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Een groot dcel van de tijd besteedt de mens aan arbeid. Het is dan ook niet
ver-vvonderlijk dat de psychologie, de discipline bij uitstek die het menselijk
~edrag bestudeert, een subdiscipline kent die zich speciaal richt op de werkendc mens: de arbeids- en organisatiepsychologie (n~ct-psychologie).
Vroeger werd deze subdiscipline aangeduid met de term `bedrijf.spsycholol;ie'. 17it werd een aantal jaren geleden veranderd, omdat men de benaniing re eng gekozen vond. In de eerste plaats omdat het veld van de n~opsvchologie zich niet beperkt tot de industriële ondernemingen; ook de
dienstverlenende organisaties, overheidsdiensten, onderwijsorganisaties,
enz. behorcn tot hct werkveld. I~aarnaast was een overweging dat de ternl
'bedrijtspsycholo~;ie' te nadrukkelijk een accent le~de op de invalshoek van
het bedrijtsrnanagement, en derhalve suggereerde dat het hier uitsluitend
om toct;epaste wetenschap zou gaan waardoor het tïrndamentele onderzoek
tc ~-eel naar de achtergrond zou verdwijnen. Tegenwoordig is ook het gedra~ cn handelen van de tnanagen zelfnadrukkclijk onderwerp ~an studie.
(~ok een onderzoe ksthenia als 'kwaliteit van arbeid' overschrijdt de grenzen
dir inherent ~~-orden geacht aan een bedrijtspsychologische invalshoek. T~e
,~xer-psvchologie richt zich op de werkende mens en de omgeving (in termen ~-an tijd en ruimtr) ~~~aarin hij (ofzij) werkt. Hierbij worden zowel antwoorden ~;ezocht op fundamentele vragen als 'waarom werkt de mens' en
'hoe voert cie mens z'n taken uit', e~~enal, op rneer toegepaste vragen zoals
'hoc~ kan de prestatie geoptimaliseerd worden'.
Uoor Van Strien [7] wordt de nac~-psycholo~,rie aangcduid als een `object~- ot `veldvak', waarbij men ~ebruik maakt van kennis uit andere psycholo~nsche subdisciplines, zoals b.v. de persoonlijkheidsleer, de firnctieleer
rn de sociale psycholot,~ie, ~velke als 'aspectvakken' worden aangeduid.
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Di~ci~rlinec bírrner~ r~e rclcuie rnerr~-nr~~eid
I~eze aspectvakken be~tudrren elk een bepaald tacet van de mens en trachten het daannee verbonden gedrag te verklaren, terwijl de objectvakken
uitgaan van bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk onderscheid tussen aspectvakken cn objectvakken betrett dan ook de mate waarin
in het onderzoek atstand wordt genomen van de alledaagse werkelijkheid.
Het onderzoek binnen de objectvakken blijtt het dichtst bij het werkelijke
gedrag en is voornarnelijk veranderings-gericht. IZoe [4] spreekt in dit verband van het 'terhnologisch' karakter van de n~o-psychologie. Het bijzondere van de ~KCr-psychologie is dat ze niet enkel als objectvak kan worden
sangemerkt, maar ook ern rol speelt als verklarende wetenschap. 13ij nac~psychologie als objectvak kan men denken aan onderwerpen als het (her)ontw-erpen van taken, ontwikkelen van nieuwe selectieprocedures voor
personeelsselectie, onderzoek naar ziekteverzuim, organisatie-advies en
-verandering, enz. Kortom, onderwerpen waar een directe relatie naar toepassingsgebieden ligt. Anderszins is dit niet altijd het geval wanneer het gaat
over de nr~c~-psychologie als verklarende wetenschap. I~ergelijk onderzoek
is meer gericht op 'verklaren' en `begrijpen' van het te bestuderen verschijnsel, en de toepassing van deze kennis komt in een later stadium. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar mentale belasting en mentale inspanning; dergelijk onderzoek verkeert nug in het stadiurn van bestuderen van
het `verschijnsel' en ontwikkelen van procedures en instrumenten om het
te kunnen rneten.
In dit hoofdstuk wordt een omschrijving van het werkveld ~-an de ns~c~psychologie gegeven en zullen enkele kenmerkende onderzoeksthema~s
naar voren worden gebracht. Ten slotte zullen enkele ontwikkelingen worden gepresenteerd.

Het ~~yc{iel~~~~isr{re ~ispect vnn nrbeid
Arbeid is een van de belangrijkste factoren in het leven van een individu.
Iteeds tijdens de jeugd vormt het latere beroepsperspectief een belangrijke
leidraad bij de keuze voor een opleiding. I~oor het verrichten van arbeid
neemt men deel aan de maatschappelijke samenleving; men ontleent zijn
maatschappelijke positie aan de arbeid die wordt verricht. Arbeid verschatt
inkomen, vormt een mogelijkheid tot ontplooiing, enz. Kortom, arbeid is
van groot belang voor het individu, maar ook voor de samenleving. De sarnenleving kan niet functioneren zonder dat individuen een bijdrage leveren; arbeid vormt de integr-erende factor in de samenleving. We zullen het
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Di~cíplincs binrterr de relatie merts-arbeid
in dit stuk voornamelijk over het perspectiefvan het individu hebben, aangezien psychologie zich voornamelijk bezighoudt met individuen.
Als uitgangspunt is een omschrijving van het begrip arbeid hier op zijn
plaats. I'roblematisch t.a.v. het begrip is dat dit begrip vanuit een maatschappelijke perspectief gedetïnieerd kan worden, maar ook vanuit psycholo~nsch perspectiet: Beide gezichtspunten overlappen elkaar niet noodzakelijkerwijs. Hoewel enigszins gechargeerd, kan worden gesteld dat vanuit
maatschappelijk standpunt bekeken activiteiten als arbeid worden aangemerkt indien er een beloning tegenover staat: de maatschappelijke waardering. M.a.w. de activiteiten van een professionele schaker worden als arbeid beschouwd, terwijl dezelfde activiteiten, door een ander uitgevoerd,
niet als arbeid worden gezien. In psychologische zin wordt arbeid gedefinieerd als het geheel van activiteiten dat een individu verricht met het doel
een bepaald resultaat te verkrijgen [S]. l~it arbeidsresultaat dient maatschappelijk wel gewaardeerd te worden, anders vervalt een deel van de motivatie
om de arbeid te verrichten. In psychologische zin is de beloning een randvoor-w-aarde, voortkomend uit de noodzaak om in het levensonderhoud te
voorzien, en kan derhalve instrumenteel benaderd worden. Voor bepaalde
vorrnen van arbeid is de beloning de enige reden om deze arbeid te verrichten, omdat het `arbeidsprodukt' zelf te weinig motiverend is. Voor de
Aacr-psycholoog is de vraag niet primair wat onder arbeid moet worden
verstaan, maar hij houdt zich eerder bezig rnet de wijze waarop mensen hun
taken uitvoeren, in samenhang met de voorwaarden waaronder deze taken
moeten worden uitgevoerd en de uitwerkingen van arbeid op het individu.
l~oor de 1)uitse arbeidspsycholoog Hacker [z] wordt arbeid opgevat als een
transformatieproces waardoor de mens zijn omgeving van een aanvangstorstand ('[st-Zustand') doet overgaan in een gewenste toestand (`Soll-Zustand'). Bclangrijk hierbij is dat arbeid wordt verricht om een bepaald, van
te vorrn gesteld, doel te bereiken. Bij arbeid gaat het dus om dvelqer-ic{rte handclingen. Ueze constatering is minder triviaal dan ze op het eerste gezicht
lijkt. Het impliceert in eerstc instantie dat het gestelde doel, ofwel de taakopdracht, door het individu wordt overgenomen en beschouwd alsof het
zijn ri~;en doel is. Indien dit niet het gcval is ontbreekt een van de belangrijkste voorwaarden om de taak uit te voeren, namelijk de bereidheid, of
ook wel de motivatie, om in actie te komen. Bij een praktische uitwerking
betekent het voorts dat rnensen, in hun werkzaamheden, de gelegenheid
moeten hebben om bijvoorbeeld een plan van aanpak t.a.v. hun werkzaamheden te maken, moeten kunnen anticiperen op komende activiteiten, hun
activiteiten moeten kunnen controlrren orn de voortgang te bewaken, enz.
Er is nog steeds veel arbeid waarbij men er~~an uitgaat dat mensen slechts
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Dicciplirres binrterr de relntic~ rnea~-arbeid
reageren op extern aangeboden prikkels (b.v. lopende-band-arbeid, vigilantie-arbeid).
Arbeid wordt veelal in een georganiseerd verband uitgevoerd waarin individuen in een wederzijdse athankelijkheidsrelatie staan. Een dergelijke samenwerking wordt niet de terrn `organisatie' aangeduid. Vanuit psychologisch oos,~punt worden hier vragen gesteld als: hoe is de arbeid verdeeld
tussen de Ieden van het georganiseerd verband, wat is ieders bijdrage enz.
Hiertoe behoren ook de sociale (oftewel de intermenselijke) aspecten, zoals
samenwerking, onderlinge communicatie, enz. Hiermee is tevens een globale indeling gegeven van de accenten waarmee werkvelden van de
arbeidspsychologie en de organisatiepsychologie .zich van elkaar onderscheiden.
I~e nrbeidspsyc{toh~ie richt zich vooral op de individuele taakuitvoerder
en stelt vragen als: hoe wordt het individuele arbeidsgedrag beïnvloed door
de kenmerken van de taak, de werkomgeving, de hulpmiddelen en de individuele karakteristieken, resp.: hoe leiden deze factoren tot een prestatie
en wat zijn dc effccten op het individu.
l~e or~arri~~rriep~ycholoE~ie richt zich primair op de mens als lid van een organisatie en kijkt vooral naar het functioneren van het individu in de groep
en van de grorp zelt; in het licht van de resultaten en consequenties.
I~e organisatie kan beschouwd worden als een verdeling van taken tussen
de leden van de organisatie en kan slechts optimaal functioneren als de personen allemaal geschikt zijn voor de taken die zij geacht worden te vervullen. I~e organisatie hectt dan ook een behoette t.a.v. een specifieke invulling
van de posities binnen de organisatie. Hierop richt zich het derde werkveld
van de n~,cr-psychologie: de pcr~oneelspsyclrolo~ie. I~e personeelspsychologie
richt zich op de relatie tussen het individu en de organisatie en behandelt
vraagstukken als personrelsselectie, loopbaanvorrrring, training en opleiding, enz.
In grote lijnen vormen deze drie terreinen het werkveld van de ARC~-psychologie. 1)eze deelgebieden ovcrlappen elkaar rn.b.t. een aantal onderwerpen, maar onderscheiden zich door hun specitïeke invalshoek. In de volgende paragraaf zal hier aandacht aan worden besteed. In de verschillende
Europese landen zijn er acc~ntverschillen waarneembaar t.a.v. de beoefening van de nxet-psy.chologie. In Nederland ligt binnen het veld van de
n~cr-psychologie traditioneel de meeste nadruk op de organisatie- en personeelspsychologie. l~e arbeidspsychologie is echter de laatste jaren sterk in
opkomst. In de ons omringende landen liggen de accenten iets anders. In
l~uitsland ligt het accent op de arbeidspsychologie en de organisatiepsychologie, in Engeland ligt de nadruk op de personeelspsychologie (occupational
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Disciplines bi~trrerr de relatie rfrens-arbeid
psycholog~~). In Frankrijk krijgt de organisatiepsychologie de nadruk, terwijl een belangrijk deel van het arbeidspsychologische w.erkveld daar als ergonomic wordt aangeduid.

Het ~r~erl.veld ~~ari rle ,a~o-psycLrolv,~ie
l~e nr~c~-psychologie bestudeert het gedrag van mensen in organisaties. Onder deze noemer vallen vele onderwerpen. Het valt buiten het bestek van
dit hoofdstuk uitgebreid in te gaan op de verschillende onderwerpen. Van
elk deelgebied zullen enkele thema's en onderwerpen worden genoemd,
zonder te streven naar volledigheid. Indien rnen zich wil verdiepen in bepaalde onderwerpen wordt verwezen naar het Handboek Arbeids- 8c Organisatiepsychologie [ r ].
Voor de bedrijfsgezondheidszorg is het thema arbeid en gezondheid erg
belangrijk. In de nxc~-psychologie komt men het thema gezondheid op een
tweetal manieren tegen. Op de eerste plaats heett een organisatie er vanzeltsprekend belang bij dat ze gezonde werknemers in dienst heeft. Een eerste instrument hiervoor is aanstellingskeuring voor indiensttreding, welke
bijna standaard deel uitmaakt van een selectieprocedure. En vervolgens is
het van belan~; dat de organisatie een beleid voert dat voorkomt dat mensen
ziek w-orden door het werk Het ziekteverzuim in een organisatie vertoont
o.a. sanrenhang niet tàctoren als werkinhoud en organisatieklirnaat [6].
Hierniee komen we ook bij de tweede invalshoek: de studie naar de effectcn
can arbeid cn arbeidsonistandigheden op de (gezondheid van de) werknemer. Elk der drie, hierboven omschreven, deelgebieden van de na~o-psychologie heett haar eigen invalshoek t.a.v. de onder-werpen binnen de naopsychologie. I)erhalve zal bij de beschrijving van het werkveld van de nr~c~psycholos~ie de indeling naar deelgebieden als uitgangspunt worden genonien. Hoewel ecn (sub)discipline niet alleen beschreven kan worden aan
de hand van de onderwerpen en vraagstukken waarop deze discipline zich
richt, maar ook de niethoden een belangrijke, kenmerkende rol kunnen
,prlen, zullen de methodologische aspecten in het navolgende buiten beschouwing blijven.
Orti~~rrrisatiepsytholo~~ie
I~e organisatieprychologie omvat het gedrag van mensen in organisaties
voor zover dit tot stand komt door de wederzijdse beïnvloeding van mens
en organisatie. C)m het gedrag van rnensen in organisaties te kunnen be~rr-ijpen, is het nodig om behalve individuele en groepskenmerken ook or-
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Dicciplirtc~~ lrinnen ~Ie relcitie rrten~-arbeid
ganisatiekenmerken in beschouwing te n~men. C)p deze drie analyseniveaus (individu, gJroep en organisatie) zijn verschillende punten van belang.
Het is allereerst belangrijk om op te merken dat de organisatiepsychologie
zirh niet beperkt tot arbeidsorganisaties, maar alle organisatievormen tot
haar ~~~erkveld rekent (denk b.v. aan politieke partijen, gevangenissen, verenigingen, enz.).
Op het individuele niveau kan worden gedacht aan aspecten van motivatie, arbeidstevredenheid en besluitvorming. Ten aanzien van het thema
gezondheid kan men denken aan onderzoek naar de deterniinanten van
vcrzuimgedrag. 13innen de organisatiepsychologie hecht men veel waarde
aan theorieën over het rolgedrag. Hiermee wordt,geabstraheerd van individuele posities, en wordt aangenomen dat individuen rollen vervullen, bijvoorbeeld de rol van chef of personeelsfunctionaris. I~eze rollen vertegenwoordigen een set van gedragsregels die men van toepassing acht voor bepaalde functies. l~e individuele vervulling van een rol wordt bepaald door
rol-opvattingen en rol-ver~-achtingen van de persoon en de organisatie.
Veel probl~men, o.a. het ontstaan van werkstress, kunnen deels worden
verklaard uit discrepanties in rol-opvattingen en~ofrol-verwachtingen door
de diverse partijen (zie b.v. Winnubst [y]).
Op het groepsniveau zijn onderln,-erpen die te maken hebben ntet organisatieklimaat relevant. Het gaat hierbij om onderwerpen die verband houden rnet dc wijze evaarop men met elkaar omgaat binnen de organisatie,
zoals leiderschap, onderhandelen en conflicthantering, vraagstukken rond
de thema's macht, communicatie, enz. Samenwerken in een groep beïnvloedt diverse aspecten van het gedrag, en heett met name consequenties
voor prestaties, arbeidstevredenheid en welbevinden. I~eze invloeden zijn
zov~-e1 individueel als op groepsniveau waarneernbaar. Het is duidelijk dat
de organisatiepsychologne op dit niveau raakt aan de sociale psychologie.
Sommigen spreken dan ook van 'toegepaste sociale psychologie'. Ook het
thenia van het tirnctioneren van het werkoverleg past in dit rijtje thuis, hoe~t-el dit onderwerp de laatste jaren niet veel aandacht meer krijgt.
Up het niveau van de organisatie richt de organisatiepsychologie zich op
vraagstukken die verband houden met organisatiestructuur, organisatiever.mdering, organisationele Uesluitvonning, participatievraagstukken, enz.
Aan alle a~tiviteiten binnen de organisatie ligt een besluitvormingsproces
ten grondslag. 1)e invloed van organisatieleden op de besluitvorniing heeft
~.~rschillende et~êcten. Hierbij kan worden gedacht aan effecten op taakuitoefening rn produktiviteit, de betrokkenheid van de organisatieleden bij
het reilen en zeilen van de organisatie, cn de verdeling van de macht binnen
de organisatie. Organisatieverandering heett tot doel de et~éctiviteit van de
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organisatie en het welbevinden van haar leden te bevorderen. Men tracht
dit te bereiken door dc ondcrlinge atstemtningcn van de verschillende organisatie-onderdelen tr optinraliseren, alsmede adequaat in te spelen op veranderende eisen die door de onrgeving (de arbeidsrnarkt, consunrenten,
produkt-innovatie, cnz) worden gesteld. In dit onderdeel van de organisatiepsvchologie ligt de nadruk s-eel nrcer op de ont~-ikkelingen van vaardigheden en technieken dan op de vorming van theorie.
Een belangr-ijk onderwerp dat geassociecrd is met organisatieverandering
is d~ 'weerstand tegen verandering~. Veranderingen zijn in organisaties aan
de ordc van de dag, cchter de veranderingsbereidheid van leden van de organisatie is niet altijd e~-en groot. Indien veranderingen dan toch worden
doorgevoerd, kan dit leiden tot problert~en binnen de organisatie, hetgeen
tot uiting kan komen in atnernende prestaties, to~narne van klachten en ontevredenheid en ho~~er ziekteverzuiru en verloop. Dit vraagstuk is een goed
voorbeeld van de oude bedrijfspsychologische benadering. De nadruk ligt
hierbij op terhnieken die door het management van de organisatie kunnen
worden gebruikt bij het ovenvinnen van de weerstanden tegen verandering.

Pcr,orrecl~psydtoloE~ic~
prrson~elspsvchologie
richt zich in de praktijk veela] op de vraagstukken
f)c
die zich op een personeelsat~jeling van een organisatie voordoen. Vraag~tukk~n die verband houden m~t de toetreding tot de organisatie, de verdere ontwikkcling ~-an penuneelsleden tijdens het dienstverband en eventuele uitdiensttreding. Hiervoor wordt ook wel eens de tenn `loopbaanps~-chologie' gcbruikt. Vuor de tuetreding tot de organisatie is selectie een
~recigende methud~, rnaar hieraan voorafkan voor hrt individu ook een beroepskeuze-advies gaan. Tijdens het dienstverband behoort er sprake te zijn
~-an 'nronitoring' van hrt indi~-idu, d.w.z. dat men de ontwikkeling van het
personeelslid volgt duor middrl ~~an functioneringsgesprekken, beoordelingen, bclangstellingsregistratie, trainings- en opleidingsprogramma's eu een
daarhij aansluitend beloningssyste~m. Met nanre de laatste tijd is er in veel
or~tianisatics een toenemende belangstelling waar te netnen voor een derticlijke zorg voor het personeel, ook wel aangeduid als 'hurnan resources
mana~;emrnt' (veelal afgekort tot HuM). Het opleidingsniveau van werknerners is de laatste jaren gestegen, mede door interne bcdrijtsopleidingen. I~e
organisatie investeert op deze wijze in haar personeel en wil deze investering uiteraard ook weer rendabel nraken. De meeste HRwt-progranrrna's
concentrrren zich met name op vakspecialisten, maar richten zich ook op
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Disciplirtes birlnen de~ relntie rnerrs-nr~~eid
schaarse personeelscategorieën, zoals mensen die goed ín staat zijn leiding
te geven aan organisaties.
Een xrzna-programma behoort te beginnen met aandacht voor de selectie
van het juiste personeel. Hierbij gaat het er om zo goed mogelijk te voorspellen of de kandidaat in staat zal zijn de betret~ende functie adequaat te
vervullen. Tegenwoordig wordt hiervoor, naast de gebruikelijke selectietechnieken zoals psycholos,~ische tests en interviews, in toenemende mate
gebruik gemaakt van `assessment centers'. Hierbij krijgen kandidaten in een
testsituatie oeteningen voorgelegd die aan de praktijk van de beoogde functie zijn ontleend. Door middel van observatie van de kandidaat tracht men
vast te stellen of deze over de benodigde vaardigheden beschikt. Op deze
wijze hoopt men een beeld te krijgen van het toekomstig functioneren van
de kandidaat in relevante situaties. Deze selectiemethode wordt vooral toegepast voor managementposities. Eventueel worden de kandidaten vervolgens betrokken bij een `management development' programma, waardoor
ze voorbereid worden op latere managementposities. Een zorgvuldige selectie en begeleiding van het personeel komt de organisatie ten goede en
is tevens van belang voor de persoon in kwestie. Hierdoor vermindert het
`atbreukrisico', d.w.z. dat de kans kleiner wordt dat een persoon op een positie terecht komt, of blijtt zitten, die niet goed aansluit bij de capaciteiten
van de betret~ènde persoon, waardoor de kans op werkstress toeneemt.
Hierbij kan worden aant;etekend dat selectie op een algemene eigenschap
als 'stressbestendigheid' als weinig zinvol kan worden beschouwd (zie ook
hieronder).
Een verantwoorde opbou~~ van het personeelsbestand is ook een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie. Hierbij is een organisatie in belangrijke mate athankelijk van ont~rikkelingen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk gegcven in dit opzicht is dat vrouwen zich meer dan vroeger op de arbeidsmarkt brgeven, en dat er in toenernende rnate vraag naar deeltijd-arbeid is. I~aarnaast zijn er niaatschappelijke ontwikkelingen, zoals mogelijkheden tot opnrmen van ouderschapsverlot. l~it betekent een toenemende
dittèrentiatie van de arbeidscontracten. I~ezc ontwikkeling past goeci in de
behoette van veel organisaties om meer tlexibel te kunnen opereren en
meer aandacht te besteden aan kwaliteitsverbetering. Orn de behoefte van
de organisatie op het gebied van de personeelsvoorziening zo goed rnogelijk
af te stemmen op externe ontwikkelingen bestaat er op dit moment veel
belangstelling voor `integraal personeelsrnanagement', d.w.z. integratie van
de diverse technieken binnen de personeelspsvchologie.
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Disciplirtes hinttert de relatie mens-arbeid
Arbcidspsyc{rologie
Van de drie deelgebieden binnen de ne:o-psychologie stelt de arbeidspsychologie de relatie mens en arbeid het rneest centraal. De mens wordt primair gezien als een uitvoerder van arbeidstaken. De arbeidspsychologie bestudeert de detenninanten en de effecten van het arbeidsgedrag. Onder de
detenninanten moet men in de eerste plaats verstaan de kenmerke~. van de
uit te voeren taak (o.a. taakinhoud, arbeidsomstandigheden, -voorwaarden), de kenrnerken van de persoon (o.a. kwalificatieniveau, interesse, capaciteiten); zo rnen wil kunnen de te gebruiken hulpmiddelen hierbij nog
apart venneld worden. Ten aanzien van de effecten van het arbeidsgedrag
kan onderscheid worden gemaakt tussen de effecten voor de organisatie,
zoals de geleverde prestatie (output), en de effecten voor de persoon, waarbij ~;edacht kan worden aan aspecten als arbeidsbeleving, beloning, kwaliticatie-veranderingen, effecten op de gezondheid, enz.
Dit veld omvat tal van vraagstukken en onderwerpen, waarbij het thema
'arbeid er~ welbeviriden' reeds enige tijd in het centrum van de belangstelling staat. De problematiek van arbeidsongeschiktheid vormt op dit
moment een groot maatschappelijk probleem. In belangrijke mate vanwege
de hoge kosten van de uitkeringen die hiennee gemoeid zijn, maar vooral
ook vamvege de psychische problemen die de arbeidsongeschiktheid met
zich meebrengt vanwege het gemis aan arbeid. Zo wordt er met name veel
aandacht besteed aan het onderwerp `werkstress'. Dit heeft te maken met
het nog immer toenemend aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt
verklaard vanwege 'psychische stoornissen' [3 ]. De oorzaken van werkstress
dienen gezocht te worden in de relatieve zwaarte van het werk en het gebrek aan regelrnogelijkheden in het werk. Met het begrip relatieve zwaarte
~~.ordt aangrgeven dat het niet alleen afhankelijk is van het werk, maar dat
ook de capaciteiten van de persoon in beschouwing moeten worden genonien. I'ersonen verschillen onderling m.b.t. capaciteiten, daarom kan de
ene persoon in een bepaalde werksituatie wel stressverschijnselen vertonen
rn de andere per~oon niet. Ook kunncn er andere oorzaken zijn, b.v. in
de privé-stèer, waardoor een persoon tijdelijk niet optimaal kan functioneren. Dit kan verklaren waarom mensen nonnaal gesproken adequaat
functioneren om vervolgens plotseling last van stress te krijgen (b.v. overspannen zijn). Het verschijnsel werkstress is derhalve doorgaans niet eenduidig te verklaren, maar dient te worden toegeschreven aan de interactie
van kenmerken van de werksituatie (werkinhoud en -omstandigheden) en
de persoon. Dit maakt selectie op `stressbestendigheid' dan ook dubieus, zeker in samenhang met de wetenschap dat mensen verschillen in de mate
waarin ze gevoelig zijn voor bepaalde stressoren. Zo zijn er mensen die goed
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onder tijdsdrttk kunnen functioueren, maar slecht coutlicten kunnen hanteren, of tnet onzekerheid kunnen orngaan, en omgekeerd. Veeleer dient
de weg bewandeld te worden van opsporing en verbetering van risicotáctoren in de wrrksituatie, waarbij ondertverpen als arbeidsanalyse en
taakontwerp een belangrijke rol kunnen spelen in de preventieve sfeer.
Hierbij kan ondcr andere aandacht besteed worden aan de regelmogelijkhecien in het werk, zodat mensen zelf een werkstrategie kunnen ontwikkelen waarbij stress wordt vernieden. Een belangrijke ontwikkeling is de
aandacht voor stresspreventie-methoden. Hierbij wordt getracht structurele factoren (zoals te gr-ote werklast, te wrinig regelmogelijkheden) en op
de werknerner gerichte methoden (kwaliticatieverbetering, enz.) in één
programnra onder te brengen. De specialisatie die zich hiermee bezighoudt
is de klinische arbeids- en organisatiepsychologie.
Een thema dat hierbíj aanhaakt is het onderzoek naar arbeidsbelasting van
werknerners. Veel gezondheidsschade van werknemers ontstaat door een
tc grote of onevenwichtige arbeidsbelasting. Met name het onderzoek naar
de mentale arbeidsbelasting staat op dit rnoment in de belangstelling. llit
richt zirh vooral op de vraag naar de meetbaarheid van mentale belasting.
I~eze vraag kan t.a.v. tysieke belasting gemakkelijker worden beantwoord,
orndat deze belastende táctoren veelal duide:ijk aantoonbaar zijn. Voor
mentale belasting geldt dit niet zo duidelijk. Factoren als tijdsdruk, hoeveelheid te venverken informatie, trustratie, enz. zijn van belang, maar zijn
moeilijk te operationaliseren. Uok hier spelen de individuele verschillen in
capaciteiten een belangrijke rol. I3eter is het dan ook te spreken over de
mentale irr~frannirr,~~ die gelcverd rnoet worden, onrdat hiermee ook rekening
wordt gehouden met verschillen in capaciteiten ( r o]. Het niveau van de te
lrveren inspanning ~~'ordt bepaald door de verhouding van de zwaarte van
de taakeisen en de beschikbare capaciteit van de persoon. Hiermee wordt
overigens hct meetprobleem op zich niet eenvoudiger.
I~eze interesse ~'oor mentale belasting hangt samen met ontwikkelingen
op het gebied van arbcid, zoals het feit dat voor een groot aantal functies
het karaktcr vau de arbeid zich heett gewijzigd. In veel functies geldt tegen~soordig dat het arbeidsobject bestaat uit informatie, informatie die opgevraagd, bewerkt en verw'erkt rnoet worden en vervolgens rnoet worden
doorgegeven of opgeslagen. Hierdoor zijn rnensen tijdcns hun werk voor
een belangrijk deel van de tijd bezig met cognitieve operaties die te maken
hebben met inforniatievern~erking. Dit hectt o.a. tot gevolg dat een fors beroep wordt gedaan op de mentalc capaciteiten van de werknemers. I~aarenboven wordt bij veel vonnen van arbeid gebruik gemaakt van moderne
hulpmiddelen, zoals computers. Voor veel oudere werknemers vormen de
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veranderingen die ~;epaard gaan met de introductie van computers een probleem: werkprocedures waaraan men was gewend worden veranderd, men
kan niet meer op routine werken, enz. Kenmerkend voor het werken met
computers is dat de atstand tot het werkprores wordt vergroot. I~e mens
bedient de machine en het apparaat voert het feitelijke werk uit. Het werk
wordt hierdoor meer abstract. Dit is duidelijk waarneembaar in de procesindustrie, maar geldt in feite ook voor b.v. kantoorarbeid, waar o.a. met
tekstver-werkers wordt gewerkt. Ook hier wordt een groot beroep gedaan
op de cognitieve vaardigheden van werknemers- Mogelijk is dit ook een
van dr achterliggende oorzaken waardoor zoveel werknemers, vooral ook
jongeren, op p.rychische klachten worden afgekeurd. Ue complexiteit van
het werk is toegenomcn.
Vanwege het feit dat de technolog~ie een grote invloed heeft op de arbeid
wordt de arbeidspsycholoog in toenemende mate betrokken bij het ontsti~erpproces van dergelijke technologie. Het ontwerpen van complexe
mens-machinesystemen, evenals intert~ces voor kleinere, door veel mensen
gebruikte, computersystemen, is tegenwoordig een interdisciplinair proces:
techniri werken hier samen met (arbeids)psychologen. In toenemende
rnate wordt de et~ectiviteit van dergelijke systemen niet begrensd door technische mogelijkhcden, maar ligt de beperking in de mate waann technische
mogelijkheden zijn afgestemd op de menselijke capaciteiten. Incidencen
zoals in de kerncentrale van Three Miles lsland in Hamsburg (vs), ofdiverse
voorbeelden van vliegtui~;ongelukken illustreren dit. Een dergelijke ontwikkeling doet recht aan het `technologisch karakter' van de nac~-psychologie. C~p deze wijze kan worden bereikt dat nieuw ontwikkelde systemen
optimaal aansluiten bij de taak en rekening houden met de mogelijkheden
c n bepc rkin~;en van de taakuitvoerder. Evenzo is de introductie van nieuwe
technologie in een organisatie (in geval van automatisering) niet alleen een
trchnisch prorrs, rna:rr dient in vele gevallen ook de organisatie zelfin struc-tuur (en toms ook rultuur) te veranderen.

(~rrtia~ikkelirrt~en birrrten de.9~0-p~yclrolu~ie
Maatschappelijke, culturele en econornische ontwikkelingen hebben uiteraard ook im.locd op de ontw.ikkelingen in de wetenschap. Het verloop van
de ondenverpen die in de belant,~stelling staan binnen een discipline is daar
cen uiting van. l~it geldt vanzelfsprekend ook voor de nac~-psychologieEnkele belangrijke ontwikkelingen zijn in het bovenstaande reeds aan de
orde geweest, zoals de introductie van nieuwe technologie in de samen-
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leving. I~it werd genoemd in verband rnet veranderingen in de arbeid, maar
ook op het niveau van de organisatie is deze invloed merkbaar. [~aarnaast
speelt op dit moment op organisatie- (of concern-)niveau het aspect van
globalisatie en toenemende competitie. I~ergelijke macro-ontwikkelingen
hebben bedrijtskundige, economische en organisatiepsychologische consequenties. Ali gevolg hiervan veranderen produktieprocessen, waardoor
problemen op het gebied van logistiek, planning en organisatiestrucnrur
eve neens opnieuw overdacht dienen te worden. ~)rganisaties streven ernaar
tlexibel te zijn, d.w.z. met de capaciteit van mensen en organisatie succesvol
en op innovatieve wijze in te spelen op veranderingen in de samenleving.
I~eze tlezibele organisaties worden gekenmerkt door korte communicatielijncn, sterk gedelegeerde verantwoordelijkheden en een rneer projectrnatige aanpak [~]. Een dergelijke bedrijtsvoering stelt andere en hogere eisen
aan de kwaliteit van het personeel, met name aan het leidinggevend personeel. In toenemende mate ziet nten middenkadertirncties verdwijnen en
worden managers b.v. gesteld voor het probleem om leiding te geven aan
een organisatie waarin de medewerkers technisch veel beter onderlegd zijn
dan de leidingg~~venden. Het is dan ook niet ver-wonderlijk dat op het terrein van de personeelsps}~chologie tegen~voordig veel aandacht besteed
wordt aan het onderzoek naar leiderschapsstijlen, managementtheoriecn en
personeelsont~vikkeingsprogramma's (training en herscholing). De personeelspsychologie staat voor de taak zo goed rnogelijk te voldoen aan de behoetten van de organisatie t.a.v. de personele invulling, met name op het
gebied van tle~ibilisering en kwalireitsverbetering. In het voorgaande i~
reeds het een en ander opgemerkt over het arbeidsps}-chologische perspectief t.a.v. de introductir van nieuwe technologie. I3ovenstaande laat nog
eens zien hoe bepaalde ontwikkelingen de verschillende werkvelden van
de ,~xt~-psvchologie doorkruisen en hoe de bijdrage vanuit elk sverkveld
zich ~-erhoudt tot de andere werkvelden.
Len andrre onn~ikkelinl; houdt s-erb.ind met het ti'it dat de oriëntatie
~'an de .qxci-psvchologie zich aan het verleggen is. Traditioneel is de .~ncrpsvchologie sterk georiënteerd op ~rrbcid in de produktiesector. Lange tijd
zijn de grootste v~randeringen t.g.~. mechanisering en automatiserins; ook
in iieze sector op~tietreden. I~e laatste jaren is deze belangstelling zich echter
aan het verleggen naar arbeid in de kantoorsector. i~eze sector is lange tijd
stietïnoederlijk bedeeld voor w~at betrett de aandarht die er aan is besteed,
niet alleen vanuit ~t~etenschappelijke hoek. l~e aandacht en interesse voor
rnogrlijkheden van kantoorautomatisering diende zich eigenlijk pas aan
rnet het ~t~ijd ~-erbreid raken ~-an infonnatietechnologie, zoals de personal
computer. C~p dit rt~ornent is een groot deel van de werkende bevolking
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werkzaam in de inforrnatie- en dienstensector. I~eze sector is nog steeds
groeiende; allerlei nieuwe diensten en mogelijkheden waarbij gebruik gemaakt w~ordt van infortliatietechnologie, dienen zich aan. Men moet hierbij
denken aan tcle-w-erken, tele-infonnatiediensten, tele-banken, tele-shoppen, enz Voor de nn~o-psychologie vormt dit terrein van de 'informatiearbeid' een groot werkveld, rnet deels nieuwe opgaven en onderwerpen;
niaar ook bestaande onderwerpen, zoals organisatiestructuur en taakinhoud
krijgen er cen nieuw-e dimensie bij.
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