere werktijden wel thuis.
Ongeveer 10 qo van hen maakt daarbij gebruik van een directe lijnverbinding met hun kantoor,
tegen 2~ van de totale groep.

Tabel 9. Thuiswerk

Totale steekproef

38 ~

MIW

50 ~a

5. Discussie

De hierboven besproken gegevens bieden, in kwantitatief opzicht vooralsnog voldoende
aanwijzingen om een categorie aangeduid als Mentaal Informatie Werk te identificeren. De
groep wijkt op een aantal relevante aspecten, zoals arbeidsinhoud, arbeidshulpmiddelen,
arbeidsplaats af van het gemiddelde. Ook bij de inventarisatie van de beroepen is gebleken dat
de aangetroffen functies in deze categorie in hoofdlijnen uniek is voor deze groep.

We hebben ook kunnen zien dat in de MIW-categorie met name meer dan gemiddeld gebruik
wordt gemaakt van informatie- en communicatie technologie. De werkers in deze categorie
hebben veel contacten buiten de organisatie, zijn wat flexibeler in hun werktijden, werken vaker
thuis, maken daarbij af en toe gebruik van een lijnverbinding met hun kantoor, etc. Daarnaast
blijken er nog weinig veranderingen te zijn in de sfeer van de arbeidscontracten: de meesten
hebben een voltijdse aanstelling.

Qua omvang is de MIW-categorie nog niet spectaculair te noemen (ongeveer 15 ~o van de
werkende beroepsbevolking), maar indien we hen beschouwen als een 'voorhoede' groep, een
representant van de moderne tijd, kunnen we wel enkele voorzichtige conclusies trekken over
ontwikkelingen en vraagstukken die op het terrein van de arbeid en dus ook de A8c0psychologie de komende 20 jaar relevant mogen worden geacht.

15

Vanuit organisatiepsychologische invalshoek kan hierbij

allereerst gedacht worden aan

vraagstukken op het terrein van leidinggeven, namelijk in omgevingen waarin de meeste
werknemers in hun werk sterk afliankelijk zijn van technologie, aan het directe toezicht van de
chef onttrokken zijn, alleen werken, etc. Maar ook blijkt dat het begrip organisatie zelf
onderworpen moet worden aan een nadere bezinning: veel werknemers hebben hun voornaamste
contacten buiten de eigen organisatie, wat is dan precies nog de organisatie ? Voor de
personeelspsychologie liggen er op de traditionele terreinen van werving, selectie, beoordeling
en beloning nog een aantal uitdagingen. In toenemende mate zullen werknemers met computers
werken, hetgeen meebrengt dat zij met virtuele arbeidsobjecten werkt, dat wil zeggen objecten
zonder subtraat die alleen afbeeldingen kennen en die men alleen indirect kan manipuleren. Dit
stelt andere eisen aan werknemers. Met name wordt er een groter beroep gedaan op cognitieve
vaardigheden van werknemers. Voor de arbeidspsychologie zal er de komende tijd veel te doen
zijn om evenwichtige en zinvolle taken te creëren. Het onderwerp van taakontwerp zal daarom
een belangrijke rol blijven spelen, maar de invalshoek zal anders worden. In navolging van de
vraag 'waar de grenzen van de organisatie liggen' zullen bij het ontwerpen van taken ook over
de grenzen van de eigen organisatie moeten worden gekeken. In het verlengde hiervan zal het
vraagstuk van ontwerpen van technologische hulpmiddelen tot onderwerp van de A8z0psychologie worden. En tenslotte is er het thema van de mentale werkbelasting in verband met
het verrichten van Mentaal Informatie Werk.

6. Conclusie
Kortom, voor de A8r.0-psychologie zullen naast nieuwe thema's ook een groot aantal van de
klassieke thema's worden genoemd die de volgende jaren de agenda zullen bepalen, zij het met
nieuwe vraagstukken en invalshoeken. Niet alle vragen zijn echt nieuw. Ook Domela
Nieuwenhuis constateerde bijvoorbeeld dat er een toename van de werkdruk was ontstaan als
gevolg van de introductie van nieuwe technologie. Deze constatering geldt opnieuw. Dit roept,
althans binnen de Arbeids- 8z Organisatiepsychologie, de vraag op of er dan in ruim 100 jaar
niets in de toegepaste sfeer is bereikt, dan wel dat de materie zo weerbarstig is dat 100 jaar te
kort is om iets in dit vakgebied te bereiken, óf dat kennelijk de ontwikkelingen sneller gaan dan
de kennisverwerving in dit domein. Hoe het ook zij, al deze vragen nodigen uit tot een nadere
bezinning (in ruimste zin) op het vakgebied.
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