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1. InleidinQ

Weinig begrippen nemen binnen de A8t0-psychologie een zo centrale positie in als het

begrip 'arbeidsprestatie'. Er is vrijwel geen theoretisch onderwerp of management-domein

waarin arbeidsprestaties niet op de een of andere manier een rol spelen. Met de term

prestatie wordt echter lang niet altijd hetzelfde bedoeld. Het blijkt dat in de literatuur ver-

schillende prestatie-begrippen in omloop zijn waarvan de onderlinge relaties allerminst

duidelijk zijn. De theorieën en modellen waarin prestaties een belangrijke plaats innemen,

liggen ver uit elkaar en laten zich niet gemakkelijk verenigen. Het leggen van verbindin-

gen tussen prestatiebegrippen wordt bovendien bemoeilijkt door het ontbreken van defini-

ties. Klaarblijkelijk ligt in de arbeids- en organisatiepsychologie de studie van prestaties zo

voor de hand dat het definiëren hiervan niet nodig wordt gevonden. Arbeidsprestaties

vormen door dit alles een moeilijk maar ook buitengewoon interessant onderwerp.

Het doel van dit hoofdstuk is in de eerste plaats duidelijk te maken wat onder

'arbeidsprestaties' moet worden verstaan. Er wordt een eenvoudig conceptueel kadermodel

gepresenteerd dat de mogelijkheid biedt de prestaties van individuen, groepen en organisa-

ties op analoge wijze te definiëren. Er wordt een algemene definitie gegeven en er worden

enkele basisbegrippen géintroduceerd die kunnen helpen om prestaties nader af te bakenen,

verder te onderzoeken en te béinvloeden. Omdat individuele prestaties, psychologisch

gezien, de basis vormen voor het leveren van prestaties in groeps- of organisatieverband,

spitst dit hoofdstuk zich daarop toe. Uitwerking van het kadermodel leidt tot een model

voor individuele prestaties waarin verschillende situationele en persoonsgebonden factoren

geplaatst kunnen worden. Vervolgens worden drie psychologische reguleringsmechanismen

besproken die bij het leveren van individuele prestaties een cruciale rol spelen: zij hebben

betrekking op het voltrekken van de handeling, de beschikbaarstelling van hulpbronnen, en

de handhaving van het zelfbeeld. Tevens wordt kort ingegaan op enkele andere mechanis-

men welke meer indirect met het leveren van prestaties verband houden, namelijk de

mechanismen voor de regulering van emoties en van de vitale toestand van de persoon. Bij

de bespreking van deze mechanismen wordt speciale aandacht besteed aan het dynamisch

aspect. Onderstreept wordt dat prestatieprocessen zich in de tijd voltrekken en dat zich

tijdsafhankelijke effecten voordoen.
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De bespreking van deze mechanismen geeft niet alleen inzicht in de processen die

volgens psychologisch onderzoek bij het leveren van prestaties een rol spelen, maar biedt

ook de mogelijkheid tot een systematische presentatie van voorwaarden voor prestaties.

Gezien de veelheid van optieken van waanut prestaties zijn onderzocht, is een uitgebreide

bespreking van de prestatievoorwaarden niet mogelijk. Volstaan wordt met een korte

opsomming en verwijzingen naar de literatuur.

Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat prestatie-verschillen tussen individuen

samenhangen met persoonskenmerken. Omdat het algemeen-psychologische pazadigma van

waaruit prestaties in dit hoofdstuk benaderd worden geen ruimte laat voor inter-individuele

verschillen, wordt hierop in een apazte paragraaf ingegaan. Besproken wordt welke

persoonskenmerken met prestaties samenhangen en hoe - in termen van de prestatiemecha-

nismen - deze relaties verklaard kunnen worden.

In de hedendaagse literatuur wordt veel aandacht besteed aan de bèinvloeding van

prestaties: 'prestatiemanagement'. De principes hiervan worden samengevat en aan de hand

van het voorgaande toegelicht. Duidelijk wordt dat er twee benaderingen van prestatiema-

nagement zijn die elkaar kunnen aanvullen. De eerste benadering sluit aan bij de algemene

prestatievoorwaarden en is gericht op beïnvloeding van de reguleringsmechanismen. De

tweede sluit aan bij de differentiële prestatievoorwaazden en richt zich op de beïnvloeding

van het prestatievermogen van de beschikbare personen.

De toespitsing op individuele prestaties, hoe zeer ~vok vanuit theoretische en

praktische gronden te rechtvaazdigen, brengt een beperking met zich mee. Arbeidsprestaties

worden bijna altijd in aanwezigheid van en samen met anderen verricht. Individuele

prestaties zijn ingebed in groepsprestaties en organisatie-prestaties. Zij maken er onderdeel

van uit en worden erdoor beïnvloed. Dit hoofdstuk wordt daarom besloten met een korte

bespreking van groeps- en organisatieprestaties. Daarin wordt geprobeerd duidelijk te

maken welke op deze niveaus de belangrijkste prestatie-bepalende factoren zijn en hoe zij

zich verhouden tot de individuele prestatiebijdragen.
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2. Begripsafbakenin~

2.1. Veelvoud van begrr~ippen

Het begrip 'arbeidsprestatie' of kortweg 'prestatie' wordt binnen de A8c0-psychologie in

verschillende betekenissen gebruikt. Er is een omvangrijke onderzoeksliteratuur waarin

prestaties als afhankelijke variabele dienen waaraan het belang van andere factoren wordt

afgelezen. Tot die andere factoren behoren o.a. taakmoeilijkheid en taakspecificiteit,

vermoeidheid, inspanning, groepsnormen, leiderschapsstijlen, werkmotivatie en satisfactie.

Ook dienen prestaties vaak als criterium in studies naar de effectiviteit van selectie,

training, beloning, functieherontwerp, werktijdroosters e.d. Dit gebruik als afhankelijke

variabele of criterium wijst erop dat aan arbeidsprestaties een belangrijke rol wordt

toegekend. Van de arbeids- en organisatiepsychologie wordt verwacht dat zij de voorwaar-

den aangeeft waaronder mensen goede kunnen prestaties leveren en verklaart waarom

mensen falen. De voorspelling van prestaties fungeert als het bewijs dat men de factoren

die het menselijk denken en handelen in de arbeid bepalen, begrijpt en beheerst. Wat

prestaties zijn en hoe zij tot stand komen, wordt in de literatuur echter niet goed duidelijk

gemaakt. Het gebeurt maar zelden dat onderzoekers een definitie van prestaties geven of

de keuze van onderzochte prestatie-aspecten verantwoorden. Veelal wordt zonder meer een

prestatiecriterium géintroduceerd en blijft onduidelijk wat de meetpretentie ervan is. Dit

probleem doet zich niet alleen voor bij onderzoek naar individuele prestaties. Het geldt

ook voor studies naar groepsprestaties en organisatieprestaties. Aan maten geen gebrek,

wel aan concepten en aan een theoretisch raamwerk waarbinnen verschillende maten en

concepten een plaats kunnen vinden. In dit verband is opmerkelijk dat verscheidene boeken

over prestaties in het werk, waaronder 'Human performance and productivity' van

Dunnette 8c Fleishman et al. (1982), de monografieën 'The measurement of work perfor-

mance' van Landy 8c Farr (1983) en 'Taxonomies of human performance' van Fleishman

8z Quaintance (1984), verzuimen om aan de lezers uit te leggen wat onder 'performance'

wordt verstaan.

Er zijn twee velden van onderzoek waarin prestaties een meer centrale plaats

inneemt. Dat is allereerst het onderzoek naar de meting en beinvloeding van arbeidspresta-

ties op het niveau van de functie (job). Hier zijn modellen ontwikkeld waarin prestaties

worden afgeleid uit kenmerken van het individu, de taak en de omgeving, en uitmonden in
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waarneembare resultaten (bijv. Landy óc Farr, 1983). In deze modellen worden soms ook

intermediaire psychologische processen verondersteld die betrekking hebben op de

waarneming van de uit te voeren taak, de inzet, de uitvoering en de verwachte en

waargenomen opbrengsten (bijv. Campbell et al., 1970; Naylor et al., 1980). Hoewel de

antecedenten van prestaties en de resultaten ervan ruime aandacht krijgen, blijft in deze

modellen het proces waardoor prestaties tot stand komen meestal onopgehelderd. Veel

publicaties - vooral van Amerikaanse herkomst - gaan aan het eigenlijke prestatieproces

voorbij en leggen het accent op de meting, c.q. beoordeling van de resultaten. Het tweede

veld van onderzoek is dat van de zgn. 'prestatietheorie' (Sanders, 1983; Wickens, 1992).

Hier vindt men wel aandacht voor de totstandkoming van prestaties, maar deze spitst zich

toe op basale processen die verband houden met informatieverwerking en de regulering

van de psychofysiologische toestand. De term 'prestatie' verwijst in deze context meestal

naar de uitvoering van elementaire sensorimotorische taken (bijv. geheugenzoek-taak,

tracking-taak, keuzereactie-taak) die slechts een fragment vormen van de werktaken die

mensen verrichten. Prestatíes in deze zin staan dan ook ver af van taak- en functiepres-

taties in de meeste werksituaties. En de afstand tot prestaties op het niveau van de groep

en de organisatie is recht enorm. In recente jaren zijn meer complexe modellen ontwikkeld

waarin prestaties een plaats hebben (zie Katzell, 1994), maar het ontbreekt nog steeds aan

een géintegreerd model dat duidelijk maakt hoe prestaties tot stand komen, welke factoren

erop van invloed zijn, welke consequenties eruit voor; ~loeien, en welke terugkoppelingsre-

laties er zijn.

Indien men op zoek gaat naar de prestatiebegrippen die aan de verschillende studies

en modellen ten grondslag liggen, en probeert langs inductieve weg een gemeenschap-

pelijke kern te vinden, ontmoet men een aantal problemen. Eén van die problemen is dat

prestaties op verschillend niveau kunnen liggen, d.w.z. dat het kan gaan om eenvoudige

taken met een korte tijdsduur (seconden), maar ook om complexe taken die zich over een

lange tijd (jaren) uitstrekken. En voorts dat men zowel naar de prestaties van het individu

als naar de prestaties van een groep of organisatie kan kijken, hetgeen ook in verschil in

taken impliceert. Een ander probleem is van conceptuele aard. Het blijkt namelijk dat het

begrip 'prestatie' in verschillende talen andere wortels heeft en daarmee een andere

betekenis. Het Nederlandse 'prestatie' is net als het Franse 'prestation' afgeleid van het

Latijnse ' praestare', wat enerzijds de betekenis heeft van uitmunten, anderzijds van

waarborgen, nakomen of leveren {doen wat men beloofd heeft). Het Engels kent dit begrip
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niet en bedient zich van 'performance', dat afgeleid is van het Latijnse 'performaze' en de

betekenis heeft van uitvoeren van een voorgeschreven rol of ritueel heeft (letterlijk:

'volmaakt vormen'). Het Duitse 'Leistung' heeft weer andere wortels en betekent

ongeveer: tot stand brengen of demonstreren. Het Spaans kent wel vijf prestatiebegrippen,

waarvan 'rendimento' (opbrengst) en 'ejecucion' (uitvoering) de belangrijkste zijn. Deze

verschillen kunnen misschien helpen verklazen waazom onderzoek in Engeland en de

Verenigde Staten zo sterk de nadruk legt op het zichtbaze resultaat, terwijl het onderzoek

in continentaal Europa meer de inspanning tijdens de totstandbrenging van het resultaat,

oftewel het 'leveren' van de prestatie benadrukt. Ons voorstel is beide elementen in een

definitie van azbeidsprestatie op te nemen en arbeidsprestatie op te vatten als (1) het

vervullen van een zekere arbeidstaak èn (2) het resultaat daarvan. Of in meer algemene

termen: de activiteit door middel waarvan de taak wordt volbracht en datgene wat uit die

activiteit voortspruit. In de volgende pazagrafen zullen wij dit nader uitwerken en een

formele definitie presenteren.

~ ~. Een kadermodel

De kern van het begrip 'arbeidsprestatie' kan door middel van het onderstaande model

(Figuur 1) worden samengevat. Gegeven is een actor die geplaatst is in een begrensde

omgeving, welke op haaz beurt in een context geplaatst is. Vanuit de omgeving wordt een

doel gesteld dat bij de actor een op de realisering van dat doel gericht proces uitlokt, dat

leidt tot een uitkomst.

De actor kan zowel een individu zijn, als een groep of organisatie. In het geval van

een individu komt het doel overeen met de arbeidstaak en is het proces de azbeidshande-

ling en alles wat daarmee samenhangt. De uitkomst is het individuele azbeidsresultaat. De

(proximale) omgeving omvat behalve de taken, uitvoeringsregels, materiaal, informatie,

energie, hulpmiddelen, een fysische ruimte e.d. In de omgeving vindt men ook andere

personen - klanten, collega's, chefs. Tot de context rekenen we de (distale) omgeving zoals

die door de organisatie wordt aangeboden, met inbegrip van de organisatiecultuur, het

sociaal beleid en dergelijke, en dat deel van de buitenwereld dat voor de persoon op

enigerlei wijze relevant is. Wanneer de actor een groep is, komt het doel overeen met de

groepstaak, het proces met de gezamenlijke, gecodrdineerde verrichtingen, en de uitkomst
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met het door de groep bereikte resultaat. De omgeving wordt gevormd door de fysische en

sociale ruimte waarin de groep werkzaam is en de daarin aanwezige materialen, hulpmid-

delen etcetera. De context wordt gevormd door de rest van de organisatie en het relevante

deel van de buitenwereld. Indien de actor een organisatie is, komt het doel overeen met het

organisatiedoel, het proces met het geheel van de activiteiten die door leden, resp.

onderdelen van de orgazusatie worden ondernomen en het resultaat met de voortgebrachte

producten en diensten. Tot de omgeving behoren de mazkten waazop de organisatie zich

beweegt, d.w.z. de mazkten voor grondstoffen, azbeid, kapitaal, goederen, diensten e.d. Zij

omvat ook organisaties waarmee samenwerking en concurrentierelaties bestaan. De context

wordt gevormd door het economische en politieke bestel, de juridische kaders, de culturele

setting, de ruimtelijk-geografische omgeving met de daartoe behorende infrastructuur, en

dergelijke.

Gemeenschappelijk is dat het proces de omgeving in bepaald opzicht transformeert.

Op welk men niveau men het model ook toepast, steeds is sprake van een ingreep in de

omgeving die tot doel heeft een gegeven begin-toestand (Ist-zustand) in een gewenste eind-

toestand (Soll-zustand) om te zetten. Welke toestand gewenst is, hoe deze bereikt moet

worden, in welk tijdsbestek dit dient te gebeuren, wordt door het doel aangegeven.

De activiteit die de transformatie teweeg brengt, kan nu opgevat worden als prestatie

in de eerste betekenis, namelijk die van het proces. De overeenkomst tussen de uitkomst

en doel kan worden gezien als prestatie in de tweede betekenis, die van het resultaat.

Hier Figuur 1

Het transformatieproces speelt zich vanzelfsprekend af in de tijd. Tussen het stellen

van het doel en het bereiken van het resultaat verloopt altijd een zekere tijd, oftewel: er is

tijd nodig om het proces te doen plaatsvinden. In veel situaties is sprake van een zich

herhalende cyclus waarin doel, proces en uitkomst elkaar opvolgen. Taken worden steeds

weer opnieuw uitgevoerd, hetzij dat meer gelijksoortige eenheden worden voortgebracht

(bijv. de productie van onderdelen), hetzij dat het proces zich met wisselende input-

parameters herhaalt (bijv. het helpen van klanten). In bepaalde typen arbeid - met name in
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de procesregeling - is het doel dynamisch van aard en is sprake van een continu proces

waarin het resultaat zich steeds naar het doel voegt.

In het model is aangegeven dat bij het totstandkomen van prestaties verschillende

elementen uit de omgeving een rol spelen. Dat zijn niet alleen het doel en het arbeidsob-

ject waaraan de transformatie zich voltrekt, resp. de gereedschappen en machines die

daarbij nodig zijn, maar ook het materiaal dat daarbij verbruikt worden, de benodigde

informatie en energie e.d. Verder kunnen kenmerken van de fysieke en sociale omgeving

een rol spelen. Bij individuele prestaties moet gedacht worden aan klimaatfactoren als

temperatuur en vochtigheid, de ruimtelijke indeling, het werktijdrooster, resp. aan

machtsrelaties, groepsnormen en dergelijke. De manier waarop vanuit de omgeving op

goede en slechte prestaties wordt gereageerd (feedback) is eveneens van veel belang. Ook

vanuit de context kunnen allerlei factoren werkzaam zijn, zoals bijv. concurrentieverhou-

dingen, klanteneisen en organisatiecultuur. Omgekeerd kan het leveren van prestaties

gepaard gaan met allerlei neveneffecten in de omgeving. In sociaal opzicht valt onder meer

te denken aan invloeden op relaties (samenwerking of conflict), wat de fysische omgeving

betreft aan slijtage, schade en de productie van afvalstoffen. Later in dit hoofdstuk zullen

verschillende relevante omgevingselementen besproken ~~orden.

Psychologisch gezien is van belang vast te stellen dat het leveren van prestaties

alleen mogelijk is door een beroep te doen op de functionele capaciteiten van de persoon,

een proces waardoor de persoon zelf beïnvloed wordt. In die zin transformeert het werk

niet alleen de omgeving maar ook de mens. Het leveren van - goede en slechte - prestaties

heeft invloed op de kennis en vaardigheden, de motivatie, het zelfbeeld van individuen.

Maar het leidt ook tot belasting, vermoeidheid en eventueel stress. Op de langere termijn

zijn effecten mogelijk op de persoonlijkheid, competenties en gezondheid, zowel in

positieve als in negatieve zin. De benutting van menselijk potentieel en de effecten op de

mens gelden niet alleen op het individueel niveau, maar zeker ook op dat van de groep en

de organisatie. Zo kunnen groepen en organisaties zich onder invloed van prestaties

ontwikkelen en leren beter te presteren, maar ook zichzelf verzwakken en ondermijnen.

Bij de bestudering van prestaties zullen deze factoren en effecten in ogenschouw

genomen moeten worden, omdat ze prestaties - zowel in de zin van proces als resultaat -

terdege kunnen beïnvloeden. Wij zullen er in het onderstaande dan ook op terugkomen.
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~.3. Definities

Aan de hand van het kadermodel kunnen prestaties nu nader gedefinieerd worden. Wij

volstaan hier met generieke of raamdefinities, d.w.z. defuuties waarin de te realiseren

doelen niet zijn gespecificeerd. Naast deze generieke definities, die gelden voor prestaties

in het algemeen, kunnen specifieke definities worden gegeven waazin de doelen worden

gepreciseerd. Onze tweeledige definitie van azbeidsprestatie luidt als volgt:

1. "het proces waardoor een persoon (of verband van personen) een gegeven ar-

beidsdoel tracht te realiseren";

2. "de overeenkomst tussen het arbeidsdoel en de uitkomst van het proces waar-

door een persoon (of verband van personen) dat doel tracht te realiseren".

Voor theorievorming en onderzoek is het specificeren van doelen onmisbaar. Het is niet

alleen noodzakelijk individuele doelen, groepsdoelen en organisatiedoelen van elkaar te

onderscheiden, op ieder van deze niveaus zal ook onderscheid gemaakt moeten worden

tussen verschillende typen doelen. Het leveren van prestaties door de ziekenverzorgster, de

metaalbewerker, de accountant of de piloot impliceert immers zeer verschillende psycholo-

gische processen en brengt zeer verschillende eisen met zich mee (o.a. Wiegersma, 1967;

Fleishman 8c Quaintance, 1984; zie ook paz. 4.1 over het onderscheid tussen taken).

Hetzelfde geldt voor prestaties van teams resp. organisaties in de scheepvaart, de fabricage

van levensmiddelen, of het verzekeringswezen. Het onderscheid tussen doelen is van

belang omdat hierin verschillen in het gewenste transformatieproces tot uitdrukking komen.

En deze hangen samen met het type azbeidsobject, de te gebruiken technologie, tijdskazak-

teristieken en dergelijke.

Een gedifferentieerd bestand van psychologische kennis over de voorwaarden voor

(goede) prestaties en de processen van totstandkoming van prestaties zou gebaat zijn bij

een taxonomie van prestatiedoelen die meerdere niveaus omvat. Zo'n taxonomie is nog

niet voorhanden. Tot dusver heeft de literatuur echter slechts gefragmenteerde kennis over

verschillende typen taken en transformatieprocessen opgeleverd en is het beeld slecht

aestructureerd en verre van compleet. Onder het label 'performance' vindt men dan ook

bevindingen beschreven die in abstracto wel een relatie lijken te hebben, maar in feite zeer

weinig met elkaar gemeen hebben. Alleen voor bepaalde, specifieke domeinen. zoals die
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van de procesregeling en de besturing van auto's en vliegtuigen, is sprake van een redelijk

geordend kennisbestand. Voor andere domeinen is de kennis nog zeer onvolledig.

Pogingen tot de ontwikkeling van classificaties zijn wel ondernomen (o.a. Fleishman 8t

Quaintance, 1984), maar hebben nog geen algemeen aanvaazde taxonomie opgeleverd. Op

deze classificaties komen wij bij de bespreking van prestatievoorwaarden en prestatie-

management terug (zie de pazagrafen 4 en 7).

3 De totstandkoming. van individuele prestaties

In deze paragraaf werken wij het hierboven gepresenteerde kadermodel uit voor individue-

le prestaties. Dit betekent dat het wij ons concentreren op het proces waazdoor de

individuele werker de opgedragen taak uitvoert. Er wordt een model van individuele

prestaties gepresenteerd dat op zijn beurt als raamwerk fungeert voor de bespreking van

een drietal reguleringsmechanismen die bij het leveren van prestaties betrokken zijn.

3.1. Een individueel prestatiemodel

In de psychologische literatuur over arbeidsprestaties wordt er algemeen van uitgegaan dat

wanneer men een individu met een taak confronteert deze zelf een activiteit ontwikkelt die

tot vervulling van de taak leidt. Impliciete voorwaazden daarbij zijn dat de persoon in

beginsel bereid is taken te aanvaazden, dat deze over de benodigde functionele capaciteiten

beschikt en dat het materiaal, de informatie en hulpmiddelen die voor de taakuitvoering

nodig zijn ook beschikbaar zijn. Bij mensen die deel uit maken van een arbeidsorganisatie

zijn deze voorwaarden in het algemeen vervuld. Bij mensen die als proefpersoon aan

experimenten deelnemen, zorgt de onderzoeker ervoor dat deze condities vervuld zijn. Het

proces dat ligt tussen de aanbieding van de taak en het verschijnen van het resultaat kan op

verschillende manieren voorgesteld worden. Arbeidspsychologisch gezien is sprake van een

complex zelfregulerend proces waarin de persoon een handeling op gang brengt die

afgewikkeld wordt overeenkomstig een zelf gevormde cognitieve representatie van het

doel. Vanuit de psychologische functieleer zijn twee visies op het proces mogelijk,

namelijk een 'computationele' en een 'energetische'. In de computationele visie is sprake
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van een proces van informatieverwerking waarin zich binnen perceptuele, cognitieve en

motorische structuren een reeks operaties voltrekt, deels serieel, deels parallel, die tot de

effectuering van een gegeven taak leiden. De 'energetische' visie ziet het prestatieproces

als een van de mobilisering van psychische energie binnen één of ineer 'hulpbronnen'

(resources) en de toewijzing daarvan aan verschillende informatieverwerkingsprocessen.

Uit dit laatste blijkt dat het mogelijk is de computationele en energetische modelvoorstel-

lingen aan elkaar te relateren (ook Van Ouwerkerk et al., 1994). Vanuit de persoonlijk-

heidsleer en sociale psychologie wordt het proces weer anders voorgesteld. De veronder-

stelling is dat de prestatie (als resultaat) betekenis heeft in de relatie met de ander en

daardoor het zelfbeeld van de persoon beïnvloedt, hetgeen vervolgens invloed uitoefent op

volgende prestaties. De prestatie is in laatste deze visie een bijproduct van een proces van

regulatie van het zelfbeeld.

In Figuur 2 is een model van individuele prestaties weergegeven waarin getracht is

deze verschillende modelvoorstellingen te incorporeren. Wat in Figuur 1 nog als een

enkelvoudig proces werd aangeduid is hier uiteengelegd in de werking van een drietal,

onderling verbonden reguleringsmechanismen, te weten:

1) het handelingsmechanisme

dit zorgt ervoor dat een doelgericht handelen plaatsvindt met gebruikmaking van

functionele hulpbronnen en geleid door de taak

2) het capaciteitsmechanisme

dit zorgt voor de mobilisatie van hulpbronnen en de allocatie van energie nodig voor

het handelen

3) het zelfevaluatie-mechanisme

dit zorgt voor de handhaving en eventuele bijstelling van het zelft~eeld tijdens het

handelen.

Hier Figuur 2
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De computationele visie op het prestatieproces laat zich goed verengen met de visie op het

proces als doelgerichte, gereguleerde handeling. Men vindt deze daarom in het handelings-

mechanisme verdisconteerd.

Het model laat zich als volgt lezen. De persoon wordt geconfronteerd met een objectieve

taak die vanuit de omgeving wordt aangeboden. Bij de taak behoort een werksetting

waarin materiaal, energie, informatie, hulpmiddelen en andere personen aanwezig zijn. De

taak wordt (rekening houdend met de werksetting) géinterpreteerd en eventueel aangepast.

Bij acceptatie wordt een subjectieve taak gevormd die een op de taak gerichte motivatie

(goal commitment) opwekt. In de definiëring van de taak - met name het aspiratieniveau -

komt het niveau van de motivatie tot uitdrukking. Taken kunnen soms ook door de

persoon zelf gekozen worden. In dat geval wordt eerst de subjectieve taak vastgesteld en

wordt daaruit eventueel een objectieve taak afgeleid. Onder invloed van de motivatie komt

het handelingsmechanisme in werking. Dit zorgt ervoor dat de subjectieve taak in

uitvoering wordt genomen en in een voortschrijdend, iteratief proces wordt gerealiseerd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende functionele hulpbronnen (voor perceptie,

cognitie, motoriek e.d.). De handeling die zo ontstaat, brengt een verandering in de

omgeving te weeg - de uitkomst - die in meerdere of mindere mate aan het doel beant-

woordt.

Het handelingsmechanisme doet een beroep op het capaciteitsmechanisme. Dit zorgt

ervoor dat de benodigde psychische energie beschikbaar is en dat deze op een juiste wijze

over de functionele hulpbronnen wordt verdeeld. De werking van het handelingsme-

chanisme heeft behalve een extern ook een intern effect. De persoon leert al doende en

verwerft daarbij taak-gerelateerde competenties, combinaties van kennis, vaardigheden en

verwachtingen. Die competenties zijn van invloed op het capaciteitsmechanisme, met name

op de functionele hulpbronnen erbinnen. Het capaciteitsmechanisme wordt ook béinvloed

door de taakgericht motivatie: deze bepaalt het niveau van de beschikbare energie.

Het zeljevaluatie-mechanisme bevindt zich volgens het model in een ander domein

dan dat van de taakuitvoering, namelijk dat van de reflectie op zichzelf en eigen handelen.

Het wordt volgens het model beïnvloed door de waarneming van de uitkomsten van het

handelen (in termen van succes-falen) en door de verworven competentie (vgl. self-

efficacy). Het béinvloedt de prestatie via de op de taak betrekking hebbende motivatie.

Langs de weg van de motivatie kan er een invloed zijn op de subjectieve taak (m.n. het
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aspiiatieniveau), het handelingsmechanisme (m.n. de keuze van een strategie) en het

capaciteitsmechanisme (de mate van inspanning).

Het in Figuur 2 gepresenteerde model dient om een overzicht te kunnen bieden van

de processen en factoren die bij prestaties een rol spelen. De werking van de drie

mechanismen wordt in de volgende pazagrafen toegelicht. Opgemerkt zij dat de drie

mechanismen een zekere verwantschap met elkaar bezitten. Zij kunnen elk als cybernetisch

mechanisme worden opgevat waazbij sturing gegeven wordt door een externe of zelf-

gekozen standaazd, en een regeling plaatsvindt door beïnvloeding van de feitelijke toestand

op basis van een vergelijking (monitoring) van de feitelijke en de gewenste toestand. Er is

dus sprake van een combinatie van een d'uectieve of sturende functie (feedforward) en

regelende functie door middel van een regelkring (negatieve feedback control). De term

'mechanisme' geeft aan dat sprake is van een met regelmaat terugkerend proces met een

voorspelbaar resultaat. In zijn beschouwing over zelf-regelende systemen wijst Karoly

(1993) er terecht op dat het feitelijk verloop van het menselijk gedrag niet geheel

beantwoordt aan hetgeen men op grond van theoretische reguleringsmodellen zou

veronderstellen. De aanwezigheid van verschillende doelen en veranderende condities

maakt het gedrag veelvormig en weinig voorspelbaar.

"Unlike mechanical servo-mechanisms whose instructions (goals) aze unambiguous,

fixed, and unconflicted, human beings aze best viewed as pluralistic (multiple-minded

as opposed to single-minded) computational systems whose purposes can be assigned

to different modules that can either compete or cooperate with one another, can be

arranged either in a serial or pazallel fashion, and can exist in either an activated or a

deactivated state at any given time (Navon, 1989; Simon, 1967)." (Karoly, 1993;

p.34).

Dit neemt echter niet weg dat het gebruik van mechanische modelvoorstellingen een

gestructureerd beeld van de werkelijk kunnen geven en orde kunnen scheppen in een ogen-

schijnlijke chaos van feiten en bevindingen'.

' Verder is het in beginsel mogelijk de mechanismen te relateren aan neurofysiologische strucruren.

Het handelingsmechanisme omvat hogere corticale structuren die met intentioneel handelen te maken hebben

waaronder de motorische conez. Het capaciteitmechanisme is gerelateerd aan het reticulaire systeem en de

thalamus. Het emotie-mechanisme heeft behalve met de cortez te maken met de hypothalamus en hypofyse.

Het vitale mechanisme omvat verschillen systemen die bij de interne huishouding betrokken zíjn, waaronder

de hersenstam en het limbisch systeem.
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Het is ook belangrijk te onderkennen dat regulering niet noodzakelijk tot het gegeven

resultaat behoeft te leiden. Zij kan meer of minder succesvol kan verlopen en zelfs falen.

Het gewenste resultaat wordt dan niet bereikt; de handeling leidt niet tot de gewenste

uitkomst, de energie raakt uitgeput, het zelfbeeld wordt beschadigd. Zolang de afwijkingen

binnen redelijke marges vallen, kan de standaard worden aangepast en kan op een lager

niveau worden gepresteerd. Maar er kan ook sprake zijn van 'ontregeling', d.w.z. dat de

processen anders gaan verlopen dan voorspeld, dat de ordelijke structuur verdwijnt en de

activiteit een heel andere wending krijgt of wordt gestaakt. Onder zulke omstandigheden

kunnen andere, langerlopende regel-cycli op de voorgrond treden. Wij komen hierop nog

terug.

3.2. Het handelingsmechanisme

Voor de beschrijving van het handelingsmechanisme baseren wij ons in hoofdzaak op de

Europese handelingstheorie. Deze is met name door Hacker (zie Hacker, 1973, 1978,

1986) ontwikkeld op basis van werk van Rubinstein (1962), Leontjev (1964, 1977),

Tomaszewski (1964); zie ook Frese 8z Zapf (1994). Recentelijk zijn ook verscheidene

andere zelf-reguleringstheorieën in zwang geraakt (Carver 8z Scheier, 1981; Kanfer 8z

Ackerman, 1989) die op onderdelen met de handelingstheorie overeenkomen. Voor een

overzicht van het handelingsreguleringsmechanisme verwijzen wij naar Figuur 3 hieronder.

Hier Figuur 3

Volgens de handelingstheorie bestaat er een verschil tussen de opgedragen taak (objectieve

taak, of opdracht) en de taak die de persoon zichzelf stelt (subjectieve taak, of opgave).

Daarmee wordt onderstreept dat de persoon een opdracht kan afwijzen, dan wel naar eigen

inzicht kan aanvullen, wijzigen of preciseren, alvorens deze te accepteren. Er vindt met

andere woorden een proces van 'herdefinitie' plaats waarin de taak tot een persoonlijk doel

wordt gemaakt. Hierbij spelen de motieven van de persoon een belangrijke rol: geprobeerd

zal worden om de opgave zodanig vorm te geven dat deze niet alleen beantwoordt aan de
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door de organisatie gestelde eisen, maar ook aan de eigen behoeften, interessen, waarden

en capaciteiten. De vorming van de opgave kan in motivationeel opzicht worden gezien als

een proces van doelvorming (vgl. Cantor 8c Fleeson, 1991): er wordt een persoonlijk doel

ontwikkeld dat enerzijds richting geeft aan het gedrag en door middel van betrokkenheid

bij dat doel (goal commitment, task engagement) energie beschikbaaz maakt. Die wordt

vervolgens omgezet in een intentie tot handelen (Gollwitzer 8t Brandstíitter, 1990;

Gollwitzer et al., 1993). Hoe het proces van doelvorming precies verloopt, is nog volop

onderwerp van studie. Het meest aannemelijk is dat dit een problem-solving of ontwerp-

proces is waarin verschillende mogelijke doelen worden overwogen en dát doel wordt

gekozen dat zo goed mogelijk bij de externe eisen en de eigen motieven past.

Is eenmaal een doel gegeven, dan wordt een handelingsproces op gang gebracht -

althans wanneer de omstandigheden dat toelaten en er geen andere, concurrerende doelen

zijn. Meestal is dat laatste echter welk het geval en moet uit de doelen een keuze worden

gemaakt. Door Heckhausen 8c Kuhl (1985) is verondersteld dat verschillende doelen

onderworpen worden aan een zgn. OTIUM-test, waazbij de vereiste motivatie (commit-

ment) alleen wordt opgewekt indien een doel deze test geheel doorstaat. OTIUM is een

afkorting die staat voor Opportunity, Time, Importance, Urgency and Means. Andere

doelen kunnen op de achtergrond actief zijn en worden beschouwd als 'current concerns'.

Zij kunnen actief worden wanneer de omstandigheden veranderen (bijv. de urgentie

toeneemt) en een nieuwe OTIUM-test wordt uitgevoerd.

Met de term handeling wordt verwezen naar doelgericht gedrag, dat wil zeggen een

reeks van op het doel gericht gedragingen die pas ophoudt wanneer het doel bereikt wordt.

Per definitie correspondeert met elk bewust ervazen doel één handeling. Handelingen kan

men zien als reeksen operaties die door verschillende spiergroepen worden uitgevoerd. In

een modelmatige beschrijving is het aantrekkelijk de operaties als seriëel weer te geven. In

werkelijkheid omvatten handelingen gecofirdineerde activiteiten van vele spiergroepen

tegelijk, bijv. van onder- en bovenarmen, verschillende vingers, gelaats- en spraakspieren

en dergelijke. Behalve in activiteiten van spieren en operaties kan men de handeling ook in

grotere eenheden indelen. De handelingstheorie veronderstelt een hiërarchie van achtereen-

volgens: handeling, deelhandelingen, operaties en spieractiviteiten'. Deze veronderstelling

- Er is wordt ook een hoger niveau onderscheiden dat verschillen bij elkaar behorende handelingen om-

vat, namelijk dat van de werkzaamheid (T~tigkeit).
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is van belang om de organisatie van het gedrag te beschrijven. Dat blijkt namelijk niet als

een continue stroom, maar als een gesegmenteerd proces te worden uitgevoerd.

De handelingstheorie besteedt veel aandacht aan de processen waardoor het gedrag

tot stand komt, de zgn. regulering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vonmen

regulering, namelijk een emotioneel-motivationele regulering en een cognitieve regulering.

De emotioneel-motivationele regulering heeft betrekking op wat wij 'energetische

regulering' noemen. Zij wordt bij het capaciteitsmechanisme wordt beschreven.

Wij concentreren ons hier op de cognitieve regulering. Deze wordt in de literatuur

(Hacker, 1986; Roe 8z Zijlstra, 1991; Frese 8i Zapf, 1994) op twee manieren beschreven,

namelijk als opeenvolging van verwerkingstappen en als reguíeringsmechanisme. In beide

spelen mentale modellen, namelijk van het object, het gereedschap en de handeling zelf,

een belangrijke rol. De verwerkingsstappen zijn in twee fasen ingedeeld, de fase van

handelingsvoorbereiding en de fase van handelingsuitvoering.

De stappen in de fase van handelingsvoorbereiding zijn de volgende:

1. doelvorming

de aangeboden opdracht (objectieve taak) wordt geïnterpreteerd, beoordeeld en

zonodig aangepast; daaruit resulteert de opgave (subjectieve taak) die verder als

persoonlijk handelingsdoel fungeert;

2. oriëntatie

er vindt een oriëntatie plaats op de omgeving, d.w.z. op de uitgangssituatie, het

arbeidsobject, informatie, energiebronnen, materialen, hulpmiddelen en andere

personen, en op de eigen kennis en kunde; zo worden de condities waaronder de

taakuitvoering moet plaatsvinden in beeld gebracht;

3. analyseren en plannen

er vindt een analyse plaats van het doel, waarbij dit - eventueel op verschillende

manieren - wordt uiteengelegd in deeldoelen, c.q. middel-doel ketens; en er worden

mogelijke handelingsplannen ontworpen, d.w.z. programma's voor het gedrag die

kunnen leiden tot realisering van het doel;

indien het doel bekend is en reeds plannen in het geheugen aanwezig zijn, wordt één

plan, of worden meerdere plannen. geactualiseerd;
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4. beoordelen en kiezen

de alternatieve plannen worden beoordeeld en vergeleken; op grond van persoonlijke

criteria (o.a. vetwachte effectiviteit en efficiëntie) wordt een keuze gemaakt; indien

slechts één plan voorhanden is, wordt beslist dat plan in uitvoering te nemen.

De handelingsuitvoering verloopt in een reeks recursieve stappen. Zij herhalen zich

totdat het eindpunt van de handeling is bereikt en het doel is gerealiseerd. Daarbij is

sprake van cognitieve controle (of: supervisie) over het gehele proces met het handelings-

plan als uitgangspunt. De stappen zijn:

1. genereren

het handelingsplan wordt in onderdelen ontleed en deze worden omgezet in instruc-

ties voor het handelen die achtereenvolgens uitgevoerd kunnen worden;

2. voltrekken

de onderdelen van het handelingsplan worden ten uitvoer gebracht;

3. controleren

per onderdeel wordt gecontroleerd of het (juist) is uitgevoerd.

De handelingsuitvoering heeft een sequentieel-hiërarchisch verloop (Volpert, 1983).

Dat wil zeggen dat achtereenvolgens delen van het handelingsplan worden uitgevoerd

waarbij elk deel in kleinere onderdelen wordt uiteengelegd, die op hun beurt stapsgewijs

worden uitgevoerd. De kleinste eenheden komen overeen met de zgn. 'TOTE-eenheden'

(TOTE - Test-Operate-Test-Exit) zoals omschreven door Miller, Galanter 8z Pribram

(1966). De grotere eenheden zijn uit reeksen van zulke TOTE-eenheden opgebouwd en

gevormd door middel van 'chunking' (Vartiainen, 1987).

De vergelijking tussen gewenste en feitelijke toestand (monitoring) die kenmerkend

is voor elk regulerend systeem, wordt op verschillende niveaus van het handelingsplan

uitgevoerd. Een belangrijke aanname van de handelingstheorie is dat daarbij de verschil-

lende cognitieve structuren waarover de mens beschikt op ook verschillende manieren

betrokken zijn. Door Hacker ( 1986) is een model gepresenteerd waarbinnen drie niveaus'

van regulering worden onderscheiden. Het bezit een sterke gelijkenis met een model dat -

vanuit een andere achtergrond - namelijk de verbetering van prestaties van operators in de

procesindustrie - door Rasmussen (1983, 1986) is ontur~ikkeld. Dit laatste model heeft meer
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bekendheid gekregen. Het wordt hieronder weergegeven (zie Figuur 4). De drie niveaus

van regulering zijn de volgende:

l. Intellectueel niveau (knowledge based)

Er is sprake van een nieuw handelingsplan dat tot stand komt door een expliciete

analyse van het doel en de uitvoeringscondities. De uitvoering van het plan geschiedt

bewust, in discrete, opeenvolgende stappen en wordt ondersteund door kennis en

symbolen. Dikwijls is sprake van interactie met anderen (bijv. uiiwisselen van bood-

schappen). Feedback over de voortgang en het resultaat kan leiden tot eventuele

bijstelling van het plan.

2. Perceptief-conceptueel niveau (rule-based)

Er is sprake van een eerder gevormd handelingsplan dat opnieuw in uitvoering wordt

genomen. De uitvoering geschiedt bewust, via reeksen van operaties die eerder

geleerd zijn, en wordt geleid door de waarneming van signalen waarvan de betekenis

eveneens tevoren geleerd is (vandaar: conceptueel).

3. Sensomotorisch niveau (skill-based)

Er is een eerder gevormd handelingsplan, dat het karakter heeft van een motorisch

schema. De uitvoering verloopt automatisch en daardoor deels onbewust. Waargeno-

men stimuli lokken operaties of bewegingen uit die onder proprioceptieve, eventueel

ook exteroceptieve feedback voltrokken worden.

Hier Figuur 4

In de weergave van Rasmussen komt duidelijk tot uitdrukking dat de regulering op

de hogere niveaus die op lagere niveaus insluit. Het naar voren brengen van een nieuw

marketingplan zal bijv. altijd een beroep doen op de routines van spreken en schrijven. Bij

veel arbeidshandelingen is sprake van een wisseling van reguleringsniveaus. Onderdelen

die bekend zijn worden op een lager niveau afgehandeld, voor onderdelen die nieuw of

onven~~acht (bijv. bij storingen) wordt teruggeschakeld naar een hoger niveau.

Het model laat ook zien dat bij het handelen verschillende cognitieve structuren

worden aangesproken, die ook op een andere manier werken (bijv. seriëel vs. pazallel,
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Shiffrin 8t Schneider, 1977). Hier ligt de koppeling tussen handelingstheorie en de theorie

van de menselijke informatieverwerking (bijv. Van Ouwerkerk et al., 1994). De laatste

verschaft overigens wel verscheidene aanvullingen. Een belangrijke aanvulling is dat

informatieverwerking niet een enkelvoudig proces is, maar gezien moet worden als een

proces dat meerdere, samenwerkende processoren en geheugens omvat. Men spreekt van

'parallel distributed processing' (Rumelhart 8c McClelland, 1986). In ons model van

prestaties komt de relatie met de informatieverwerking tot uitdrukking in de relatie tussen

het handelingsmechanisme en het capaciteitsmechanisme.

De werking van het handelingsmechanisme zoals hier beschreven is er weliswaar op

gericht succesvolle prestaties te leveren onder optimale gebruikmaking van menselijke

hulpbronnen, maar dat wil niet zeggen dat die uitkomsten ook gegarandeerd zijn. Er kan

ook sprake zijn van een falende regulering (Fehlregulation). De oorzaken daarvan kunnen

grosso modo aan externe en interne factoren worden toegeschreven (Hacker, 1986). Wat de

externe kant betreft, is van belang in hoeverre de werksituatie de uitvoering van de taken

vergemakkelijkt (Roe, 1988) of hindert (Leitner et al, 1987). Hinderlijke factoren zijn o.a.

interrupties, fysieke belemmeringen, het ontbreken van informatie, rolconflict, rolonduide-

lijkheid, roloverlading, tijdsdruk en concentratiedwang.

Het voorgaande samenvattend, kan gesteld worden dat het handelingsmechanisme als

voornaamste functie heeft een opgedragen taak tot uitvoering te brengen en daarbij

optimaal aanspraak te maken op de capaciteiten van persoon. Het mechanisme omvat

verscheidene psychische structuren en functies die, wanneer zij actief worden, de handeling

voortbrengen. Hiertoe behoort een hiërarchisch geordend, cybernetisch systeem dat zorg

draagt voor de cognitieve regulering van de handeling. Dit houdt in dat de uitgevoerde

handeling zoals waargenomen door de persoon zelf, wordt vergeleken met het betreffende

handelingsplan en waar nodig wordt bijgesteld. Dat laatste veronderstelt een meta-cognitief

proces van supervisie (vgl. Roe, 1984). De sturing geschiedt aiet door de objectieve taak,

maar door de subjectieve taak die door de persoon zelf is gevormd resp. door het

handelingsplan dat hierbij is gekozen.

Wij w711en nogmaals benadrukken dat de feitelijke gang van zaken bij het uitvoeren

van taken afwijkt van de hier gegeven modelvoorstelling. Elk individu heeft in zijn werk

te maken met verschillende doelen die met elkaar strijden om prioriteit. Er zijn maar

weinie situaties waarin mensen ononderbroken bezig kunnen zijn met de uitvoering van
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eenzelfde taak. Vaak wordt de uitvoering van de ene taak onderbroken door de andere, of

moeten taken onafgemaakt blijven liggen. Ook activiteiten die s~trikt genomen niet als taak

kunnen worden gezien - gericht op ontspanning, persoonlijke verzorging, contact met

collega's of klanten - vragen erom te worden uitgevoerd. Zowel externe hindernissen -

bijv. gebrek aan informatie of haperen van gereedschappen, als de eigen gedachten en

emoties kunnen de stroom van het gedrag een andere wending geven. Verder doet de

voorstelling van het handelen als de afwikkeling van een enkelvoudig gedragsprogramma

geen recht aan de complexiteit van gedrag. Karoly (1993; p. 39) merkt hierover op:

"Because we can most effectively describe self-regulation in terms of phases and can

most readily examine it via isolation of subfunctions, we might tend to think of the

natural regulatory process as a relatively straightforward, sequential combination of

constituent parts. Yet such a model would fail dismally to account for how we reach

for a glass of water and bring it to our lips, let alone how we manage to study for an

examination, lose 30 pounds, or write an Annual Review chapter (cf Bullock 8z

Grossberg 1988; Kosslyn 8z Koenig 1992)".

Voor het begrijpen van de manier waarop mensen in werksituaties prestaties leveren,

is het van belang om in te zien dat het proces dat ligt tussen het aanbieden van de

opdracht en het afleveren van het resultaat een zeer verschillende inhoud kan hebben en

onder invloed staat van een groot aantal factoren. Hiertoe behoren naast min of ineer

stabiele kenmerken van het individu en de situatie, allerlei veranderingen in de toestand

van de persoon en situatie die tijdens de handeling, deels als gevolg ervan, optreden. Het

handelingsmechanisme maakt duidelijk dat verschillende personen op een ándere manier

tot prestaties kunnen komen, maar ook dat dezelfde persoon niet altijd op dezelfde manier

te werk hoeft te gaan. Het begint er al mee dat de objectieve taak op een andere wijze tot

een persoonlijke taak wordt gemaakt. Maar verder kunnen er verschillen zijn in strategieën

en handelingsplannen, en in het niveau van regulering bij de uitvoering. Een voor de hand

liggende reden hiervoor is verschil in ervaring. Terwijl de ervaren persoon een groot deel

van de handeling op het skill-niveau afwikkelt, zal een beginner deze overwegend op

cognitief niveau afwikkelen. Een andere reden is een verschil in persoonlijke efficiëntie.

Wat voor de één inefficiënt is, kan (bijv. vanwege een grotere competentie of een meer

optimale psychofysiologische toestand) voor de ander meer efficiënt zijn. Dit soort
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verschillen en variaties heeft onder andere repercussies voor het soort fouten dat gemaakt

wordt (Arnold 8t Rcze, 1987; Frese 8c Zapf, 1991) en voor de mogelijkheden om prestaties

te beïnvloeden. Wij komen hierop later in dit hoofdstuk terug. Een andere belangrijke les

uit de handelingstheorie is dat niet de gegeven opdracht bepalend is voor de prestatie, maar

de opgave die de persoon daaruit heeft afgeleid en meer direct nog het gekozen hande-

lingsplan. Dit inzicht kan helpen problemen bij het leveren van prestaties beter te begrijpen

en te voorkomen. Tenslotte richt de handelingstheorie er de aandacht op dat prestaties niet

alleen afhankelijk zijn van psychische processen, maar ook terdege beïnvloed worden door

de factoren in de werksituatie die de persoon in de realisering van zijnThaar handelingsplan

kunnen helpen of tegenwerken.

3.3. Het canaciteitsmechanisme

Het handelingsmechanisme doet een beroep op verschillende functionele systemen, welke

voor onderdelen van de informatieverwerking zorgdragen. Voor de werking van die

systemen is energie is nodig. In termen van de computermetafoor, die aan informatie-

verwerkingsmodel ten grondslag ligt, gaat het om de 'voeding' van de computer. Binnen

de zgn. 'prestatietheorie' (Kahneman, 1973; Wickens, 1984) is onderzoek verricht naar de

mate waarin energie beschikbaar komt en de wijze waarop deze over verschillende

activiteiten en functies wordt verdeeld. Overigens gaat het hier niet om de energie in de

fysische zin van het woord, d.w.z. de chemische, electrische, kinetische of thermische

energie die bij het verrichten van arbeid wordt opgewekt en verbruikt, maar om 'psychi-

sche energie', die mentale processen - waarneming, denken en motorische controle -

mogelijk maakt. In de engelstalige literatuur wordt meestal gesproken van 'resources',

hulpbronnen waaruit (energie) geput kan worden. Verder ligt de nadruk níet op wat eruit

die hulpbronnen beschikbaar komt, d.w.z hoe men energie moet definiëren, of wat voor

vormen van energie er zijn, maar op de hoeveelheid energie, oftewel de actuele capaciteit

van de hulpbronnen. Het is om deze reden dat wij van 'capaciteitsmechanisme' spreken.

Een eerste model voor de regeling van capaciteit is in 1973 gepresenteerd door

Kahneman (zie Figuur 5). Het veronderstelt dat er bij de mens een hoeveelheid verwer-

kingscapaciteit beschikbaar is die onder invloed van een aantal interne en externe factoren

over verschillende activiteiten wordt verdeeld. De capaciteit is niet constant, maar varieert
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tijdens de dag, mede onder invloed van externe prikkels, geleverde prestaties en emoties.

Zij wordt ook beïnvloed - en hier laat zich een regelcyclus onderkennen - door een

evaluatie van de eisen die tijdens de verschillende activiteiten aan de verwerkingscapaciteit

worden gesteld. Impliciet wordt verondersteld dat er een vergelijking plaatsvindt tussen de

beschikbare en de benodigde capaciteit, hetgeen betekent dat er een vergelijkingsorgaan

(comparator) moet zijn dat signaleert dat de beschikbare capaciteit vergroot moet worden.

Dit laatste gebeurt volgens Kahneman door het leveren van ' inspanning' (effort). De

sturende factor in het model moet gezocht worden in de momentane intenties, die de

bepalen aan welke activiteiten capaciteit beschikbaar wordt gesteld. Binnen ons algemene

model voor individuele prestaties zijn de intenties van de persoon gekoppeld aan de

actuele taak. Een belangrijke implicatie van het model is dat de verwerkingscapaciteit

beperkt is. Dit houdt in dat wanneer men een bepaalde activiteit wil uitvoeren, men andere

activiteiten achterwege moet laten of uitstellen, dit afhankelijk van de capaciteit die vereist

is en door de persoon kan worden gemobiliseerd. Extreem gezegd zou een persoon slechts

één ding tegelijk kunnen doen. Volgens het model zijn ook individuele verschillen van

belang; zie de 'enduring dispositions'.

Hier Figuur 5

De bovenstaande modelvoorstelling is onder invloed van onderzoek in aantal

opzichten gemodificeerd. In de eerste plaats is gebleken dat het idee van een algemene

activatie - Kahneman spreekt van 'arousal' niet in overeenstemming is met de manier

waarop het zenuwstelsel functioneert. Neurofysiologisch onderzoek laat zien dat er drie

vormen van activatie zijn die met verschillende delen van het informatieverwerkingsproces

samenhangen (Sanders, 1983; Mulder, 1986). Men spreekt van:

a. azousal

b. activatie

c. inspanning (effort).
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Onder arousal wordt verstaan de activatie van het perceptuele systeem, met name het

onderdeel dat zich met de herkenning van kenmerken bezighoudt. Met activatie (in engere

zin) wordt bedoeld de activatie van het motorische systeem, met name van het onderdeel

dat de motorische organisatie afhandelt. Inspanning (effort) is een vorm van activatie die.

net als bij Kahneman, op de aandacht betrekking heeft. Meer inspanning leidt tot meer

verwerkingscapaciteit, zo men wil, tot meer aandacht. Die aandacht maakt een bewuste

afhandeling van taken mogelijk. Van verschillende kanten is gewezen op de compensatori-

sche functie van inspanning. Indien de mate van arousal enlof activatie onvoldoende zijn

om de lopende activiteit uit te voeren, kunnen zij door meer inspanning worden vergroot

(Sanders, 1983; Mulder, 1986; Meijman 8c Mulder, 1992 in dit handboek).

Onderzoek met zgn. 'dubbeltaken' heeft aanwijzingen opgeleverd over de mate

waarin activiteiten al dan niet gelijktijdig kunnen uitgevoerd. Daarbij gaat het overigens

niet om taken in arbeidspsychologische zin. De taken zijn van elementaire aard en vragen

om activiteiten op het niveau van operaties of daarbeneden. Zij zijn zo gekozen dat er

specifieke onderdelen van het informatieverwerkingsproces mee kunnen worden onder-

zocht. Uit het feit dat bepaalde combinaties van taken tot sterke interferenties leiden en

andere niet, is door Wickens (1984) afgeleid dat er in plaats van de 'single resource' uit

het model van Kahneman meerdere hulpbronnen moeten zijn. Zijn 'multiple resources -

model' veronderstelt dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen functionele mecha-

nismen binnen de informatieverwerking die bepaalde opdrachten onathankelijk kunnen

afwikkelen. Die mechanismen kunnen ook tegelijk actief zijn en in hun capaciteit niet of

slechts in beperkte mate door elkaar beïnvloed. Zo kunnen tegelijk visuele en auditieve

prikkels worden opgemerkt (modaliteiten), manuele en vocale reacties worden gegeven

(responses) en ruimtelijke en verbale signalen worden verwerkt (codes). Ook kunnen

waarnemings- en respons-gerichte activiteiten (stages) tegelijk worden uitgevoerd.

Het 'multiple resources model' is vooral van belang in verband met de allocatie van

capaciteit over verschillende activiteiten. Het wijst erop dat bij de uitvoering van een reële

arbeidstaak verschillende operaties tegelijk kunnen worden uitgevoerd, mits ze op

onafhankelijke functies een beroep doen. Is dat niet het geval, dan treden interferenties op

die tot een verslechtering van de prestaties leiden. De kwestie van de mobilisatie van

energie en de regulering van de capaciteit die in het algemeen voor perceptie, verwerking

en motorische controle beschikbaar is, wordt door Wickens niet aangeroerd.



Arbeidsprestaties - 23

Een andere stroom onderzoek heeft zich gericht op een ander deel van Kahneman's

model, namelijk de interne en externe factoren die op de beschikbare capaciteit van

invloed zijn. In dit kader is expliciet aandacht besteed aan de effecten van voorafgaande

werkzaamheden en ongunstige werkomstandigheden, met name aan vermoeidheid,

monotonie, verzadiging en stress. De algemene bevinding is dat onder ongunstige

omstandigheden het algemene-activatie niveau van de persoon daalt en aanvullende

inspanning nodig is om die daling te compenseren. Zo kan de werktaak, zij het tegen

hogere energetische kosten, toch worden uitgevoerd. Door Hockey (1986) is geopperd dat

er niet alleen sprake is van een regulering van de verwerkingscapaciteit, maar ook van de

algemene psychofysiologische toestand van de persoon. Hij spreekt in dit verband van het

'state-control model'. De persoon zou tijdens het werk zijn feitelijke toestand, die

verschillende pazameters kent, vergelijken met de toestand die voor de taakuitvoering

vereist is en de eigen toestand aanpassen. Die aanpassing zou dan plaatsvinden via extra

inspanning enlof een verandering binnen de uitgevoerde handeling. De persoon kan

overschakelen op een andere werkstrategie, de persoonlijke norm voor de taakeisen

verlagen, of de handeling onderbreken of afbreken om de verstorende factor weg te

nemen. Bij dit laatste moet men denken aan het nemen van een pauze, het drinken van een

kop ko~e, een raam sluiten en dergelijke. Hier ziet men nog eens de relatie van het

capaciteitsmechanisme met het handelingsmechanisme: de sturing van het capaciteitsme-

chanisme is afkomstig van de in uitvoering zijnde handeling; deze wordt echter in haar

verloop door de beschikbare capaciteit beïnvloed.

In figuur 6 is een géintegreerd model opgenomen waarin de drie modificaties op het

model van Kahneman zijn verwerkt. De implicaties van Wicken's onderzoek zijn er niet

detail in aangegeven. Wel is duidelijk gemaakt dat er binnen elke activiteit - wij noemen

deze duidelijkheidshalve 'handeling' - verschillende informatieverwerkingsprocessen

tegelijkertijd plaatsvinden. Men mcet bedenken dat de onderdelen daarvan, ongeveer op de

manier die in figuur 5 werd aangegeven, elk van energie moeten worden voorzien.

Hier Figuur 6



Arbeidsprestaties - 24

In het model is aangegeven dat er binnen het capaciteitsmechanisme drie, onderling

gerelateerde bronnen van mentale energie zijn die de verschillende onderdelen van de

informatieverwerking voeden. De activatie van deze bronnen wordt geregeld door een

mechanisme dat de noodzakelijke capaciteit met de beschikbare capaciteit vergelijkt en de

laatste zonodig verhoogt. De literatuur is niet expliciet over de vraag of elk mechanisme

een eigen regelkring bezit, en zoja hoe deze elkaar beïnvloeden. Het zou ook kunnen zijn

dat arousal en activatie indirect geregeld worden, namelijk via de inspanning. Men kan ons

inziens niet uitsluiten dat de perceptie van zwakke of sterke prikkels een autonome

toename van de arousal tot gevolg heeft, of dat activatie onder invloed van feedback uit

het motorische systeem verandert. Terwille van de eenvoud gaan wij er voorlopig vanuit

dat de regeling in de eerste plaats via de inspanning verloopt. Hockey's gedachte van een

algemene toestandstandsregulering is ook in het model opgenomen, hoewel wij het begrip

'psychofysiologische toestand' niet voldoende scherp afgebakend vinden. Het moet voorlo-

pig gezien worden als een verzamelbegrip waaronder allerlei andere begrippen kunnen

gerangschikt. Daartoe behoren begrippen als vermoeidheid, verzadiging, monotonie en

stress die naar een suboptimale toestand verwijzen. Maar men kan er, aansluitend bij het

oorspronkelijke model van Kahneman (1973) en het gèintegreerde inspanningsmodel van

Mulder (1986), ook het algemene niveau van cerebrale (of specifiek reticulaire) activatie

bij onderbrengen.

Samenvattend wordt volgens het model de feitelijke verwerkingscapaciteit geregeld

en aangepast aan de vereiste capaciteit, d.w.z. de capaciteit die dóor het handelingsmecha-

nisme wordt 'gevraagd'. De verhoging of verlaging van de capaciteit verloopt via het

inspanningsmechanisme. Dit wordt echter ook ingeschakeld om de toestand van de persoon

op een optimaal niveau te houden. De tweede regelkring kan ook signalen afgeven voor

bèinvloeding van de toestand via het handelingsmechanisme. Binnen het capaciteits-

mechanisme vindt ook de allocatie van capaciteit aan verschillende informatieverwerkings-

modules (functionele systemen) plaats. Deze is eveneens afhankelijk van het handelingsme-

chanisme omdat dit bepaalt welke activiteit uitgevoerd moet worden.

De betekenis van het capaciteitsmechanisme voor de prestatie wordt duidelijk wanneer men

rekenschap geeft van energetische eisen die aan de uitvoering van verschillende (deel)taken

verbonden zijn. Men krijgt dan te maken met het begrip 'arbeidsbelasting' (zie ook

Meijman 8c Mulder, 1992). Wij zien arbeidsbelasting als een verbruik van energie tijdens
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het handelen. Belasting treedt op wanneer op functionele systemen, d.w.z. op de waarne-

ming, de aandacht, het werkgeheugen e.d., een beroep wordt gedaan en de daazaan

verbonden energetische hulpbronnen worden aangesproken (Beanspruchung). Hoewel wij

nog steeds spreken over mentale energie - een 'substantie' waarvan het karakter nog

opgehelderd moet worden - laat het zich voorstellen dat de belasting niet alleen toeneemt

naarmate de 'aanspraak' groter is, of ineer systemen omvat, maar ook wanneer zij langer

duurt. Belasting is niet hetzelfde als inspanning. Belasting leidt tot een vermindering van

(verder) beschikbaze energie, zodat die om op vereiste peil te blijven aangevuld moet

worden. Die aanvulling geschiedt door het leveren van meer inspanning. Om die reden

bestaat er wel een relatie tussen de beide begrippen en is bij overigens gelijkblijvende

condities belasting evenredig aan inspanning.

Welke prestatie een persoon bij een gegeven taak kan leveren, hangt uiteraard af van

de energie die nodig is om de betreffende handeling in al haar onderdelen te voltrekken èn

van de beschikbaze energie. Anders dan in de mechanica staat deze eerste grootheid bij de

menselijke arbeid niet vast, maar vormt zij een variabele grootheid die door verschillende

factoren wordt bepaald. Dit zijn: (a) de taakeisen, of om het preciezer te zeggen, de

energetische eisen van de operaties die voor het verrichten van de taak nodig zijn;

sommige operaties vergen meer energie dan andere, o.a. afhankelijk van de vraag of er

automatische dan wel gecontroleerde verwerking mogelijk is; (b) het handelingsplan of de

strategie voor de uitvoering van onderdelen daarvan; (c) het niveau waarop de handelings-

regulering plaatsvindt; (d) de algemene psychofysiologische toestand van de persoon. Van

.veel belang is of de informatieverwerking automatisch kan plaatsvinden dan wel een

gecontroleerde verwerking vereist (Shiffrin ác Schneider, 1977). Dat wordt ten dele door

de taakeisen bepaald: sommige perceptuele of motorische operaties kunnen automatisch

verlopen zonder dat daar aandacht voor nodig is, terwijl andere wel aandacht vergen. Maar

hoe de mix van zulke operaties is, hangt af van het handelingsplan en de strategie van der

persoon. Wanneer deze bijvoorbeeld zeer nauwkeurig wil werken en fouten wil vermijden,

zal de taak meer 'effortful coping' en daarmee meer energie vragen. Het niveau van

regulering hangt hier nauw mee samen. Naarmate meer onderdelen van de taak op het

kenrusniveau worden gereguleerd, zal meer energie gevraagd worden. Dit houdt in dat

dezelfde taak meer energie vraagt wanneer zij voor de persoon nieuw is. Een suboptimale

toestand van de persoon leidt er eveneens toe dat meer energie nodig is om de taak te

leveren. Dit is mogelijkerwijs het geval omdat de regulering van de toestand zelf extra
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energie vraagt. In het hoofdstuk over arbeidsbelasting (Meijman 8t Mulder, 1992 in dit

handboek) wordt dit alles nader besproken.

Het zal duidelijk zijn dat er sprake is van een ingewikkeld samenspel van factoren

dat bij elke taak weer anders is en tijdens de handelingsuitvoering kan veranderen. Dit

maakt een nauwgezette analyse die behalve met de taak ook rekening houdt met de

ervaring en specifieke vaardigheden van de persoon, de werkomstandigheden en de

toestand die daardoor wordt opgewekt, onmisbaar (Van Ouwerkerk et al., 1994; Roe 8r.

Zijlstra, 1991).

De analyse kan ook helpen om een eventueel falen van het capaciteitsmechanisme

vast te stellen. Daarvan is sprake indien over een langere termijn meer energie verbruikt

wordt dan via het inspanningsmechanisme gemobiliseerd kan worden. Mogelijke oorzaken

liggen in een te grote (c.q. langdurige) arbeidsbelasting, opgewekt door ongunstige

werkeisen en~of een voldoende geschiktheid van de persoon. Het effect is een prestatiever-

mindering, maar mogelijk ook een aantasting van de vitaliteit van de persoon. De

consequenties daarvan worden in paragraaf 3.5 besproken.

3.4. Het zelfevaluatie-mechanisme

In de loop der tijd zijn vele publicaties verschenen over de rol van zelfbeoordeling bij het

leveren van prestaties. Daaruit komt o.a. naar voren dat mensen hun prestatieniveau kiezen

overeenkomstig de ingeschatte slaag- en faalkans (vgl. achievement motivation theory;

Atkinson 8z Feather, 1966), en indien ze daarvoor de gelegenheid hebben taken en

prestatiedimensies kiezen die hun in staat stellen zich gunstig van anderen te onderscheiden

(vgl. social comparison theory; Festinger, 1954). Er is tot dusverre geen samenhangende

theorie die de regulering van het zelft~eeld beschrijft. Onze weergave van het zelfevaluatie-

mechanisme is een hypothetische. Zij geeft aan hoe, gegeven de verschillende bevindingen

die in de literatuur zijn gepresenteerd, de regulering zou knnnen verlopen.

Anders dan het handelingsmechanisme en het daaraan gekoppelde capaciteitsmecha-

nisme, wordt naar zich laat aanzien het zelfevaluatie-mechanisme alleen geactiveerd

wanneer de aandacht van de persoon op zichzelf gericht wordt (Carver át Scheier, 1981;

1988). Wanneer de persoon aan het werk is, is dit onder meer het geval wanneer men

taken verricht ten overstaan van een publiek (bijv. een klas leerlingen). Onvoldoende
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prestaties kunnen ook zelfreflectie uitlokken, maar dit geldt alleen wanneer er redenen zijn

om de oorzaken van het falen in eigen tekortkomingen te zoeken. Volgens de attributie-

theorie is dit bijv. het geval wanneer men meermalen tekortschiet terwijl anderen wel

succes hebben. In andere gevallen wordt het falen eerder toegeschreven aan de taak of de

omstandigheden (Hewstone 8z Jaspers, 1987). Mensen zijn vindingrijk in het bedenken van

redenen waarom fouten of gebreken in het werk niet aan het eigen gedrag of de eigen

competentie behoeven te worden toegeschreven. In dit verband wordt van 'self-serving

attributions' gesproken (McFarland 8c Ross, 1982). Het is aannemelijk dat een proces van

zelfevaluatie ook plaatsvindt wanneer de persoon aan het begin staat van een nie :we taak

(Wilke 8r. Meertens, 1994). Dan moet immers worden ingeschat of de taak uitvoerbaar is

en moet een prestatieniveau gekozen worden. Op dit facet legt de klassieke aspiratietheorie

de nadruk (Lewin et al., 1944).

Hoe men zich het zelfevaluatie-mechanisme precies moet voorstellen is niet duide-

lijk. De literatuur geeft hiervoor verschillende aanwijzingen. In het zelf-reguleringsmodel

van Carver 8i Scheier (1988, 1990) wordt een monitoring-proces verondersteld waardoor

de persoon toezicht houdt op de geleverde prestatie en deze vergelijkt men een tevoren

bepaalde gekozen standaard. Indien het moeite kost overeenkomstig de standaard te

presteren, vindt, naar wordt aangenomen, een bewuste afweging van verdere mogelijk-

heden plaats - vergelijk de hierboven genoemde regulering op kennisniveau - en is het

vervolg van de handeling afhankelijk van een beoordeling van het zelfvertrouwen. Hier

wordt dus een facet van het zelfbeeld - het zelfvertrouwen - in de regulering van het

handelen betrokken. Indien het vertrouwen voldoende is wordt een nieuwe poging

ondernomen om de gewenste prestatie te leveren, eventueel volgens een andere aanpak en

met meer inspanning. Is het zelfvernouwen onvoldoende, dan geeft volgens het model de

persoon zijnlhaar betrokkenheid bij de taak op. Dat kan de vorm krijgen van een zich

feitelijk terugtrekken, of indien dit niet mogelijk, een zich 'mentaal' terugtrekken (in

taakirrelevante gedachten, dagdromen enz.). Willce ~c Meertens (1994) drukken zich in

analoge termen uit bij de bespreking van het fenomeen 'task engagement'.

Het zelfvernouwen komt overeen met wat in de sociale leertheorie van Bandura

(1986) zelf-effectiviteit (self-efficacy) wordt genoemd. Dit begrip duidt op gegeneraliseer-

de verwachtingen ten aanzien van het eigen vermogen om bepaalde typen taken effectief te

kunnen uitvoeren. In de woorden van Bandura zelf gaat het om "peoples' judgments of

their capabilities to organize and execute courses of action required to attain designated
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types of performances' (op cit.; p. 391). Men kan spreken van self-efficacy met betrekking

tot verschillende taakdomeinen. In Bandura's voorstelling van zaken speelt het zelfbeeld

weliswaar een rol bij het verdere handelen, maar wordt het niet geregeld. Self-efficacy

ontstaat als bijproduct van een reeks meer en minder succesvolle prestaties in het verleden

(Bandura, 1982; Kanfer, 1970). Zij wordt door de persoon afgeleid uit de feedback op

geleverde prestaties en de competentie die tijdens het werk wordt verworven (ook: Vrugt,

1991).

Er zijn redenen om aan te nemen dat het zelfbeeld niet alleen deze indirecte en

passieve rol speelt, maar door de persoon actief geregeld wordt. De belangrijkste aanwij-

zing hiervoor komt uit sociaal-cognitief onderzoek waaruit blijkt dat mensen streven naar

een positieve evaluatie van zichzelf in vergelijking met anderen, omdat ze op die manier

hun identiteit kunnen handhaven en versterken (Rijsman, 1983). Gebruikmakend van de

begrippen ' ideal-selfen 'real-self , kan men zich een reguleringsproces voorstellen waarin

- op gezette tijden, namelijk wanneer de zelfreflectie wordt uitgelokt - een vergelijking

wordt gemaakt tussen het gewenste zelftieeld, dat als standaard fungeert, en het zelfbeeld

dat (feitelijk of naar verwachting) uit de handeling resulteert. Het laatste kan men ook zien

als 'public self, het zelf waarvan de persoon denkt dat het door anderen wordt waargeno-

men; het eerste als 'private self, het zelf dat daaruit gedurende een langere periode is

afgeleid en dat aangeeft hoe de persoon werkelijk denkt te zijn. Overigens moet men zich

het zelfbeeld niet voorstellen als een volledig, gestructureerd beeld dat de persoon van

zichzelf heeft. Het 'zelf kan het beste worden gezien als een aantal los-samenhangende

schema's die allerlei attributen omvatten. Het zelfbeeld zoals dat in verband met prestaties

beoordeeld wordt, is eerder een in de taaksituatie relevant attribuut van het zelf, of een

verzameling van zulke attributen, dan een beeld van het totale zelf. In het geval van een

(verwachte) discrepantie zal een actie plaatsvinden waardoor het feitelijke zelfbeeld wat dit

attribuut betreft aan de standaard wordt aangepast. Dit geldt uiteraard alleen wanneer het

bij de standaard achterblijft; indien het aan de standaard beantwoordt of deze overneft, is

een correctie niet nodig. Wanneer echter aanhoudend goede prestaties worden geleverd en

kan de standaard worden aangepast, hetgeen dan consequenties heeft voor het stellen van

doelen voor nieuwe taken (cf Campion 8z Lord, 1992).

Verbeteringen van het feitelijke zelfbeeld kunnen op verschillende manieren

gerealiseerd worden. Aan de ene kant kan de norm voor de taakeisen (vgl. het aspiratieni-

veau) verlaagd worden (Bandura, 1986; Locke c4~ Latham, 1990). Aan de andere kant kan
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een grotere inspanning geleverd worden. Ook kan voor een andere, meer efficiënte

strategie gekozen worden. Zulke ingrepen hebben voor de prestatie uiteenlopende conse-

quenties. Een lager aspiratieniveau zal tot lagere prestaties leiden, terwijl een grotere

inspanning en een meer efficiënte strategie tot betere prestaties leiden. De persoon kan zich

bij de zelfbeoordeling tenslotte ook op andere attributen richten waarin beter aan de eigen

standaard wordt voldaan. Dit kan tot gelijkblijvende of lagere prestaties leiden. Uit de

literatuur (o.a. Higgins et al., 1986; Markus 8t Nurius, 1986; Jones 1989) blijkt overigens

dat er in taaksituaties tal van andere mogelijkheden zijn om een goede indruk te maken en

gezichtsverlies te voorkomen.

Welke aspecten van het zelfbeeld bij het leveren van prestaties allemaal een rol

kunnen spelen, is nog onvoldoende onderzocht. Het leeuwedeel van het onderzoek heeft

betrekking gehad op het al eerder genoemde begrip 'self-efficacy', hoewel er ook studies

zijn gedaan naar zelfwaardering (self-esteem) en andere aspecten van het zelf. Sadri en

Robertson (1993) geven een overzicht en meta-analyse van het onderzoek naar self-

efficacy en prestaties. Hieruit komt naar voren dat een grotere mate van self-efficacy

inderdaad samengaat met betere prestaties (uitkomsten). Ook de veronderstelde samenhang

met de motivatie is gevonden. Een voorbeeld van een recente studie waaruit de rol van

self-efficacy blijkt, is te vinden bij McDonald 8t Siegall (1992). Zij vonden onder het

personeel van een telecommunicatie-bedrijf een positieve samenhang met zowel kwalitatie-

ve als kwantitatieve prestatie-aspecten. Verder vonden zij een positieve relatie met

satisfactie en betrokkenheid bij de organisatie, en een negatieve relatie met verzuim en

laat-komen. Onderzoek naar zelf-achting is o.a. gedaan door Herner (1990) en Schlenker et

al. (1990).

Een falende regulering van het zelfbeeld kan belangrijke consequenties hebben voor

het handelen. Karoly (1993) noemt het geval waarin de vergelijking met de standaard wel

wordt gemaakt, maar geen correctieve actie optreedt omdat het falen aan een externe

conditie wordt tcegeschreven (bijv. aan een moedwillig slechte beoordeling door een klant

of chef). Hij spreekt in dit verband van 'defensive evaluative avoidance'. Het standaard-

zelfbeeld wordt voor behoed voor bijstelling en er wordt een kunstgreep toegepast om de

geloofwaardigheid van het werkelijke (publieke) zelfbeeld te verminderen. Een positief

zelfbeeld gaat in dit geval samen met een slechte prestatie. Een meer dramatische situatie

doet zich voor wanneer de persoon een zeer slechte prestatie geleverd heeft, bijv. een

fatale fout begaan heeft, die niet aan de taak of de omstandigheden geweten kan worden,
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of wanneer de persoon vreest dat dit zal gebeuren. In een dergelijk geval zal de persoon de

taak opgeven en zich mentaal of fysiek uit de taaksituatie terugtrekken (Carver 8c Scheier,

1981; Duval et al., 1992; zie ook Cantor et al., 1987).

Samenvattend zorgt het zelfevaluatie-mechanisme, zoals het hier is voorgesteld, ervoor dat

tijdens de taakuitvoering een positief zelfbeeld bewaard wordt. Verondersteld wordt dat

een reguleringsproces plaatsvindt waarin geselecteerde facetten van een gewenst, als geldig

beschouwd zelfbeeld, worden vergeleken met overeenkomstige facetten van een alternatief

zelfbeeld dat uit feitelijk geleverde enlof geanticipeerde prestaties naar voren komt. De

beïnvloeding van dit zelfbeeld vindt plaats via het handelingsmechanisme en raakt daarmee

de prestaties. Het gewenste zelfbeeld geeft sturing aan het regelmechanisme; het kan door

de persoon veranderd worden.

Het belang van het zelfevaluatie-mechanisme voor het leveren van prestaties moet

niet onderschat worden. Het voegt enkele belangrijke elementen toe aan die welke in de

voorgaande paragrafen besproken werden. Het kan verklaren waarom mensen zichzelf

verschillende prestatienormen opleggen, hoe het komt dat succes en falen tot verschuiven-

de normen en variaties in inspanning leiden, en waarom mensen op (verwacht) succes en

falen verschillend reageren. Door rekening te houden met het feit dat bij de uitvoering van

werktaken ook het zelfbeeld in het geding is, wordt begrijpelijk waarom feedback over

goede en slechte prestaties niet altijd tot een optimalisatie van prestaties leidt. Daarmee

wordt het verschil tussen het prestatiemodel dat aan servomechanismen uit de wereld van

de techniek ten grondslag ligt en een model dat de totstandkoming van menselijke

prestaties beschrijft, nog eens onderstreept.

3.5. Overi~e mechanismen

De drie mechanismen die hierboven zijn besproken, zijn in verband met het leveren van

prestaties de belangrijkste. Maar men moet zich realiseren dat er ook andere psychologi-

sche mechanismen zijn die het prestatieproces en de uitkomsten daarvan kunnen beïnvloe-

den. Daartoe behoren o.a. het emotie-mechanisme en het vitale mechanisme. Beide worden

hieronder kort besproken. Wij bespreken alleen het geval waarin deze mechanismen op de
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juiste wijze functioneren en niet het geval waarin ze ontregeld raken en tot arbeidsonge-

schiktheid leiden.

Het emotie-mechanisme

Wij gebruiken de term 'emotie-mechanisme' om er een verondersteld mechanisme mee aan

te duiden dat emoties van de persoon regelt. Men kan het zich voorstellen als een

informatieverwerkingsmechanisme dat enerzijds de eigen toestand van de persoon, met

name afwijkingen daarin, interpreteert en aan emoties toeschrijft en anderzijds acties

genereert om de toestand te normaliseren (coping). Ook dit mechanisme is complex. Het

wordt tijdens de ontwikkeling van het kind gevormd, waarbij zich bepaalde individuele

stijlen van omgang met emoties vormen (Thompson, 1991).

In verband met arbeidsprestaties zijn twee zaken van belang, namelijk (1) hoe de

prestatie verloopt wanneer de persoon in een toestand van emotionele opwinding (arousal)

verkeert en (2) hoe 'coping' het prestatieproces beïnvloedt. Een bijkomende vraag is hoe

de invloed van prestaties op emoties is. Veel onderzoek naar de invloed van emoties op

arbeidsprestaties is tot dusverre niet verricht. Van systematisch onderzoek is althans geen

sprake geweest. De nadruk heeft gelegen op het ontstaan van stress en de omgang

daarmee, waaronder zgn. emotionele coping. In dit hoofdstuk beschouwen rekenen wij

stress tot de emoties (vgl. Lazarus, 1993) en gaan wij er niet apart op in. Het onderwerp

komt aan de orde in de bijdrage van Buunk en De Wolff (1988) aan dit handboek.

Bij de invloed van emoties op prestaties zijn allereerst de reikwijdte en mate van

emotionele opwinding van belang. Wat het eerste betreft kan sprake zijn van 'viscerale

arousal' waarbij zich een verhoogde hartslag, bloeddruk, ademhaling, contracties van

ingewanden en dergelijke voordoen (Schachter 8z Singer, 1962), of van een activatie die

alleen centrale processen raakt (Carver 8i Scheier, 1981). Een grotere reikwijdte impliceert

dat bij de taakuitvoering meer functionele systemen betrokken zijn die in een afwijkende

toestand verkeren, hetgeen de handeling nadelig kan beïnvloeden. De sterkre van de

activatie is van belang omdat sterke emoties de capaciteit van de informatieverwerking

verminderen, met name van de gecontroleerde vetwerking die bij regulering op hogere

niveaus vereist is. Uit onderzoek blijkt dat 'kortsluitingen' kunnen optreden in de

uitvoering van het handelingsplan: onderdelen die om regulering op kennisniveau vragen



Arbeidsprestaties - 32

worden overgeslagen en vervangen door toepassing van bekende regels of routines ook als

die minder adequaat zijn. Dit leidt tot minder nauwkeurige prestaties en verhoogt de kans

op fouten (en ongelukken) (vgl. Hacker, 1986; Rasmussen, 1986). Men kan hier ook

denken aan de Yerkes-Dodson-wet, die stelt dat prestaties bij een middelmatige activatie

een optimaal niveau bereiken en bij de hoge (of te lage) activatie verminderen (zie

Wickens, 1992). Een ander effect van emotionele activatie op het handelen is dat er

minder voorbereidende activiteit - problem solving, planning - plaatsvindt (Hacker, 1986).

Een interessante vraag betreft het dif.j`~erentiële effect van verschillende emoties. Er

moet een onderscheid gemaakt worden tussen negatieve emoties (boosheid, angst, vrees,

schuld, schaamte, droefheid, afgunst, jaloezie, walging), positieve emoties (geluk, trots,

opluchting en liefde) en overige emoties (hoop, medelijden en dankbaarheid) (Lazarus,

1991 a,b). Een voor de hand liggende hypothese is dat negatieve emoties tot minder goede

prestaties leiden en positieve emoties tot betere. Maar deze veronderstelling is ongetwijfeld

te eenvoudig, omdat emoties een 'relationele' betekenis hebben en het nog maar de vraag

is hoe de andere personen in de arbeidssituatie verwikkeld zijn. Of inen boos is op zijn

chef, dan wel op zijn op een collega, een klant, of een zeg een buurman, zal - buiten het

effect van de opwinding per sé - voor het handelen veel verschil uitmaken. Verder is nog

maar de vraag of inen uit boosheid harder gaat werken of de taak juist laat liggen -

hetgeen verwijst naar het aspect van coping (zie hieronder).

Specifieke emoties kunnen ook op prestaties van invloed zijn. Uit onderzoek naar

angst in prestatiesituaties is gebleken dat angst zowel remmend als faciliterend kan werken

(Atkinson 8z Feather, 1966). Daarbij speelt de persoonlijkheid een rol: Sommigen zijn

bang om te falen, terwijl anderen bang zijn voor succes. Dat laatste mu met name gelden

voor vrouwen (Horner, 1972). Eysenck 8r. Calvo (1992) vermelden dat angst tijdens de

taakuitvoering inderdaad kan leiden tot minder verwerkingscapaciteit. Wordt die gecom-

penseerd door de mobilisatie van extra energie ( inspanning), dan hoeft het resultaat niet

minder goed te worden. De persoonlijke efficiëntie van de handeling daalt echter wel. Dit

effect zou ook wel eens voor andere emoties kunnen gelden. Een emotie die in de buurt

van boosheid ligt is 'irritatie'. Deze is ook in verband met werk onderzocht. Het blijkt dat

irritatie wordt vooral opgewekt wanneer de persoon in het werk hinder ondervindt. Dat

verklaart waarom irritatie en slechte prestaties samen kunnen gaan. Over de andere emoties

is in verband met prestaties nog weinig bekend. Hier zal verder onderzoek moeten

plaatsvinden. Interessant hierbij is de veronderstelling van Oatley ( 1988) dat de verschil-
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lende emoties elk een specifieke betekenis voor het handelen bezitten. Zo zou walging tot

terugtrekking leiden, bedroefdheid tot niets doen of het zoeken van een nieuw handelings-

doel, boosheid tot meer inspanning (of agressie) enzovoorts.

Hoewel het niet gebruikelijk is, kan men het in de arbeids- en organisatiepsychologie

populaire begrip 'satisfactie' ook bij de emoties indelen (vgl. Locke 8z Henne, 1986). Het

verwijst immers naar een toestand van de persoon (in relatie tot een sociale omgeving) die

deze als positief of negatief interpreteert. De relatie tussen satisfactie en prestatie is

uitvoerig onderzocht, maar heeft geen eenduidige resultaten opgeleverd (Thierry, 1991; in

dit handboek). Dat kan te maken hebben met het feit dat veel onderzoek cross-sectioneel

van opzet is geweest, waardoor de relatie tussen het prestatieverloop en de daling of

toename van satisfactie niet goed tot uitdrukking kon komen. OP onderzoek naar satisfac-

tie en prestaties komen wij bij de bespreking van prestatievoorwaarden nog terug.

Hoe emoties gereguleerd worden, moet in dit hoofdstuk buiten beschouwing blijven.

Dat emotionele arousal naar verloop van enige tijd afneemt, kan een kwestie zijn van een

homeostatisch mechanisme binnen het endocriene systeem. Maar expliciete pogingen van

de persoon om de eigen toestand te reguleren, kunnen er ook een rol bij spelen. Lazarus

(1993) wijst erop dat zowel 'problem-focused coping' als 'emotional coping' tot verande-

ringen in de activiteit leiden. In onze terminologie is er sprake van een regeling via het

handelingsmechanisme: emoties kunnen een invloed hebben op doelbepaling, de keuze van

handelingsplannen en strategieën, de wijze van uitvoering, enz. Door tussen het hande-

lingsmechanisme en het emotie-mechanisme een relatie te leggen wordt het mogelijk ook

de invloed van het handelen op emoties te verklaren. Zo'n invloed kan uitgaan van doelen,

de uitvoering en het resultaat (Hacker, 1986; p149; Pekrun 8z Frese, 1992). In dit verband

kan gewezen worden op de al genoemde studie van Oatley (1988), die beschrijft hoe

emoties tijdens de handeling ontstaan en op het verdere verloop ervan van invloed zijn.

Overigens is aannemelijk dat er ook een relatie moet zijn tussen het emotie-mechanisme en

het zelfevaluatie-mechanisme, omdat de manier waazop en het succes waarmee bijv.

boosheid of angst gereguleerd worden ook van invloed zullen zijn op het (publieke en

private) zelfbeeld. Wie zichzelf als bang beoordeelt zal, omgekeerd, zichzelf ook sneller

emoties als angst of vrees toeschrijven. Dit is ook bekend uit de relatie tussen angstigheid

als trek en als toestand (Spielberger, 1975).
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Het vitale mechanisme

Een algemene voorwaarde voor het leveren van prestaties is dat de algehele mentale en

fysieke conditie van de mens hemlhaar tot handelen in staat stelt. Deze conditie, die in de

geneeskunde als 'vitaliteit' bekend staat, heeft verschillende heeft verschillende facetten,

nl. (1) het tot handelen bekwaam zijn, d.w.z. het over een aantal capaciteiten beschikken

(prestatievermogen), (2) het tot handelen bereid zijn, d.w.z. iets willen ondernemen

(handelingsbereidheid) en (3) het zich goed voelen, zin hebben in het leven (levenslust).

Het mechanisme waardoor de persoon deze algemene conditie op peil houdt duiden wij

aan als 'het vitale mechanisme'. Men moet het zien als een metafoor, want de structuren

en processen die erbij in het geding zijn, zijn ingewikkeld en laten zich niet in een

eenvoudig schema vatten. Het omvat in feite verschillende, op elkaar inspelende homeosta-

tische mechanismen (Cofer 8t Appley, 1964). Het vitale mechanisme zoals wij ons dat

voorstellen, regelt de vitaliteit en meer in het bijzonder de energie van waaruit de

dagelijkse activiteiten, met inbegrip van het werk, gevoed worden. Een gebrek aan vitale

energie wordt vaak aangeduid als 'uitputting' of 'burnout' (Maslach, 1982; Schaufeli et al.,

1993). Het komt tot uitdrukking in passiviteit, een gebrek aan irutiatief en responsiviteit,

een weerzin tegen handelen en een dysforische stemming. Een grote mate van vitale

energie daarentegen komt tot uitdrukking in actiebereidheid en een opgewekte stemming.

Men kan het mechanisme afgebeeld denken in een reguleringsmodel dat de energie

die voor het dagelijks leven beschikbaar is (vitale energie) aanpast aan de eisen die dat

leven stelt. Maar dat impliceert een aantal andere processen, waaronder het onderdrukken

van andere activiteiten, zodanig dat energie ook werkelijk geaccumuleerd kan worden. De

vitale energie omvat overigens niet alleen de mentale energie waarover wij in het

voorgaande steeds hebben gesproken, maar ook de fysieke energie die voor de stofwisse-

ling van de spieren, het zenuwstelsel en de diverse organen nodig is. Ten opzichte van de

eerder genoemde mechanismen is het daardoor van een hogere orde: het kan die mechanis-

men inschakelen bij het produceren van nieuwe energie en laat ze in die energie delen.

Het vitale mechanisme is in verband met arbeidsprestaties van belang omdat het

zorgt voor herstel nadat in het werk de verschillende hulpbronnen zijn aangesproken. Het

tracht de persoon in een optimale conditie te houden. Dat gebeurt door middel van

verscheidene regelcycli. Relatief kortlopende cycli zorgen voor voeding, die uiteindelijk de

bron van alle energie vormt, en lichamelijke verzorging. Rust, slaap en ontsparuung
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worden in verschillende overlappende cycli geregeld: dagelijks, wekelijks en over langere

perioden (snipperdagen, vakantie). De subjectief ervaren toestand die als vermoeidheid

bekend staat, verschaft hierbij het signaal dat verdere actie moet uitblijven en dat herstel

nodig is (Meijman, 1991). Er kunnen omstandigheden zijn waaronder deze regeling niet

voldoende effectief is en over een langere termijn een geleidelijke uitputting optreedt. Dit

leidt tot de toestand die als uitputting of 'burnout' bekend staat. Hoewel persoonlijke

factoren in dit proces een rol spelen - te denken valt aan type A gedrag (Winnubst 8z

Marcelissen, 1992) en stressbestendigheid (hardiness, Kobasa, 1982), kunnen de arbeids-

omstandigheden zeker tot dit resultaat bijdragen (Lowman, 1993).

Duidelijk zal zijn dat het vitale mechanisme alleen in evenwicht kan blijven indien

de verbruikte energie op tijd wordt aangevuld. Of dat zo is hangt van een aantal zaken af.

In de eerste plaats de arbeidsbelasting die resulteert uit taakeisen, handelingsplan en

strategie, het reguleringsniveau en de psychofysiologische toestand van de persoon (zie

3.3). In de tweede plaats de gelegenheid voor herstel en met name de duur ervan (Meij-

man, 1989). In de derde plaats van condities binnen of buiten de persoon, en al dan niet

binnen de werksituatie (vgl. critical life events, Holmes 8z Rahe, 1967), die zelf energie

vragen. De tijd is daarbij heel belangrijk, omdat het effect van herstel groter is naarmate

het langer duurt en omdat elke vernaging van herstel tot meer energieverbruik (vgl.

compenserende inspanning) leidt.

3 6 Lange termijn-effecten van prestaties

Wanneer de mens prestaties levert heeft dat consequenties voor de omgeving, maar ook

voor hemlhaarzelf. Tot de omgevingseffecten behoort in de eerste plaats de meer of

minder succesvolle verandering van het arbeidsobject. Daarnaast treden ook tal van andere

effecten op. Fysische neveneffecten zijn o.a. verbruik van materiaal en energie, de

productie van afvalstoffen, de afgifte van rest-energie en dergelijke. Sociale neveneffecten

zijn veranderingen in de relaties met en tussen andere mensen: chefs, collega's, onderge-

schikten, klanten. De effecten op de persoon zelf zijn al ten dele ter sprake gekomen bij de

bespreking van de verschillende reguleringsmechanismen. Het handelen leidt o.a. tot de

verwerving van competenties, vermoeidheid, emoties, en afhankelijk van goede of slechte

resultaten eventueel een verandering van het zelfbeeld. Veel van de effecten zijn tijdelijk
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en verdwijnen weer onder de invloed van reguleringsprocessen. Er zijn echter ook effecten

met een meer du~~n~m karakter en deze moeten bij de studie van prestaties eveneens in

ogenschouw genomen worden omdat ze het latere prestatievermogen positief of negatief

kunnen beïnvloeden, èn omdat mensen erop kunnen anticiperen en daardoor anders gaan

werken.

Van de lange-termijn effecten van prestaties vormen, noemen wij de belangrijkste.

Wij volstaan met een korte beschrijving en verwijzen voor een diepgaander behandeling

naar de literatuur (bijv. Ulich, 1991; Hof et al., 1985).

1. Toename en afname van competenties

Aan het arbeidshandelen zijn leereffecten inherent. Deze omvatten de verlaging van

waarnemingsdrempels (sensibilisering), de verwerving van psychomotorische

vaardigheden (skills), conceptvorming, het aanleren van heuristieken voor het

analyseren en oplossen van problemen, en het verwerven van meta-cognitieve

vaardigheden (bijv. werkstijlen) (Hacker, 1986; Vartiainen, 1987). Afhankelijk van

de aard en zwaarte van de taken, de periode waarin zij zijn uitgeoefend en de

precieze arbeidsomstandigheden worden hierdoor bepaalde competenties (specifieke

kennis en vaardigheden) ontwikkeld die de persoon voor hetzelfde of soortgelijk

werk beter kwalificeren (Frei, 1985). In dit proces spelen het bereikte resultaat en de

feedback daarover een belangrijke rol. Terwijl aan de ene kant nieuwe competenties

ontstaan, kunnen door gebrek aan oefening andere competenties uitdoven.

2. Verandering van de constitutie

Ook de lichamelijke en mentale constitutie wordt door het handelen en de uitkomsten

ervan beïnvloed. Lichamelijke arbeid, mits van de juiste zwaarte, maakt de mens

sterker en verbetert de lichamelijke conditie. Een te hoge of eenzijdige belasting van

de spieren daarentegen lokt daarentegen letsels uit en versnelt de slijtage die met het

ouder worden optreedt (bijv. slijtage van gewrichten). Evenzo kan blootstelling aan

te hoge doses energie schade aan de huid, sensorische systemen, of andere organen

veroorzaken (Wink, 1980).

Een optimaal niveau van activatie van het informatieverwerkingssysteem heeft een

duurzaanm effect op het prestatievermogen. Te lage eisen kunnen - wanneer deze niet

buiten de arbeid gecompenseerd worden - leiden tot een verminderde alercheid. Bo-
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vendien kunnen te hoge, te lage, of eenzijdige eisen (bijv. overwegend op motorische

processen) leiden tot verhoogde belasting, hetgeen op de langere duur tot stressreac-

ties kan leiden en de constitutie zowel mentaal als fysiek kan aantasten.

Tenslotte kan de constitutie vanzelfsprekend ook nadelig beïnvloed worden door

ongevallen die tijdens de taakuitvoering plaatsvinden of door ziektes die door het

werk worden opgeroepen. Dit laatste geldt vooral voor taken waaraan specifieke

risico's verbonden zijn (bijv. vallen of besmet raken).

3. Verandering van de persoonlijkheid

Hoewel de persoonlijkheid traditioneel als stabiel wordt opgevat, zijn er aanwijzingen

dat de werkzaamheden die iemand verricht tot een verandering van de persoonlijk-

heid kunnen leiden (o.a. Hoff et al., 1985; Furnham, 1992) Zo'n duurzame verande-

ring kan uiteraard alleen optreden bij een voldoende langdurige blootstelling aan

gelijkgerichte condities en is daardoor niet gemakkelijk in onderzoek te demonstre-

ren. Er zijn tegelijkertijd verschillende effecten mogelijk: de verwerving van compe-

tenties onder invloed van taakeisen, persoonlijke vorming als gevolg van een voor

het werk noodzakelijke opleiding, internalisering van normen onder invloed van de

maatschappelijke waardering voor het werk, de ontwikkeling van verantwoordelijk-

heidsgevoel onder invloed van toegekende verantwoordelijkheden (Hacker, 1986;

p499). Verder kan elk type werk vanwege de specifieke eisen en omstandigheden die

het met zich mee brengt een ander effect op de persoonlijkheid hebben (vgl.

verpleegster, accountant en aannemer)3. Ook de mate van succes is vanzelfsprekend

van veel belang; bij herhaling falen heeft een heel ander effect op de persoonlijkheid

dan voortdurend succes boeken. 'Persoonlijkheid' is natuurlijk een verzamelbegrip:

het omvat een groot aantal disposities waarvan de verdere relevantie afhangt van de

te vervullen taken.

4. Verandering van sociale relaties en posities

Hoewel in het voorgaande de nadruk ligt op het individuele prestaties, mag niet

vergeten worden dat werk meestal in groeps- en organisatieverband wordt uitgevoerd.

' Vanzelfsprekend hangt dit effect ook af van de persoonlijkáeid bij aanvang van de werkzaam-

heden en moet altijd rekening gehouden worden met een (zelf)selectie-effect.
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Dit wil zeggen dat er tussen de activiteiten van de ene persoon en de andere

afhankelijkheden bestaan. Welke prestaties er worden geleverd - dit is afhankelijk

van de taken - en hoe goed ze zijn, heeft binnen de sociale omgeving allerlei

repercussies doordat zij sociale attributie- en vergelijkingsprocessen béinvloeden. Zo

kan bijv. een gevolg zijn dat de taakuitvoerder met sommige personen nauwere

relaties gaat onderhouden, terwijl er ten opzichte van anderen een grotere afstand

ontstaat. Goede prestaties zullen in het algemeen tot een hogere status leiden. Als

gevolg hiervan kan de persoon een andere positie in het sociale systeem gaan

innemen (o.a. een andere functie gaan bekleden). Deze facetten onder meer zijn van

belang omdat zij gevolgen hebben voor de aanvaarding van nieuwe taken en voor het

stellen van normen voor de eigen prestatie in verband met de werking van het

zelfevaluatie-mechanisme.

4. Prestaties en prestatievoorwaarden

Wanneer men zich nu afvraagt welke factoren in het algemeen op de arbeidsprestaties van

mensen van invloed zijn, komt men op grond van de voorgaande paragrafen uit op een

lange lijst. Zonder uitputtend te willen zijn, presenteren wij hieronder een overzicht van de

belangrijkste factoren. Omdat het gaat om factoren die bepalen hoe prestatieproces

verloopt en of het tot betere of minder goede uitkomsten leidt, duiden wij ze aan als

prestatievoorwaarden (Leistungsvoraussetzungen; vgl. Schmidtke, 1966; Schmale, 1983).

Wij bespreken de prestatievoorwaarden aan de hand van de drie reguleringsmechanismen

die wij binnen het algemene model voor individuele prestaties onderscheiden hebben.

Tabel 1 geeft een overzicht van de prestatievoorwaarden die in deze en de volgende

paragraaf aan de orde zullen komen. Er zijn vanzelfsprekend ook nog andere, in de

wijdere omgeving gelegen factoren die op prestaties van invloed zijn. Daartce behoren o.a.

facetten van de cultuur, de economische ordening, het wettelijk bestel, de technologie, de

klimatologische omstandigheden (zie Hacker, 1986; p.39). Deze blijven hier verder buiten

beschouwing.

Hier Tabel 1
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Het zal duidelijk zijn dat prestatievoorwaarden voor verschillende typen taken zeer

verschillend kunnen zijn. Denk bijv. aan het besturen van een tram, het repareren van

uurwerken, het koken van jam, of het aanvoeren van sportteam4. Om die reden moeten

taken van elkaar onderscheiden worden. Eigenlijk zou men, om een goed overzicht van

prestatievoorwaarden te kunnen geven, over een taxonomie moeten beschikken die taken

onderscheidt en indeelt naar hun verwantschap. Hieronder wordt eerst op verschillende

typen (objectieve) taken ingegaan. Daarna volgt de bespreking van de afzonderlijke

voorwaarden. Wij zullen bij de bespreking van de voorwaarden zoveel mogelijk aangeven

op welk type taken het onderzoek betrekking heeft gehad.

4.1. Typen taken

Taken kunnen vanzelfsprekend op zeer veel verschillende manieren worden ingedeeld. Het

monumentale boek van Fleishman 8z Quaintance (1984) geeft een groot aantal indelingen

die gebaseerd zijn op feitelijk gedrag, gedragseisen of taakkenmerken. De meeste indelin-

gen zijn voor ons doel niet goed bruikbaar omdat zij betrekking hebben op elementaire

onderdelen van taken, elementaire processen, of géimpliceerde eisen met betrekking tot

capaciteiten en karaktertrekken. De taak als een afgebakend geheel van eisen die vanuit

een gegeven arbeidsomgeving gesteld worden, komt men er niet in tegen. In feite berusten

de meeste indelingen op de verborgen premisse dat de objectieve taak uiteengelegd kan

worden in onderdelen en attributen die een één-op-één correspondentie met menselijke

operaties en capaciteiten hebben. Daarmee wordt aan een kernveronderstelling van de

Europese handelingstheorie voorbijgegaan, namelijk dat de objectieve taak op vele

manieren in een subjectieve taak kan worden vertaald en dat de uitvoering hiervan onder

invloed van allerlei situationele en persoonlijke condities kan verschillen (en veranderen).

Dit punt, dat ook op pag. 19 ter sprake kwam is van belang omdat het vérstrekkende

consequenties heeft voor de manier waarop mensen in reële arbeidsomstandigheden

functioneren (vgl. Karasek 8z Theorell, 1990).

' Evenzo bestaat wat dit betreft een groot verschil tussen laboratorium- en veldonderzoek. De

resultaten van laboratoriumonderzoek laten zich om deze reden maar zeer beperkt generaliseren naar

feitelijke beroepssituaties (en omgekeerd). IIlustratief is de bevinding van Sadri 8r. Robertson (1993) dat de

relatie tussen self-efficacy en prestaties in veldstudies beduidend zwakker is dan laboratoriumstudies.
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Door Roe (1996) is een classificatie van objectieve taken voorgesteld die voor ons

doel bruikbaar lijkt. Er zijn vijf dimensies, die met elkaar gecombineerd 216 cellen

opleveren5. Deze dimensies en de onderscheiden niveaus zijn de volgende:

a. het object: voorwerpen, informatie, mensen

b. het transformatiedoel: produceren, elimineren, verplaatsen, modificeren

c. het transformatieproces: discreet, continu

d. het werktuig: gereedschap, machine, mens-machine-systeem

e. het automatiseringsniveau: d'uecte regeling, indirecte regeling, superviserende

regeling.

In principe vertegenwoordigt elke cel een bepaald taaktype. Enkele voorbeelden: de

beleidsadviseur produceert informatie in een discreet proces met behulp van een machine

(computer) die rechtstreeks bediend wordt (directe regeling); de sloper elimineert voorwer-

pen in een discreet proces met behulp van een machine die direct geregeld wordt; de

radiotherapeut modificeert mensen in een continu proces met behulp van een mens-

machine-systeem dat superviserend geregeld wordt. In tegenstelling tot de analytische

classificaties zoals die door Fleishman 8r. Quaintance (1984) gegeven zijn, worden taken

niet in onderdelen gesplitst doch blijft hun integriteit bewaard. Dat is voor studies van

handelen en presteren een belangrijk voordeel.

Binnen elke cel gelden andere prestatie-eisen en andere prestatievoorwaarden,

ofschoon er natuurlijk ook verwantschappen bestaan. Zo laat baggerwerk met een directe

en een indirecte regeling toch een zeker overeenkomst zien (Ekkers et al., 1980). Er is nog

slechts weinig onderzoek beschikbaar waaruit blijkt welke de belangrijkste prestatie-eisen

en prestatievoorwaarden voor verschillende taaktypen zijn. Relatief veel aandacht is

besteed aan prestaties in het werk van militairen (Gall 8z Mangelsdorff, 1991), piloten

(bijv. Nishi et al, 1990) en vooral managers (Joyce et al., 1994; Borman ác Brush, 1993;

Furnham 8c Stringfield, 1993; Schippmann et al., 1991; Mathew, 1990). Wat de menselijke

prestatievoorwaarden is wel het nodige bekend over de kennis, vaardigheden en capacitei-

5 De indeling kan als hiërarchisch worden opgevat, in die zin dat het object en

transformatiedoel bovengeordend zijn aan de andere dimensies. Het werk behoudt zekere

kenmerken wanneer bijv. een meer omvattend of ineer geautomatiseerd werktuig gekozen

wordt. De indeling van objecten is gebaseerd op Fine 8~ Wiley (1974), de indeling van het

automatiseringsniveau op Ekkers et al. (1980).
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ten waarover mensen moeten beschikken om het werk succesvol te kunnen verrichten

(bijv. Herriot, 1989; Furnham, 1992). Evenzo zijn in ergonomische publicaties wel aanwij-

zingen te vinden omtrent situationele prestatievoorwaarden voor bepaalde typen taken of

beroepen (Salvendy, 1987). Niettemin bestaan geen overzichten die het mogelijk maken de

prestatievoorwaarden die voor verschillende typen taken gelden systematisch te presente-

ren. Dat onderstreept de noodzaak om het algemene overzicht dat hieronder gegeven wordt

te verbizonderen naar concrete taaksituaties en de aangehaalde onderzoeksbevindingen te

relativeren.

4.2. Overzicht van alg-emene prestatievoorwaarden

Hieronder worden prestatievoorwaarden opgesomd die volgens de literatuur bij individuele

prestaties van belang zijn. Ze zijn, zoals gezegd, ingedeeld naar de eerdere genoemde

reguleringsmechanismen. Het gaat steeds om voorwaarden die een aangrijpingspunt hebben

in het prestatieproces, d.w.z. het handelen. Zgn. differentiële prestatievoorwaarden, die te

maken hebben met de duurzame eigenschappen van personen komen in paragraaf 5 aan de

orde.

1. TaakdefTnitie

Een eerste en zeer belangrijke voorwaarde is de wijze waazop de taak gedefinieerd is. Aan

de taakdefinitie zijn verschillende facetten te onderscheiden. Allereerst de specifrcatie van

taken, de mate waarin is aangegeven wat er precies gedaan dient te worden. Amerikaanse

onderzoek heeft bij herhaling gewezen op het belang hiervan. Naarmate taken beter

gespecificeerd zijn, zijn de behaalde prestaties beter (Locke 8t Latham, 1990) - althans bij

eenvoudige taken. Bij slecht afgebakende taken is het moeilijk goede prestaties te leveren

omdat de maats~taven niet duidelijk zijn, maar ook omdat de uitvoering extra inspanning

vergt en stressreacties kan oproepen. Een ander aspect wordt gevormd door het niveau van

de taakeisen, de normen. Deze kunnen betrekking hebben op kwaliteit en kwantiteit van

geleverde output, de duur van de taakuitvoering en randvoorwaarden zoals het verbruik

van materialen. Onderzoek heeft laten zien dat het niveau van de eisen, ofrewel de taak-

moeilijkheid, bij eenvoudige taken prestatieverhogend werkt (Locke 8z Latham, 1990; zie

ook par. 7).
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Door Hacker ( 1982, 1986) en anderen is gewezen op het belang van de eztensieve

taakstructuur en met name op de horizontale en verticale taakuitgebreidheid. Het is bekend

dat verregaande taakafsplitsing in principe tot hoge prestaties kan leiden, maar langs

indirecte weg ongewenste effecten (motivatieverlies, te hoge inspanning) kan oproepen.

Wanneer de taak uit meerdere op elkaar aaztsluitende deeltaken bestaat, bevordert dit de

'volledigheid' (Vollst~ndigkeit) van de handeling (Volpert, 1979; Hacker, 1985). En dat

kan langs de weg van competenties over een langere termijn bezien tot betere resultaten

leiden. Dit is althans aannemelijk bij relatief eenvoudig productiewerk. Bij andere typen

werk, bijv. verpleging of management, moeten ervoor gezorgd worden dat de taakuitge-

breidheid niet te groot wordt, omdat anders overbelasting kan optreden. Indien er meerdere

taken tegelijk moeten worden uitgevoerd kunnen overbelasting en conflict leiden en

bijdragen tot het ontstaan van stress (vgl. 'rolstressoren'; Buunk 8z De Wolff, in dit

handboek). In zulke gevallen zullen een nauwkeurige taakspecificatie en hoge taakeisen

uiteraard niet bijdragen tot betere prestaties. Veranderingen in de taakstructuur behoeven

overigens niet altijd tot onmiddellijke veranderingen in prestaties te leiden. In een

herstructureringsproject onder bankemployées werd (Griffin, 1991) aangetoond dat de

toename van snelheid en de afname van fouten pas op de langere termijn (jazen) optraden.

Een ander facet van de taakstructuur is 'complexiteit'. Complexiteit heeft, naar zich

laat aanzien, geen directe samenhang met prestaties. Het is eerder een moderator variabele

die ervoor zorgt dat de positieve en negatieve effecten van andere taakgebonden of

persoonsgebonden variabelen sterker worden (bijv. Eazly et al., 1990). Volgens een studie

van Campbell (1991) heeft bij een grotere taakcomplexiteit de werkstrategie meer invloed

op de prestatie. Een interessante bevinding die gedaan is in meta-analytisch onderzoek

(Hunter et al., 1990), is dat functies waarin de taakcomplexiteit groter is meer spreiding in

de prestaties laten zien. Of zo'n relatie zich ook voordoet wanneer men bij dezelfde

personen de taakcomplexiteit varieert, is nog onbekend. Overigens moet erop gewezen

worden dat de definitie van het begrip 'complexiteit' nogal te wensen over laat. Tussen de

methoden die gebruikt worden om complexiteit van taken (en functies) te meten, bestaan

grote verschillen.

Onderzoek naaz zgn. taakkenmerken (job characteristics) heeft ook een aantal relaties

met prestaties laten zien. Zowel taakidentiteit, feedback en de samengestelde maat voor

'job scope' vertonen met functie-prestaties een positieve samenhang (Fried, 1991; Ilgen 8~

Hollenbeck, 1991; Fried 8c Ferris, 1987).
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De temporele taakstructuur geeft aan hoe de taak in de tijd dient te verlopen. Hiertoe

behoren eisen ten aanzien van snelheid, ritme, de timing van reacties, (taak)pauzes enz. Al

deze facetten kunnen de prestaties beïnvloeden. Een vraag die nogal wat onderzoek heeft

uitgelokt, is of het tempo door de persoon zelf of door de machine wordt bepaald (self vs.

machine-pacing). Dit onderzoek is vooral gedaan bij eenvoudige reactie- of herkenningsop-

drachten, d.w.z. elementaire deeltaken. Self-pacing geeft in het algemeen de beste

resultaten omdat het automatisering van operaties mogelijk. Machine-pacing vergt

(aanhoudende) attentie en maakt meer inspanning noodzakelijk (o.a. Scerbo et al., 1993).

2. Arbeidsomgeving

Er zijn vele facetten van de arbeidsomgeving die prestaties kunnen beïnvloeden. Gegeven

de enorme variatie van sociaal-organisatorische en technische condities die in verschillende

typen werk aan de orde zijn, is het onmogelijk hiervan een gedetailleerd overzicht te

geven. Wij verwijzen naar de handboeken (o.a. Dunnette 8z Hough, 1990-1992; Smith 8c

Jones, 1992; Dunnette ác Fleishman, 1982). Enkele facetten van de arbeidsomgeving die

met de werkplek en de gereedschappen samenhangen worden in volgende alinea's

besproken.

Een nuttig onderscheid, gelegen op een hoger niveau van abstractie, is dat tussen

factoren die het handelen faciliteren en die welke het handelen hinderen. Op de hinderlijke

factoren (Regulationshindernisse; Leitner et al., 198?) is in verband met een falende

handelingsregulering al in gegaan (zie pag. 18). Andere studies waarin hinderlijke

omgevingscondities zijn geïnventariseerd, zijn beschreven door Peters 8z O'Connor (1980),

O'Connor et al. (1984) en Brown 8t Mitchell (1993). Door Roe (1984) zijn faciliterende

condities aangegeven en uitgewerkt naar richtlijnen voor het ontwerp van computer-

interfaces (zie ook: Arnold 8r. Roe, 1989). Een meer algemene toepassing op de inrichting

van de arbeidsomgeving is gegeven door Roe 8z Meijer (1990). De principes van hande-

lingsfacilitatie komen in par. 7 aan de orde. Greuter (1988) bespreekt hinderlijke én

faciliterende condities zoals die in de literatuur beschreven zijn. Verder geeft hij een

inventarisatie van zulke condities in het werk van 'groepsleiders', belast met de zorg voor

geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Een meeromvattende inventarisatie is te vinden in

een studie van Olson 8z Borman (1989) naar omgevingskenmerken van dienstplichtigen in

het Amerikaanse leger.
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Op een nóg hoger abstractieniveau ligt het begrip beheersing (control). Men spreekt

ook van regelmogelijkheden (control opportunities). Het verwijst naar de ruimte die de

werker heeft om het handelen naar eigen inzicht te richten en te regelen. In de zgn.

sociotechniek (De Sitter, 1989) wordt verondersteld dat de afwijkingen die zich bij

uitvoering van taken kunnen voordoen binnen zekere marges geregeld moeten kunnen

worden om een acceptabel resultaat te bereiken. Elke taak heeft daarmee een vereiste

'regelcapaciteit'. Tegenover de regelcapaciteit staat de ruimte die feitelijk aanwezig is om

regel-ingrepen te plegen, de regelmogelijkheid. Een onvoldoende regelmogelijkheid leidt

tot een haperende regeling, welke die de prestaties nadelig beïnvloedt. Onderzoekers op het

terrein van arbeid en gezondheid (o.a. Karasek 8t Theorell, 1990; Johnson 8z Johansson,

1991) hebben deze terminologie overgenomen en hebben aangetoond dat onvoldoende

beheersing een factor is die bijdraagt tot stress en ziekte. In de handelingstheorie wordt aan

het begrip 'control' een andere uitleg gegeven. Het heeft de betekenis van de ruimte die de

persoon heeft om te handelen zoals hij~zij dat goed dunkt, d.w.z. om de volgorde en

timing van deelhandelingen en operaties te plannen en tijdens de uitvoering van strategie

(bijv. snelheid tegenover nauwkeurigheid) te veranderen. Men spreekt van 'handelings-

ruimte' (Handlungsspielraum). Qua betekenis komt beheersing dicht in de buurt van het

begrip 'autonomie' (De Jonge, 1995). De eerder besproken 'machine pacing' heeft hiermee

ook te maken.

De rol van beheersing als prestatievoorwaarde is een indirecte. Bepalend is, of de

numte door de persoon benut wordt. De handelingsruimte moet daartoe correct waargeno-

men worden (objectieve vs. subjectieve handelingsruimte; Hacker, 1986) en zij moet benut

worden om de juiste handelingsvorm te vinden. Er zijn weinig aanwijzingen dat beheersing

tot betere prestaties leidt (een voorbeeld is te vinden bij Freeman 8t Miller, 1989). Een

grotere mate van beheersing lijkt in de eerste plaats geassocieerd met een grotere mate van

welvinden en gezondheid (Karasek, 1990; Shouksmith, 1990), hcewel de literatuur op dit

punt niet eenduidig is (Furda, 1995; De Jonge, 1995). Verder is beheersing een moderator-

variabele die de invloed van andere prestatievoorwaarden bepaalt (o.a. Orpen, 1994; Lee et

al., 1990). Beheersing is overigens - conceptueel zowel als empirisch gezien - geen

enkelvoudig begrip (Ganser 8~ Fusilier, 1989; zie over autonomie: De Jonge, 1995).

Bovendien wordt het zowel op de functie als op taken toegepast. Dit maakt het moeilijk

uit het gepubliceerde onderzoek eenduidige conclusies te trekken.



Arbeidsprestaties - 4~

3. Fysieke werkplek

De belangrijkste facetten van de fysieke werkplek die het prestatieproces en de uitkomsten

ervan béinvloeden, zijn te vinden in de ergonomische handboeken (bijv. Salvendy, 1987;

Grandjean, 1988) en algemene werken over prestaties (bijv. Dunnette 8r. Fleishman, 1982;

Oborne 8z Gruneberg, 1983; Smith, 1995). Ertoe behoren o.a. verlichting, geluidsniveau,

temperatuur, vochtigheict; luchtverversing, de beschikbaarheid en eigenschappen van

werktuigen, de inrichting van het werkstation (meubilair, displays, controls) en de algehele

inrichting van de werkruimte. Laatstbedoelde factoren worden hieronder apart genoemd.

Dat slechte verlichting en lawaai de prestaties remmen is in vele studies aangetoond (voor

kantoorwerkers bijv. Bhattacharya et al., 1989). Factoren die bij complexe mentale taken

hinderlijk werken, kunnen bij eenvoudige fysieke taken echter een stimulerend effect

hebben en daardoor de prestatie verbeteren. Dit geldt bijv. voor lawaai (Lew-Leboyer,

1989). Verscheidene studies hebben zich bezig gehouden met de ruimtelijke taak-layout,

d.w.z. de plaatsing van materialen en werkstukken binnen de werkruimte (o.a O'Neill,

1994; Hacker, 1986; Becker, 1981). Het onderzoek van O'Neill (1994) laat zien dat

verschillende facetten van de werkplekinrichting geassocieerd zijn met een hogere kwaliteit

van de arbeid en betere prestaties. Dat geldt met name voor de mogelijkheid zaken op te

bergen en de inrichting aan te passen. Tegenwoordig bestaat bij onderzoekers belangstel-

ling voor de hoeveelheid ruimte en de zgn. dichtheid (density), het aantal mensen per

vierkante meter. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van meer mensen de prestaties

op complexere taken aantast (Sinha ác Singha, 1991; Oldham et al., 1991; O'Neill, 1994).

4. Werktuigen

Dat werktuigen van invloed zijn op prestaties is evident. Hoe meer capaciteit, snelheid en

betrouwbaarheid het hulpmiddel heeft des te beter zijn de prestaties die er door de

gebruiker mee geleverd kunnen worden. Deze rechtstreekse invloed vindt zijn oorsprong

tiet in het gedrag van de taakuitvoerder maar in het technisch ontwerp en de kwaliteit van

het apparaat. Min of ineer onafhankelijk van deze zgn. functionaliteit en van direct belang

voor de manier waarop mensen ermee omgaan zijn de kenmerken van het zgn. 'gebrui-

kersinterface' (user interface). Men spreekt ook van gebruiksgemak of bruikbaarheid

(usability, Gould 8z Lewis, 1985) van het werktuig. Tot het interface behoren zgn.

'displays' and 'controls', welke dienen voor informatieverschaffing en bediening, maar

men rekent er ook het 'concept' toe dat door de ontwerper aan het werktuig is meegegeven
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en dat de werking ervan bepaalt (vgl. Norman, 1983). Het gebruikersinterface is daarmee

"'dieper" dan alleen het uiterlijke niveau van wijzers en knoppen. Voor het gebruiksgemak

is van belang of de functie en vormgeving van informatie- en bedieningsmiddelen

voldoende aansluiten bij de mogelijkheden en begrenzingen van de menselijke waarneming

en motoriek. En verder of de gebruiker het concept begrijpt, of het qua structuur (functio-

neel, ruimtelijk, temporeel) voldoende overeenstemt met eerder gevormde mentale

modellen van taken en gereedschappen en handelingsschema's van de gebruiker (Norman,

1988; Roe, 1988). Deze compatibiliteit bepaalt immers met hoeveel gemak het werktuig in

de tutvoering van de taak te gebruiken is. Bij computer-interfaces met hun veelzijdige

mogelijkheden voor informatiepresentatie zijn nog meer aspecten van belang (bijv. Bodker,

1991; Carroll, 1991). Zij kunnen worden beoordeeld naar de mate waarin zij het handelen

faciliteren (Arnold, 1996). Omdat de werkwijzen van gebruikers verschillen en voorkeuren

bestaan voor bedieningsmiddelen (bijv. menu's vs directe manipulatie; Eberleh et al.,

1992) is het van belang dat interfaces vcldoende ruimte voor keuzes laten (vgl. het begrip

'control' hierboven) en onder veranderende condities anders gebruikt kunnen worden (Roe,

1988).

S. Motivatie

Tot de persoonlijke prestatievoorwaarden behoort de staat van motivatie, d.w.z. de actuele

handelingsbereidheid. Dit is een gecompliceerd begrip. Men kan zich de handelingsbereid-

heid het beste hiërarchisch voorstellen, namelijk als toewijding tot, of betrokkenheid bij

achtereenvolgens de organisatie, de rol en de taak. In de engelstalige literatuur wordt

gesproken van 'organizational commitment' (Steers, 1977; Mathieu 8i Zajac, 1990), 'role

commitment' (~::~''! Greenberger 8z O'Neil, 1993) en 'goal commitment' (Locke, 1968;

Wofford et al., 1992; Tubbs, 1993, 1994; vgl. ook 'task engagement', Wilke 8t Meertens,

1994). De betrokkenheid bij de organisatie roept de bereidheid op om rollen te vervullen,

de aanvaarding van een bepaalde rol en de bereidheid om specifieke taken (opdrachten) uit

te voerenb. Men moet goed in de gaten houden dat mensen meerdere rollen hebben en tot

opzichte van àl die rollen een zekere betrokkenheid vertonen. Dat geldt bijv. ten aanzien

van werk en gezin (DiBenedetto et al., 1994), maar ook voor verschillende werkrollen.

Verder hebben de meeste mensen meervoudige taken en is er bijgevolg sprake van een

6 Volgens Vandenberg 8t Scarpello (1994) is er, althans onder ' professionals', ook nog zoiets als

betrokkenheid bij het bercep (occupational cotnmitment).
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meervoudige resp. sequentiële betrokkenheid bij die taken. Vanzelfsprekend behoeft de

betrokkenheid niet voor alle taken gelijk te zijn: men kan heel hard werken voor één

bepaalde taak en andere opdrachten laten liggen. De verschillende vormen van betrokken-

heid komen tezamen in de betrokkenheid bij de organisatie (Hunt 8z Morgan, 1994; zie

voor de verschillende aspecten hiervan Dunham et al., 1994).

Er zijn verscheidene studies waaruit het belang van betrokkenheid voor het leveren

van prestaties blijkt, maar doordat er zo vele vormen van betrokkenheid zijn, kan men niet

zeggen dat het beeld erg duidelijk is. Betrokkenheid bij de organisatie vertoont volgens

een aantal studies een samenhang met prestaties op functieniveau (bijv. Leong et al.,

1994). In de context van het onderzoek naar 'goal-setting' is een aantal gevallen een

samenhang tussen 'goal commitment' en prestaties op taakniveau gevonden (bijv. Mathieu,

1992). Deze relatie kan verklaard worden vanuit de invloed op het doel en de geleverde

energie (zie boven). In het geval van een conflict tussen taken neemt de prestatie,

tenminste op één van deze af (Locke et al., 1994). Bij rolconflict geldt hetzelfde.

6. Competenties

De volgende prestatievoorwaarde wordt gevormd door competenties, namelijk de kennis,

vaardigheden en verwachtingen die bij eerdere taakuitvoering gevormd zijn. Hiervan wordt

gebruik gemaakt wanneer dezelfde taak opnieuw wordt uitgevoerd, of gelijksoortige taken

worden uitgevoerd. Competenties hangen volgens ons model af van de handeling en de

uitkomsten ervan, en indirect van de taken, omgevingskenmerken en motivatie. Vanzelf-

sprekend is de duur van het leerproces, resp. het aantal gelegenheden dat men heeft gehad

om een taak uit te voeren een belangrijke parameter. Andere parameters van het leerproces

zijn o.a. het behaalde succes en de verkeken feedback. Voor het organiseren van kennis en

de verwerving van meta-skills is ook reflectie van belang (Ford 8z Kraiger, 1995). Zie

voor de verwerving van motorische vaardigheden Holding (1989) en van cognitieve

vaardigheden Colley á Beech (1989). Competenties kunnen ook buiten de taaksituatie,

door training verworven worden en zijn gebaseerd op verwante competenties die eerder,

bijv. in een andere functie, verworven werden. De gelegenheid om buiten of binnen de

werksituatie leerervaringen op te doen en de deelname aan training worden daannee tot

belangrijke bijkomende prestatievoorwaarden. Dat training tot betere prestaties kan leiden

is in vele studies aangetoond (zie o.a. Vartianen, 1987; Goldstein 8t Gessner, 1988), maar

het effect is van vele variabelen, waaronder leerdoel, leerarrangement, specifieke leerme-
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thoden afhankelijk (Latham et al., in dit handboek). De transfer van kennis en vaardighe-

den die buiten de werksituatie worden opgedaan, blijft dikwijls beperkt (Baldwin 8z Ford,

1988).

7. Doelvorming, planning, strategie

Wanneer de aanname juist is dat doelvorming en planning aan de uitvoeren van taken

vooraf gaan, moeten deze processen ook tot de prestatievoorwaarden gerekend worden. Het

belang van beide processen komt uit diverse studies naar voren (Locke 8c Latham, 1990a;

Kleinbeck, 1991). In een studie van Smith et al. (1990) blijkt dat de hoeveelheid tijd die

voor planning gelaten wordt, samen met de kwaliteit van de planning, de prestaties op

experimentele taken (oplossen van anagrammen en puzzels) beïnvloedt. Ook de strategieën

die in de uitvoeringsfase worden gekozen, zijn op de prestaties van invloed. Die strategie-

en zijn afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, maar ook van de actuele omstandigheden,

met name van de ingeschatte taaklast (Sirevaag et al., 1993; Sperandio, 1977) en de

conditie van de persoon (Meijman, 1989). Een factor die op de taaklast en de gekozen

strategie van invloed blijkt te zijn, is de hoeveelheid beschikbare tijd (Moray et al., 1991).

8. Voortgang en resultaat

Omdat tijdens de werkdag meerdere taken worden uitgevoerd, of dezelfde taak een aantal

malen wordt herhaald, zijn de voortgang en het succes in een taakcyclus van invloed op

hetgeen erna gebeurt. Wanneer het handelingsplan goed blijkt te zijn, de handeling volgens

dat plan kan worden uitgevoerd en een bevredigend resultaat behaald wordt, heeft dat een

positieve uitwerking op volgende prestaties. Er kunnen zich echter gebeurtenissen

voordoen die de gewenste gang van zaken onmogelijk maken. Naast allerlei specifieke, aan

de taakomgeving gebonden condities, zijn het vooral storingen en fouten die kunnen

optreden (vgl. Fehiregulation, zie pag. 18). Beide leiden ertoe dat extra belasting optreedt

o.a. doordat corrigerende handelingen nodig zijn (Hancock, 1989). Falen in de taakuitvoe-

ring kan, zoals al besproken is, leiden tot een hernieuwde poging, maar ook tot een daling

van het prestatieniveau (bijv. Reisel 8z Kopelman, 1995). Bepalend zijn de interpretatie

van de oorzaken van het falen en de zelfevaluatie (zie 3.4; ook: Stiensmeier 8z Schurmann,

1990). De duur van de activiteit heeft een zelfstandige invloed op de prestaties. Naarmate

de duur langer is, nemen - ondanks compensaties door verandering van strategie of hande-

lingsplan - prestaties enigszins af. De mate waarin dat zo is, hangt samen met de taak en
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de aangesproken functionele systemen (bijv. Mahan, 1991). Verder neemt in het algemeen

de variabiliteit van prestaties toe.

9. Feedback en beloning

Volgens het handelingsmechanisme hangen prestaties mede af van de feedback over het

eerdere (en verder geanticipeerde) resultaat. Deze geeft immers informatie over de

voortgang van het handelen en het bereikte succes. Feedback vervult een essentiële functie,

omdat zonder feedback regulering niet mogelijk is. Vele studies over prestatie-béinvloe-

ding onderstrepen dit (Locke, 1986; Kopelman, 1986). Over beloning is in dit hoofdstuk

nog niet eerder gesproken. Zij is in beginsel aan het resultaat gebonden en is daardoor een

vorm van feedback. Beloning biedt ook de mogelijkheid tot bevrediging van behoeften en

andere motieven en kan daardoor de motivatie op peil houden of vergroten.

Zowel feedback als beloning zijn belangrijke prestatievoorwaarden, maar ze hebben

beide meerdere facetten die op de prestaties verschillend kunnen uitwerken. Wat de

beloning betreft, is behalve de hoogte ook van belang of zij contingent gegeven wordt,

d.w.z. afhankelijk van de prestatie op dat moment. Van een beloning die los staat van het

bereikte resultaat kan een uitdovende werking op de motivatie uitgaan. In de literatuur is

veel gediscussieerd over de vorm van de beloning. Dit naar aanleiding van de veronder-

stelling dat extrinsieke beloning (met name in geld) de bijdrage van intrinsieke factoren

aan de motivatie zou verminderen (Deci, 1975). Voor deze veronderstelling weinig steun

gevonden (zie Thierry, 1989 in dit handboek). Voor de prestatie maakt het niet uit of inen

extrinsiek of intrinsiek beloont. De effecten ervan blijken - althans bij experimentele taken -

additief te zijn (Wiersma, 1992). Voor een bespreking van andere facetten van beloning

en de invloed daarvan op prestaties verwijzen wij naar Gerhart 8c Milkovich (1992) en

Van Silfhout (1995).

10. Beroep op de hulpbronnen

Om goede prestaties te kunnen leveren, is het nodig dat de eisen die aan de hulpbronnen

worden gesteld in overeenstemming zijn met de capaciteit ervan. Wanneer de eisen hoger

liggen dan de momentane capaciteit kan deze, zoals we bij de bespreking van het

capaciteitsmechanisme hebben gezien, worden vergroot. De totale verwerkingscapaciteit

kan door het leveren van inspanning worden vergroot en de capaciteit van afzonderlijke

functionele systemen kan worden aangepast door een andere allocatie van energie (LeMay
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et al, 1990; Moray et al., 1991; Van Ouwerkerk et al., 1994). De consequenties van de te

leveren extra inspanning kunnen door het vitale mechanisme worden opgevangen.

Compensatie van extreme eisen is echter beperkt mogelijk. Wanneer de eisen te hoog zijn

enlof te langdurig werkzaam, hoeft dat de prestaties in eerste instantie niet aan te aantas-

ten. Gebruikelijk is dat mensen een andere uitvoeringsstrategie kiezen waardoor het

prestatieniveau ongeveer gehandhaafd kan blijven. Doordat geen volledige compensatie van

de energie optreedt, resp. onvoldoende herstel van de psychofysiologische toestand

optreedt, wordt echter de conditie van de persoon aangetast (zie: stress) en daardoor wordt

het prestatievermogen op langere termijn (weken, maanden) geschaad. De conclusie is dat

eisen wel in beperkte mate of tijdelijk te hoog mogen zijn, mits niet te veel en te lang. Of

dit zo is kan alleen door analyse worden vastgesteld. Te hoge eisen aan de hulpbronnen

komen enerzijds voort uit factoren die hierboven al besproken zijn, nl. taakdefinitie en

competentie, anderzijds uit een sub-optimale conditie van de persoon, zoals vermoeidheid,

monotonie, verzadiging, of stress. Zulk een conditie maalct immers een onevenredige

inspanning noodzakelijk. Daarmee is een nieuwe prestatievoorwaarde genoemd, namelijk

dat de persoon in een optimale conditie dient te zijn.

I1. Zichtbaarheid, toezicht en zelJbeeld

Het zelfevaluatie-mechanisme lijkt vooral te worden geactiveerd wanneer de prestatie voor

anderen zichtbaar is en er vanuit de omgeving expliciete aandacht aan geschonken wordt.

Dat laatste is in werksituaties vooral het geval bij direct toezicht op de resultaten van het

werk (ook 'monitoring'). Dat zichtbaarheid en monitoring algemene prestatievoorwaarden

zijn, is daarmee nog niet gezegd. Zij stellen het zelfevaluatie-mechanisme eerder op scherp

dan dat zij prestaties verslechteren of bevorderen. In de recente literatuur is aan monitoring

veel aandacht geschonken, vooral in verband met het gebruik van elektronische hulpmidde-

len (o.a. video en computers) voor het observeren en evalueren van prestaties. In experi-

mentele situaties blijkt toezicht prestaties te kunnen doen verslechteren (bijv. Aiello 8z

Svec, 1993), maar dat is zeker niet altijd het geval (Griffith, 1993). Of een prestatiedaling

optreedt, is o.a. afhankelijk van de consequenties die het toezicht heeft en van het

waargenomen belang van de taak (Larson 8t Callahan, 1990). Negatieve effecten zouden

kunnen worden toegeschreven aan het feit dat energie die anders aan de taak besteed wordt

nu aan de persoon zelf besteed wordt. De zorg over de uitkomst van het prestatieproces

zou zelfs een stressor kunnen vormen (Schleifer 8t. Schell, 1992). Voor een negatief effect
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van toezicht op prestaties in reële taaksituaties bestaan voor zover ons bekend nog weinig

aanwijzingen. In een studie van Nebeker 8z Tatum (1993) onder computer operators werd

een kwantitatieve prestatietoename gevonden. Uit veldonderzoek blijkt wel dat computer

monitoring geassocieerd is met minder satisfactie, meer spanning, vermoeidheid, gezond-

heidsklachten en dergelijke (Smith et al., 1992).

Is het zelfevaluatie-mechanisme eenmaal geactiveerd, dan kunnen allerlei attributen

die de persoon voor zichzelf kenmerkend acht (en onderscheidend ten opzichte van

anderen) op het prestatieproces inwerken. Die kenmerken zullen per persoon verschillen -

de één zal de nadruk leggen op intelligentie en vasthoudendheid, de ander op hulpvaardig-

heid en sportiviteit - en samenhangen met persoonlijke waarden. Het hangt dan van de

combinatie tussen taak en persoon af, hoe het effect zal zijn.

In het voorgaande werden ook enkele kenmerken genoemd die wel als algemene

prestatievoorwaarden beschouwd kunnen worden. Zij oefenen een invloed uit op het

niveau van de zelf-gestelde normen en de reactie op falen. De belangrijkste hiervan zijn

zelf-effectiviteit (self-efficacy) en zelfachting (self-esteem).

12. Emotionele opwinding

Eerder is gebleken dat de rol van emoties in het prestatieproces niet eenduidig is. Emoties

kunnen afhankelijk van de betekenis die erin besloten ligt een stimulerende of hinderende

rol spelen. Het is niet zo dat negatieve emoties de prestaties noodzakelijkerwijs verslechte-

ren en positieve emoties prestaties verbeteren. Voor zover aan het emotie-mechanisme een

algemene prestatievoorwaarde te ontlenen is, is dit de mate van emotionele opwinding

(emotional arousal) die tijdens de taakuitvoering wordt opgewekt. Het effect berust, zoals

gezegd, op een vermindering van de capaciteit van de informatieverwerking, waardoor

vooral de handelingsvoorbereiding en de handelingsregulering op intellectueel niveau

verslechtert en daarmee de uitvoering van taken die om gecontroleerde verwerking vragen

achteruit gaat (vgl. Eysenck 8c Calvo, 1992). Bij sterke emotionele opwinding kan de

handelingsregulering geheel verstoord worden. Dit gebeurt o.a. bij catastrofale gebeurte-

nissen, zoals een ongeval of brand. Het werk wordt afgebroken en de persoon is niet

langer in staat zich adequaat te oriënteren. Het starten van nieuwe handelingen wordt

bemoeilijkt; er wordt teruggegrepen op bekende routines, zelfs wanneer die niet adequaat

zijn.
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13. Satisfactie

Over de relatie tussen satisfactie en prestatie is zeer veel onderzoek gedaan (Griffin 8z

Bateman, 1986; Thierry, 1989 in dit handboek; Cranny et al., 1992), maar daar komt geen

duidelijke tendens uit naar voren. Zoals al werd opgemerkt, zeggen de positieve en

negatieve verbanden die in cross-sectionele studies zijn gevonden weinig over de samen-

hang tussen veranderingen in de beide variabelen bij dezelfde personen. Toch is nog maar

de vraag of verder longitudinaal onderzoek wel een duidelijke samenhang zal opleveren.

Voor satisfactie geldt namelijk hetzelfde als hetgeen hierboven ten aanzien van (andere)

emoties werd vermeld. Het effect hangt af van de taak- en omgevingskenmerken waaraan

zij door de persoon wordt toegeschreven. Het is mogelijk dat dissatisfactie (negatief) leidt

tot een hoger prestatiedoel en satisfactie (positief) tot een lager prestatiedoel (ook: Tluerry.

1989; p.54).

14. Werkduur en werkpauzes

Door middel van het vitale mechanisme zijn de werkduur en werkpauzes op de prestatie

van invloed. Zij behoren tot de parameters van zgn. werktijdarrangementen (Thierry 8z

Meijman, 1994). De optimale werkduur is behalve door biologische factoren ook door

culturele factoren bepaald. Een werkduur van 8 uren per dag en 40 uren per week wordt in

de westerse landen voor de meeste soorten werk als optimaal beschouwd. Volgens Alluisi

8i Morgan (1982) laat empirisch onderzoek zien dat een langere werkdag in doorsnee tot

een lagere productiviteit leidt. Het meeste onderzoek dateert echter uit de eerste helft van

de 20ste eeuw en lijkt niet direct van toepassing op het werk van nu (vgl. Meijman, 1996).

Een langere werkdag en~of werkweek behoeft geen nadelig effect op de prestatie te

hebben, mits er voldoende gelegenheid is voor herstel, d.w.z. voldoende werkpauzes zijn

en deze voldoende lang duren. Veel korte pauzes hebben daarbij in het algemeen een

positief effect (zie Ulich, 1991). De optimale verhoudingen verschillen met het type werk,

d.w.z. taken, taaklast en omstandigheden. In de Europese richtlijn voor beeldschermwerk

wordt bijvoorbeeld als norm aangehouden dat men het werk na elke 2 uur moet afwis-

selen, terwijl er in totaal slechts 6 uur per dag aan het beeldscherm gewerkt mag worden

(De Pous, 1992). Ook is van belang dat het werk de ruimte laat om tijdens de taakuit-

voering kleine pauzes (micro-breaks) in te lassen (McKay 8t Cooper, 1987; ook Henning

et al., 1989). Indien de werkduur te lang is ten opzichte van de pauzes kunnen chronische
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vermoeidheid en stress ontstaan (Meijman, 1989). Het effect op de prestaties is indirect en

afhankelijk van de achterstand in herstel en de aard van de taken.

I5. Werktijden, ploegendienst

Een ander aspect van de werktijdarrangementen wordt gevormd door de plaatsing van de

werktijden binnen de dag. Zgn. 'afwijkende werktijden' en ploegendienst worden algemeen

als stressor gezien, omdat de 'waak-slaap cyclus' en~of de 'werk-rust cyclus' niet goed bij

passen bij het circadiane rythme van de werkende persoon en onderling niet in overeen-

stemming zijn (Alluisi 8z Morgan, 1982). De prestatie kan eveneens via het vitale

mechanisme beïnvloed worden. Uit onderzoek is gebleken dat de prestaties bij werk in de

vroege of late nachtdienst gemiddeld genomen minder goed zijn dan prestaties gedurende

de ochtend- of middagdienst, maar dit geldt niet voor alle typen taken (Thierry 8z

Meijman, 1994). Een verklazing van de verschillen kan gevonden worden in de circadiane

rythmes van functionele systemen (visuele en auditieve waarneming, lange en kort termijn

geheugen e.d.) en precieze verwerkingsmodaliteiten (zie pag. 22) die bij de taakuitvoering

aangesproken worden, en de mate waazin het werktijdrooster daarbij past. Bij nachtarbeid

kunnen tijdens de opeenvolgende dagen van het rooster tijdelijke aanpassingen optreden

waardoor prestaties na een aanvankelijke daling een optimum bereiken, om vervolgens

weer te dalen. Dit is althans gevonden bij montage-werkzaamheden (Vidacek et al., 1986).

16. Slaapduur en -kwaliteit

De duur van de slaap is een andere factor die met het vitale mechanisme samenhangt.

Gebrek aan slaap resulteert in een suboptimale conditie van de persoon tijdens de werkdag.

Er zijn duidelijke aanwijzingen (Koslowsky 8t. Babkoff, 1992) dat slaapgebrek tot minder

goede prestaties leidt, met name bij 'machine-paced' taken. De snelheid wordt meer

beïnvloed dan de nauwkeurigheid. Het effect op de prestaties is het grootst bij een

slaapdeprivatie van meer dan 45 uur en kan worden verklaazd met de 'lapse hypothese'.

Deze veronderstelt dat tijdens de taakuitvoering episodes van 'microslaap' voorkomen.

Onderzoek naar vermoeidheid onder treinmachinisten (Torsvall 8z Akerstedyt, 1987) en

beroepschauffeurs bevestigt dit (McDonald, 1984; Brown, 1994). Deze bevindingen

onderstrepen de betekenis van voldoende slaap als prestatievoorwaarde. Overigens hangt

het effect van slaapdeprivatie op de prestatie wel af van het type operaties dat verricht

moet worden (Bohnen 8t Gaillazd, 1994; Steyvers 8c Gaillard, 1992). Ook de 'kwaliteit
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van de slaap' gedefinieerd in termen van het problemen met het slapen (Meijman, 1991)

kan met de prestaties samenhangen. Slaapproblemen vormen een signaal van een subopti-

male conditie van de persoon. Zij treden op bij werken in nachtploegen of bij stress. Het

effect op de prestaties is niet eenduidig omdat een verhoogde inspanning een dreigende

prestatiedaling kan voorkomen; op den duur kan juist door uitputting een aanzienlijke

prestatieverslechtering optreden.

5. Prestaties en verschillen tussen individuen

In de vorige paragraaf bespraken wij een reeks (algemene) prestatievoorwaarden die te

maken hebben met de werking van verschillende reguleringsmechanismen tijdens het

prestatieproces. Indien deze voorwaarden veranderen, bijv. doordat de moeilijkheid van de

taken wordt verlaagd of de duur van rustpauzes wordt verlengd, worden de reguleringspro-

cessen veranderd en ontstaan betere of minder goede resultaten. Hieronder noemen wij een

aantal (differentiële) prestatievoorwaarden die te maken hebben met stabiele kenmerken

van de werkende personen. Het gaat om kenmerken waarin mensen onderling verschillen

en die niet, of slechts langzaam veranderen (zie Roe, 1981). Van zulke kenmerken mag

men een duurzaam effect op de prestaties verwachten.

5.1. Individuele verschillen

Uit de literatuur over persoonlijkheid en werk (bijv. Furnham, 1992) en over personeelsse-

lectie (bijv. Roe, 1991; Herriot, 1989) is veel bekend over individuele verschillen tussen

personen die te maken hebben met prestaties. In onze bespreking van deze verschillen

zoeken wij de relatie met de verschillende reguleringsmechanismen die bij het leveren van

prestaties een rol spelen. Wat het handelingsmechanisme betreft, gaat het om kenmerken

die te maken hebben met de motivatie, maar ook om factoren die van invloed zijn op de

kwaliteit van de handelingsvoorbereiding (bijv. het maken van plannen, het bedenken van

strategieën), of die te maken hebben met het soepel verloop van de handelingsuitvoering.

Kenmerken die betrekking hebben op de mentale capaciteit en de verdeling daarvan, op de

zelf-evaluatie, op de emotionaliteit en de vitaliteit komen ook aan de orde. In de meeste
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gevallen gaat het om individuele verschillen in structurele kenmerken van het regulerings-

appazaat, maaz soms ook om verschillen in de werking ervan.

Door middel van de differentiële prestatievoorwaarden kan men prestaties niet

rechtstreeks beïnvloeden. Maar men kan er wel een indirecte invloed mee te weeg brengen

door mensen aan te trekken die tot betere prestaties in staat zijn (Landy 8z Shankster,

1994).

5~ Overzicht van differentiële prestatievoorwaazden

De belangrijkste differentiële prestatievoorwaazden worden hieronder kort besproken.

1. Prestatiemotivatie

Hiermee wordt bedoeld de mate waarin de persoon in het algemeen geneigd is

prestaties te leveren, men zou ook kunnen zeggen de 'habituele actiebereidheid' (vgl.

Dirken, 1968). Men kan onderscheid maken tussen twee facetten, namelijk de drang

tot werken (of gedrevenheid) en de neiging tot excelleren (zeer goed presteren, beter

presteren dan anderen). De eerste kan in verband gebracht worden met de azbeidsmo-

raal (work ethic) - opvattingen over waarden en normen, rechten en plichten - die

gedeeld worden met anderen in de samenleving. De tweede verwijst meer naar

persoonlijke ambities die gebaseerd zijn op aangeleerde behoeften, zoals de Need for

achievement (Nach; McClelland et al., 1953) en de Need for growth (Ngrowth;

Maslow, 1954). Zowel de arbeidsmoraal (bijv. Tang, 1990) als de genoemde

behoeften hebben een relatie met prestaties (bijv. Johnson 8z Perlow, 1992). Overi-

gens kan het prestatiemotief in verschillende deelmotieven worden uiteengelegd

(Spence 8t Helmreich, 1983; Born, 1995).

2. Waarden, interessen en voorkeuren

Met waarden wordt hier niet gedoeld op elementen van de azbeidsmoraal die door

het individu onderschreven worden, maar op persoonlijke waarden die richting geven

aan het handelen. Waarden in deze zin zijn meer genuanceerd, zij drukken uit wat de

persoon zelf belangrijk vindt. Zij vormen teven de basis voor de beroepsinteressen en

voorkeuren met betrekking tot werkinhoud en werkomstandigheden (Ronen, 1988;
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Dawis, 1991). Er is geen sterke directe samenhang tussen waarden en interessen

enerzijds en prestaties anderzijds. Zij zijn eerder van invloed op de keuze van

beroepen en banen door het individu, en leiden daarmee tot een zekere selectie van

de taken waarmee deze wordt geconfronteerd. Werkvoorkeuren differentiëren wel

meer binnen functies en laten daardoor ook een samenhang met taakprestaties zien

(bijv. Pazkes et al., 1990).

3. Persoonlijke doelen, ambities

Hiermee wordt bedoeld de constellatie van levensdoelen, loopbaandoelen, en

werkdoelen die kenmerkend is voor het individu. Zulke doelen worden tijdens de

levensloop gevormd op basis van persoonlijke waarden, interessen en voorkeuren aan

de ene kant, leerervaringen en gepercipiëerde mogelijkheden (opportunities) aan de

andere kant. Met zulke doelen is een zekere mate van commitment geassocieerd.

Wanneer zij publiek gemaakt zijn of vastgelegd in afspraken met anderen, kan die

commitment extra sterk zijn. Indien de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke

doelen, zal hieraan meer energie worden besteed dan wanneer dat niet het geval is.

Door het idiosyncratische karakter van persoonlijke doelen is er niet veel empirische

evidentie over het effect op prestaties. Er zijn wel studies die ind'uect op het belang

van doelen wijzen (bijv. Wright, 1990; Thomas 8c Mathieu, 1994). In de praktijk van

de selectie spelen persoonlijke doelen en ambities echter een belangrijke rol, met

name binnen het interview en het 'assessment center' (Howard 8z Bray, 1988).

4. Capaciteiten

De rol van perceptuele, cognitieve en (sensori)motorische capaciteiten (abilities) is in

de literatuur overvloedig gedocumenteerd. Er zijn zeer vele gegevens over de

validiteit van afzonderlijke capaciteiten voor uiteenlopende beroepen en prestatiecri-

teria (bijv. Ghiselli, 1973; Hunter 8c Hunter, 1984; Schmitt et al., 1984; Lubinski 8t

Dawis, 1992). Omdat de validiteit van deze kenmerken groter is gebleken dan die

van de meeste andere persoonskenmerken (bijv. Robertson 8c Smith, 1989), vormen

zij de kern van selectieprocedures. In het kader van dit overzicht wordt tussen deze

diverse capaciteiten geen onderscheid gemaakt.
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5. Werkstijlen

Met werkstijlen wordt bedoeld de kenmerkende wijzen waarop de persoon bepaalde

typen taken, of zelfs taken in het algemeen, aanpakt. Het gaat dan met name om de

manier van analyse en het globale ontwerp van het handelingsplan. Wij bedoelen met

werkstijlen niet de perceptuele en cognitieve stijlen, zoals bijv. analytisch-synthetisch

en verbaal-ruimtelijk, die in de literatuur besproken worden (bijv. Robertson, 1985;

Seufert 8t Nogami, 1989). Hun status als persoonsgebonden kenmerk is nog onvol-

doende duidelijk. Met uitzondering van de stijlkenmerken 'veldathankelijkheidlonaf-

hankelijkheid' en 'impulsiviteitlreflexiviteit' zijn er ook weinig verbanden met

prestaties gevonden. Het gaat ons hier om werkstijlen als strikt individuele manieren

van werken. Soms wordt hiervoor ook de term 'strategie' gebruikt, maar deze

hebben wij gereserveerd voor kerunerkende manieren om (deel)taken uit te voeren.

Men zou werkstijlen dus strategieën van hogere orde kunnen noemen.

6. Competenties

Met de term 'competenties' worden hier taakgebonden kennis, vaardigheden en

verwachtingen aangeduid; men spreekt ook wel van kwalificaties (Qualifikationen).

Er zijn verschillende manieren om competenties in te delen. Een ruwe tweedeling

(vgl. Roe, 1981) is die tussen 'algemene competenties' die in velerlei situatie bruik-

baar zijn en 'specifieke competenties' die alleen op bepaalde typen handelingen

betrekking hebben. De betekenis voor de prestatie ligt, zoals al eerder werd aangege-

ven, in het feit dat competenties tot meer effectieve en efficiënte handelingen leiden.

Declaratieve of feitenkennis (know-that) en procedurele kennis (know-how) zijn

vooral van belang bij de handelingsvoorbereiding. Dat geldt ook voor verwachtingen

(what if, what if not). Cognitieve vaardigheden (cognitive skills) en psychomotori-

sche vaardigheden (psychomotor skills) dragen in de eerste plaats bij tot de hande-

lingsuitvoering, maar zij kunnen ook bij voorbereidende activiteiten (bijv. planning

en problem-solving) worden aangesproken. Competenties worden hier opnieuw

genoemd omdat competentieverschillen tussen mensen kunnen helpen verklaren

waarom de één beter presteert dan de ander en omdat men mensen op basis van hun

competentie kan selecteren en plaatsen. De effecten van competenties zijn specifiek

voor bepaalde taken. Empirische onderzoeksgegevens waaruit hun belang voor de



Arbeidsprestaties - 58

verklaring van prestatieverschillen blijkt, zijn te vinden bij o.a. Hunter 8z Hunter

(1984) en Rahman 8z Haque (1992).

7. Attituden

Hoewel attituden ten opzichte van de organisatie, de collega's, de inhoud van het

werk en dergelijke in de eerste plaats een reflectie vormen van de situatie waarin de

persoon geplaatst is, kan niet uitgesloten worden dat de persoonlijkheid er eveneens

in tot uitdrukking komt. Interessant is in dit verband het onderzoek van Staw 8z Ross

(1985) met betrekking tot satisfactie, waaruit bleek dat interindividuele verschillen in

satisfactie een grote stabiliteit bezitten. Voor intrinsieke aspecten van satisfactie en

algemene satisfactie vonden Arvey et al. (1989) in tweelingen-onderzoek zelfs een

erfelijkheidscoëfficiënt van .30. Misschien speelt in het geval van satisfactie de factor

emotie wel een dominerende rol (vgl. pag. 33). De negatieve correlaties tussen

neuroticisme en aspecten van satisfactie die door Furnham 8c Zacherl (1986)

gevonden werden, wijzen in die richting. De onderzoeksliteratuur levert geen

aanwijzingen voor sterke relaties tussen attituden en prestaties. In sommige studies

zijn zwakke positieve verbanden gevonden tussen satisfactie en prestatie, in andere

studies ontbraken zulke relaties. Voor de verschillende vormen van betrokkenheid

zijn soortgelijke resultaten gevonden (zie pag. 47). Gezien de verschillen in de aard

van de taken en bijkomende variabelen als temperamenten en capaciteiten, is het

moeilijk uit deze studies eenduidige conclusies te trekken. Er speelt bovendien aan

causaliteitsprobleem: positieve attituden kunnen tot betere prestaties leiden, maar het

omgekeerde is ook mogelijk. Binrien een differentieel-psychologisch perspectief

lijken positieve attituden een algemene voorwaarde te vormen waaronder goede

prestaties geleverd kunnen worden. Van degenen die weinig tevreden zijn, of zich

weinig betrokken voelen bij de organisatie en het werk, kan men geen goede

prestaties verwachten. Hun motivatie zal daar niet voldoende groot voor zijn. Omge-

keerd kunnen positieve attituden wel met een sterkere motivatie gepaard gaan, maar

die houdt vanwege de rol van andere factoren zeker geen garantie voor succes in.

8. Zelfoordelen

Dat het oordeel over zichzelf een invloed kan hebben op de prestaties, is duidelijk

geworden bij de bespreking van het zelfevaluatie-mechanisme. Maar ook hier geldt
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weer dat sprake kan zijn van tweezijdige causaliteit. Individuele verschillen in

zelfoordelen vertonen enige samenhangen met prestaties, maar de relaties zijn niet

eenduidig. Directe relaties met prestaties zijn aangetoond voor self-efficacy (zie

Locke 8z Henne, 1986), zelfachting (self-esteem) en locus of control (Gable 8z

Dangello, 1994). Maar er zijn ook aanwijzigingen gevonden dat zelfoordelen eerder

moderator-effect hebben op de relatie tussen prestatie en andere factoren. Zo vond

Inkson (1978) een moderator-effect van zelfachting op de relatie satisfactie-prestatie.

9. Persoonlijkheidstrekken

Er is een omvangrijke onderzoeksliteratuur over de betekenis van persoonlijkheids-

trekken voor de personeelsselectie, waaruit blijkt dat deze kenmerken weinig

bijdragen aan de voorspelling van prestaties op functieniveau (Ghiselli, 1973;

Furnham, 1992; Schneider 8c Hough, 1995). Het gemiddelde validiteitsniveau ligt

rond de .20. Bedacht moet worden dat van de meeste persoonlijkheidstrekken geen

algemeen effect op prestaties verwacht kan worden. Of zij de prestatie kunnen

beïnvloeden hangt af van de aard van de functie (Adler 8z Weiss, 1988). Wanneer

men hiermee rekening houdt, gaat het niveau van de gevonden validiteitscoëffi-

ciënten merkbaar omhoog (Tett et al., 1991, 1994; Van den Berg, 1992).

Er zijn weinig trekken die een algemeen effect op prestaties hebben. Hogan (1991)

concludeert op grond van een aantal overzichtstudies dat voor 'blue-collar' functies

trekken als aangepastheid, gewetensvolheid en vriendelijkheid van belang zijn, terwijl

voor management-functies verbeeldingskracht, ambitie en sociabiliteit van belang

zijn. Een meta-analyse door Barrick 8z Mount (1991), gebaseerd op de 'Big Five'

persoonlijkheidsdimensies, laat zien dat gewetensvolheid in doorsnee de hoogste

validiteit (.22) behaalt. In de meta-analyse van Tett et al. (1991) komen vriende-

lijkheid (.33), openheid voor ervaring (.27) en neuroticisme (.22) qua validiteit echter

vóór gewetensvolheid (.18). Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de over-

zichtsstudie van Schneider 8c Hough (1995).

10. Vitaliteit

Dat de algemene gezondheidstoestand van mensen samenhangt met de prestaties die

zij leveren, is uit de praktijk genoegzaam bekend. Er zijn echter geen goede empiri-

sche bewijzen voor de relatie tussen indicatoren van vitaliteit en prestaties. Dat heeft
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niet alleen te maken met het feit dat het begrip vitaliteit zich op meerdere manieren

laat operationaliseren, maar ook en vooral met het feit dat een afnemende vitaliteit

gepaard gaat met ziekteverzuim en uitval, waardoor in het geheel geen prestaties

meer geleverd kunnen worden. En dit beperkt de mogelijkheden van onderzoek. Er

zijn niettemin enkele studies die wijzen op de relatie tussen algemene gezondheidsin-

dicatoren en functieprestaties, waazonder Wright et al. (1993).

11. Leeftijd

Een persoonskenmerk dat onderwerp is geweest van uitvoerig onderzoek, is leeftijd.

Duidelijk is dat in het algemeen een curvilineair verband tussen leeftijd en prestatie

bestaat; d.w.z. met het ouder worden prestaties eerst beter, blijven dan enige tijd

stabiel, en vertonen vervolgens een daling. Dat geldt vooral voor aspecten die met de

snelheid te maken hebben en minder voor de kwaliteit. Hoe de curve precies loopt en

waaz het optimum ligt, hangt sterk af van de taken en functies en van de prestatie-

facetten die men onderzoekt (vgl. Coates 8~ Kirby, 1982; Cremer, 1995). Gebleken is

dat de prestaties op sensorische taken sneller achteruitgaan dan die op cognitieve

taken (o.a. Deaton 8z Parasuraman, 1993). De simultane uitvoering van eenvoudige

taken verloopt minder goed (Crossley 8z Hiscock, 1992), waazschijnlijk doordat er

een daling van de maximale verwerkingscapaciteit is (Madden, 1990). Bij meer

complexe taken die berusten op kennis en ervazing kunnen de prestaties lang op peil

blijven, of zelfs verbeteren (Wazr, 1993). Naarmate het beroep op het werkgeheugen

groter is, lijkt de prestatie meer af te nemen (Salthouse, 1992). Czaja 8c Sharit

(1994) hebben leeftijd onderzocht in relatie tot prestaties op computertaken. Zij

constateerden langere responstijden en een groter aantal fouten voor oudere proefper-

sonen. Leeftijd had overigens ook een effect op vermoeidheid en ervazen taakmoei-

lijkheid. Dit wijst erop dat de effecten van leeftijd niet beperkt zijn tot de informatie-

verwerking in het kader van de handelingsuitvoering, maar ook de energetische

regulering raken. Voor een uitvoeriger bespreking van leeftijd en prestaties wordt

verwezen naar Davies et al. (1991) en Warr (1995).

12. Geslacht

Tenslotte is er de factor geslacht. Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op

verschillen tussen mannen en vrouwen in andere persoonskenmerken - met name
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capaciteiten - en niet zozeer op de factor geslacht zelf (bijv. Lubinski 8r. Dawis,

1992; Hogan, 1991). Er zijn niet veel aanwijzingen gevonden voor systematische

prestatieverschillen tussen mannen en vrouwen (Coates á Kirbey, 1982). De

belangrijkste bevinding is dat vrouwen gemiddeld betere prestaties leveren op taken

die verbale capaciteiten vereisen, terwijl mannen beter zijn in taken die een beroep

doen op wiskundig en ruimtelijk inzicht. Ook zijn er verschillen gevonden in fysieke

capaciteiten. Op de meeste prestatiedimensies is echter sprake van een aanzienlijke

overlap. Opnieuw geldt dat rekening gehouden moet worden met de inhoud van het

werk, omdat voor verschillende taken en deeltaken uiteenlopende resultaten gevonden

worden. Dittmar et al. (1993) vergeleken de prestaties van mannen en vrouwen op

een ruimtelijke en een temporele discriminatietaak. De vrouwelijke proefpersonen

scoorden minder goed op de ruimtelijke taak en ondervonden ook een grotere

belasting. Interessant is dat de testscores van mannen een grotere variatie vertonen

dan die van vrouwen (zie Lubinski 8z Dawis, 1991). Verschillen in prestaties tussen

mannen en vrouwen, vooral wanneer zij bepaald zijn door middel van beoordelingen,

dient men met voorzichtigheid te interpreteren, omdat zij kunnen berusten op 'bias'

en omdat zij gevoelig zijn voor invloeden van buiten de werkrol (bijv. Lobel 8c

StClair, 1992). Verder kan sprake zijn van verschillen in attributies (Martin et al.,

1989).

6. De meting van prestaties

Een bevredigende operationalisatie van arbeidsprestaties is alleen mogelijk indien arbeids-

prestaties tevoren conceptueel gedefinieerd zijn. Zoals in de inleiding is aangegeven, schort

het daaraan echter dikwijls. Zowel in de praktijk van het personeelsmanagement als in het

onderzoek overheerst de gewoonte om eerst maten te ontwikkelen en toe te passen, en zich

pas daarna af te vragen welke facetten van prestaties in het geding zijn en wat de gekozen

maat nu precies indiceert. Duidelijk is dat prestatiematen voornamelijk betrekking hebben

op de prestatie-als-resultaat, hoewel facetten van de prestatie-als-proces er ook wel bij

betrokken worden. Wij zullen ook op de prestatie-als-resultaat de nadruk leggen. De

operationalisatie van prestaties als proces zullen wij hier verder laten rusten, omdat zij
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onderdeel uitmaakt van arbeidspsychologisch onderzoek in het algemeen (zie hiervoor Roe

8z Zijlstra. 1991; Van Ouwerkerk et al., 1994).

6 1 Algemene asnecten van nrestaties

In paragraaf 2 is aangegeven dat prestaties slechts gedefinieerd kunnen worden door te

verwijzen naar een doel dat, binnen bepaalde randvoorwaarden, door een actor moet

worden gerealiseerd. Bij het operationaliseren zal men dus moeten beginnen de actor en

het doel te specificeren. Wat de randvoorwaarden betreft, zijn minimaal het tijdsbestek en

het verbruik van materialen, energie en dergelijke van belang. Al naar gelang de dienst of

het product en de aard van het bedrijf, kunnen nog andere randvoorwaarden van belang

zijn. Bij dienstverlening is dat bijvoorbeeld dat de cliënt geen hinder ondervindt, bij

industrieel productiewerk dat het milieu niet belast wordt. Hieronder zullen wij laten zien

dat met behulp van deze drie elementen verschillende enkele algemene typen van prestatie-

maten te definiëren zijn. Wij zullen ook aantonen dat er een aantal condities zijn, deels

voortspruitend uit de manier waarop het werk in bedrijven georganiseerd is en deels uit het

doel van de prestatiemeting, die de uitwerking van deze conceptuele maten in concrete,

hanteerbare meetinstnimenten tot een bizonder gecompliceerde en lastige opgave maken.

Gezien de moeilijkheden is het verstandig met vereenvoudigende assumpties te

beginnen. Wij stellen voor de prestatie van een actor bij de uitvoering van een taak te

karalcteriseren naar drie aspecten:

a) congruentie, de overeenkomst tussen het in de taak aangegeven doel en de bereikte

uitkomst;

b) tijdsduur, de hoeveelheid tijd die met de taakuitvoering is gemoeid;

c) verbruik, de hoeveelheid materiaal, energie e.d. die bij de taakuitvoering verbruikt

worden.

Men kan zich bij elke afzonderlijke taak een drie-dimensioneel prestatiemodel voorstellen

(zie Figuur 7). Daarbinnen kan zowel de voortgang van de arbeidsactiviteit als het

uiteindelijk resultaat worden afgebeeld. Men neme als voorbeeld een metselaar die een

muur metselt. Aan het begin van het werk is de congruentie tussen doel en resultaat nog

gering, de tijdsduur is kort en het verbruik beperkt. Naarmate de handeling vordert en de

muur verder gestalte krijgt, neemt de congruentie met de muur-zoals-bedoeld toe, terwijl
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ook tijdsduur en verbruik toenemen. Men kan de zich aldus ontwikkeldende prestatie

afbeelden als een punt dat binnen de ruimte van het drie-dimensionele model een traject

aflegt en aan het eind op een bepaalde plaats blijft staan. Hoe dat traject is, hangt af van

de werkw-ijze van de persoon. Deze kan bijvoorbeeld meer nadruk leggen op snelheid dan

op kwaliteit, waardoor de tijdsduur mindert wordt, maaz ook de congruentie afneemt. Hij

kan ook kiezen voor een zo zuinig mogelijke manier van werken, waazdoor het verbruik

afneemt. Enzovoorts. Op deze wijze komen werkstrategieën (zie pag. 48) in de geleverde

prestaties tot uitdrukking.

Hier Figuur 7

Wanneer men te maken zou hebben met één unieke taak, d.w.z. een enkelvoudige taak die

eenmalig wordt uitgevoerd, zou men de prestatie direct aan de hand van deze drie aspecten

kunnen bepalen. Zo zou men het unieke werkstuk van een beeldend kunstenaaz kunnen

karakteriseren in termen van de overeenkomst met hetgeen de opdrachtgever gewenst

heeft, de tijd die het gekost heeft om het kunstwerk te maken en het totaal aan verbruikte

materialen. Verreweg de meeste vormen van azbeid worden echter gekenmerkt door

meervoudige taken en door taken die meerdere malen uitgevoerd moeten worden,

waardoor een meting van de drie aspecten voor elke uitgevoerde taak ondoenlijk wordt.

Voegt men hieraan toe dat er tussen taken grote inhoudelijke verschillen bestaan (vgl. pag.

39), dan is duidelijk dat het bepalen van geleverde prestaties een zeer gecompliceerde

opgave is. Voor die opgave zijn in de loop der tijd vele uiteenlopende oplossingen

bedacht. Bij eenvoudige taken, waarvoor de congruentie simpelweg een kwestie van goed

of fout is, en de tijdsduur kort in vergelijking met de totale azbeidsduur, kiest men vaak

voor het tellen van het aantal stuks 'goed' en 'slecht' over een gegeven werkperiode (bijv.

werkdag, -week of -maand). Bij taken waarvoor de congruentie een kwestie is van goed

identificeerbare afwijkingen van de norm, wordt tijdens een bepaalde periode het aantal

van zulke afwijkingen (bijv. fouten) geteld. In veel gevallen is tellen niet mogelijk en

wordt gegrepen naar het middel van prestatiebeoordeling, waarbij dan gedurende een

bepaalde werkperiode bepaalde facetten van congruentie, tijdsduur en verbruik worden
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beoordeeld, die dan aan het eind van die periode op één of andere manier worden

gecombineerd.

Het uiteenleggen van de prestatie in de juiste attributen, het accumuleren van de

gegevens over het totale tijdsinterval, het bepalen van betrouwbare indices en oordelen, het

combineren daarvan tot een betekenisvolle maat - dit alles behoort tot de opgaven

waarvoor bij de operationalisatie van prestaties een oplossing gevonden dient te worden.

Andere lastige kwesties zijn: het corrigeren voor irrelevante, externe invloeden op de

prestatie, het de-aggregeren van collectieve prestaties tot individuele prestaties (omgekeerd

ook het aggregeren van individuele prestaties tot collectieve prestaties), en het relateren

van prestatiematen aan technische en economische prestatie-indicatoren. Omdat deze

kwesties het bestek van dit hoofdstuk te buiten gaan, verwijzen wij naar de betreffende

literatuur (Muckler, 1982; Tuttle, 1983; Landy 8t Farr, 1983; Ilgen 8c Schneider, 1991;

Pritchard, 1992; Roe 8z Daniëls, 1994). Men moet er rekening mee houden dat de

uitkomsten van objectieve prestatiemeting meestal verschillen van die van prestatiebeoor-

deling. Een recente meta-analyse laat zien dat de correlaties tussen overeenkomstige maten

van functieprestaties tussen .30 en .40 liggen (Bommer et al., 1995).

Wij volstaan hier met de bespreking van vijf typen prestatiematen. Het gaat om

generieke maten die zich, al naar gelang de actor, de taken, de werksetting en dergelijke,

op verschillende manieren laten uitwerken.

6.2. Viif g.enerieke prestatiematen

De vijf maten zijn gebaseerd op de drie aspecten van prestaties die hierboven werden

genoemd. Alle maten verwijzen naar een enkelvoudige taak die herhaald wordt uitgevoerd.

Verondersteld wordt dat gemeten wordt over een werkperiode waarin de taakcyclus een

aantal malen - aangeduid als i- 1,2,...N - doorlopen wordt. Er wordt onderscheid gemaakt

tussen het feitelijk resultaat l~ en het gewenste resultaat R';. Zij deze komen overeen met

de uitkomst en het doel in ons algemene prestatiemodel (Figuur 1). De overeenkomst

tussen R; en R', wordt 'congruentie' genoemd en als C; aangeduid. We nemen aan dat de

congruentie wordt beoordeeld of (indien het om discrete punten van overeenstemming of

verschil gaat) wordt gemeten. Dit volgens de functie C; - f(R', - I~), die zo gekozen is

dat C; een grotere waarde bezit naarmate R'; - I~ kleiner is. De tijd gemoeid met elke
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taakcyclus wordt aangeduid als t;, waarbij de som van de cyclustijden (~t;) gelijk is aan de

totale werkperiode. De tijd kan in principe worden gemeten. Het verbruik per taakcyclus,

beoordeeld dan wel gemeten, wordt als V; aangeduid. De vijf prestatiematen zijn nu de

volgende:

1. Kwaliteit

De kwaliteit is een maat voor de congruentie tussen R; en R'; gebaseerd op alle

taakcycli in de werkperiode. Indien men de congruentie in een totaaloordeel of in

telbare eenheden (bijv. een aantal fouten) uitdrukt', kan kwaliteit van de prestatie

gedurende de werkperiode gedefinieerd worden als:

E C.
kwaliteit -

2. Snelheidltempo

De snelheid of het tempo (rate) waarmee de taak wordt uitgevoerd, wordt berekend

uit het aantal voltooide taakcycli (N) en de totale duur van de werkperiode (~t;):

snelheid -
E t;

3. Spaarzaamheid

De spaarzaamheid is een maat die wordt afgeleid uit het verbruik per taakcyclus (V;).

Naarmate V; kleiner is, is de spaarzaarrilieid groter. De spaarzaamheid gedurende de

werkperiode is:

spaarzaamheid -
E V;

' Het oordeel mcet dan wel op een intervalschaal bepaald zijn.
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4. Effectiviteit

De effectiviteit, of doeltreffendheid, is de verhouding tussen het bereikte resultaat en

het gewenste resultaat, gerekend over de totale werkperiode. Oftewel:

E R,
effectiviteit -

E R' ;

5. EJficiëntie

De e~ciëntie, of doelmatigheid, is de verhouding tussen het bereikte resultaat en het

verbruik, gerekend over de totale werkperiode. Oftewel:

E R;
efficiëntie -

E V;

Indien sprake is van meervoudige taken, moeten de genoemde maten in beginsel voor elke

taak afzonderlijke worden bepaald. Dat levert dan een kwaliteitsprofiel, een tempo-profiel

en dergelijke op. Het samen nemen van taken en het berekenen van een samengestelde

maat heeft uitsluitend zin indien het resultaat (c.q. de convergentie) en het verbruik op

dezelfde schaal kan worden uitgedrukt. In dat geval zal men eerst de vraag moeten

beantwoorden of, en in welke mate, goede prestaties op de ene taak slechte prestaties op

de andere taak kunnen compenseren.

Het zal duidelijk zijn dat in hoofdstuk uitsluitend vanuit een psychologisch of

gedragsperspectief naar de meting prestaties gekeken wordt. Centraal staat de vraag of en

hoe de opgedragen taak door de handelende mens wordt volbracht. De rol van de

technische middelen (techniek), de financiële middelen (accountancy), de verhouding

tussen de productie en de inzet van productiemiddelen (economie), het totale functioneren

van de organisatie (management) blijft hier buiten beschouwing. Dat betekent dat de

specifieke benaderingen en meetmethoden waarover andere disciplines beschikken, zoals

bijv. het uitdrukken van output en input in financíële termen (o.a. Muckler, 1982) op deze

plaats onbesproken blijven. Elke discipline heeft een bepaalde kijk op de realiteit van het

werk, hanteert bepaalde normen, en definieert daarmee de waarde van prestaties op een

andere manier (vgl. Tuttle, 1983). Dit brengt met zich mee dat hetgeen uit technisch of
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financieel oogpunt efficiënt wordt genoemd uit psychologisch oogpunt inefficiënt kan zijn.

Overigens houdt de psychologische benadering ook rekening mee met de persoonlijke

efficiëntie, d.w.z. de verhouding tussen resultaat en (energetische) kosten zoals door de

persoon zelf ervazen (vgl. Zijlstra, 1993).

Voor de waazdering van menselijke prestaties zoals hier beschreven, bestaan tal van

technieken. Sommige daarvan maken expliciet gebruik van 'utiliteitsfuncties', die een

relatie tussen prestaties en waazden op een utiliteitsdimensie aangeven. Andere leiden langs

de weg van een meer impliciete beoordeling tot waarderingen. Ook op deze kant van de

prestatiebepaling gaan wij in dit hoofdstuk niet in. Verwezen wordt naaz psychologische

beschouwingen over prestatiebeloning (Thierry, 1990; Gerhart 8z Milkovich, 1992; Van

Tuijl et al., 1995) en productiviteitsbepaling (Tuttle, 1983; Pritchazd, 1992). Ook in de

volgende pazagraaf worden enkele relevante publicaties genoemd.

7. Prestatieverbeterin~

Gezien de veelvoud van determinerende factoren die in de voorgaande pazagrafen

besproken werden, zal duidelijk zijn dat er vele manieren zijn om prestaties te beïnvloe-

den. Men kan zowel een prestatieverbetering bereiken door de werkplek te verbeteren of

de werklast terug te brengen, als door betere feedback te geven, vaardigheden te trainen of

beter gekwalificeerde mensen aan te stellen. In principe lenen alle genoemde prestatievoor-

waazden - de algemene zowel als de differentiële - zich voor interventies. De vraag

waarvoor men gesteld is indien men in een organisatie prestatieverbetering wil realiseren,

is vooral op welke determinanten van prestaties men zich moet richten. Dat is een kwestie

die zonder nader onderzoek niet vast te stellen is. Wij gaan op dat onderzoek en de

menselijke prestatietechnologie die daarmee verbonden is (Stolovitch 8t Keeps, 1992)

aanstonds nader in. Ook noemen wij enkele van de meer omlijnde interventieprogramma's

die bekend zijn onder de titel prestatiemanagement, evenals de zgn. handelingsfacilita-

tiebenadering.
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7 1 Menselijke prestatietechnolo~ie

De term 'menselijke prestatietechnologie' (Stolovitch 8z Keeps, 1992) geeft aan dat men te

maken heeft met een verzameling principes en methoden waarmee prestaties beïnvloed

kunnen worden èn met de prestaties van mensen in tegenstelling tot die van technische

systemen. De algemene kennisbasis wordt gevormd door de systeemtheorie, instructietech-

nologie en cybernetica. Doordat de nadruk ligt op empirische aanwijzingen over het effect

van factoren en interventies, ongeacht hun herkomst, heeft de technologie een zeer breed

bereik. Zij omvat bijvoorbeeld zowel organisatie-ontwerp en cultuurverandering, als het

selectieprocedures, expert systemen, computer-mediated instruction en feedback-systemen.

De behoefte aan prestatieverbetering komt in de praktijk gewoonlijk aan de orde

wanneer de prestaties van een bepaalde categorie werkers, een afdeling of een vestiging

onvoldoende zijn. Dat wil zeggen wanneer er te weinig geproduceerd wordt, teveel

klachten van klanten zijn, teveel fouten gemaakt worden, teveel ongevallen plaatsvinden.

of dergelijke. Om te kunnen bepalen op welke manier hierop met succes gereageerd kan

worden, is het nodig het probleem te omschrijven en het achterliggende, kennelijk niet

gerealiseerde prestatiedoel te specificeren. Daarna dient een analyse plaats te vinden waarin

de verschillende mogelijke determinanten de revue passeren. Hierbij komen dan de

individuele prestatiefactoren die in dit hoofdstuk besproken werden aan de orde, evenals

factoren die op de groep en de organisatie betrekking hebben (zie hieronder). Nadat

bepaald is welke factoren de meeste invlced hebben en het best toegankelijk zijn voor

interventie, volgt een fase van ontwerp en ontwikkeling waarin bíjv. 'process re-enginee-

ring' wordt toegepast, ergonomisch herontwerp plaatsvindt, een andere taakverdeling wordt

uitgewerkt, een vaazdigheidstraining wordt opgezet, een systeem voor prestatiemanagement

wordt ontwiklceld, of een nieuw beloningssysteem wordt ontworpen. De interventies

kunnen, zoals uit deze voorbeelden blijkt, zowel op het organisatieniveau aangrijpen als op

dat van de groep en het individu. Vervolgens vindt implementatie hiervan plaats en wordt -

als het goed is - het effect van de interventie geëvalueerd (vgl. Rummler 8c Brache,

1992). Deze projectmatige aanpak kan behalve correctief ook preventief gebruikt worden.

Men kan immers op analoge wijze een nieuw azbeidssysteem ontwerpen waarvan tevoren

aannemelijk is dat het tot goede prestaties zal leiden. Het voordeel van een dergelijke

systematische aanpak is dat de interventie nadrukkelijk gericht wordt op oorzakelijke

factoren, dat vele mogelijke prestatiefactoren onder de loep worden genomen. en dat
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nagegaan wordt of inen met de gekozen oplossing het gewenste effect sorteert. In de

praktijk wordt vaak een kortere weg gevolgd en bestaat er bij de bedrijfsleiding of de

adviseurs al een idee over de oorzaak en de beste aanpak. Dat idee kan juist blijken te

zijn, maar ook leiden tot een trial-and-error proces waarin het lang kan duren voordat men

resultaat boekt.

7.2. Prestatiemana~ement

De term 'prestatiemanagement' wordt gebruikt om de principes, methoden en procedures

aan te geven waarmee de prestaties van mensen binnen een gegeven taaksituatie verbeterd

kunnen worden. Ingrepen in de situatie, zoals herinrichting van de werkplek of verandering

van taken, zijn hierbij in principe niet aan de orde. Ook blijven selectie en training

achterwege. Het gaat met name om beïnvloeding van het handelingsproces via de manier

waarop taken worden aangeboden (input), de consequenties die aan de handeling worden

verbonden (output) en de relatie die daartussen wordt gelegd (feedback). Het impliciete

oogmerk is, de prestatie-als-resultaat onder cognitieve controle van het individu te brengen

en door een juiste feedback een leerproces uit te lokken dat de prestaties optimaliseert. In

cybernetische termen gaat het om versterking van de regelcyclus door verbeterde aanstu-

ring en terugkoppeling.

Het bekendste concept op het terrein van prestatiemanagement is ongetwijfeld

'Management-by-Objectives' (MBO; Drucker, 1954). MBO omvat de volgende stappen

(vgl. Roe 8z Daniëls, 1994):

1) formuleren van de doelstellingen ('objectives )

Chef en medewerker stellen gezamenlijk doelen vast die de laatste binnen een

gegeven periode moet zien te bereiken; en als het nodig is worden afspraken gemaakt

over de wijze waarop geprobeerd zal worden de doelen te realiseren.

2) uitvoering van de werleaamheden

De medewerker probeert de doelen te realiseren en de afspraken na te komen.

3) toetsing van de resultaten

Na verloop van de tevoren vastgestelde periode gaan chef en medewerker na of de

doelen zijn bereikt, en de afspraken zijn nagekomen; beiden komen tot een oordeel:
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de oordelen vormen de basis voor een gesprek waarin verschillen van mening

worden geanalyseerd en gepoogd wordt oorzaken van eventueel falen aan te geven.

4) bijstellen offormuleren van nieuwe doelstellingen

De toetsing resulteert in een nieuwe doelstelling voor de volgende periode, waarmee

de volgende cyclus een aanvang neemt.

Belangrijke elementen in deze benadering zijn het nadrukkelijk stellen van doelen en het

geven van terugkoppeling. Daarnaast is het cyclische karakter van de procedure van belang

omdat dit helpt een regelcyclus op gang te brengen en een leerproces tot stand te brengen.

Toen Drucker de principes van MBO formuleerde, kon hij nog niet weten dat zijn

benadering grote ondersteuning zou krijgen uit empirisch onderzoek. Zowel naar het

stellen van doelen (goal-setting) - in onze terminologie gaat het om de specificatie van

taken (zie pag. 42) - en naar om meer precies te zijn eigenlijk taken - en naar feedback is

in de afgelopen decaden veel onderzoek gedaan. (Locke, 1986; Kopelman, 1986; Locke en

Latham, 1990a). Zoals al werd vermeld, is uit dat onderzoek gebleken dat betere prestaties

geleverd worden bij specifieke taken en moeilijke taken, en wanneer contingente feedback

wordt gegeven. Vooral de combinatie van deze doelkenmerken en feedback blijkt goed te

werken (Guzzo et al., 1985; Wilk 8z Redmon, 1990; Algera, 1990, 1991; Kleinbeck,

1991). Inmiddels is het inzicht in de effecten van taakspecificatie, beloning en feedback

sterk toegenomen (o.a. Locke 8c Latham, 1990b; Van Tuijl, 1992; Alkemade et al., 1994;

Kleingeld 1994). Onder meer duidelijk geworden dat de beloningen aan de prestatie-

uitkomst gekoppeld (oftewel 'contingent') dienen te zijn, dat die koppeling door de

taakuitvoerder waargenomen moet worden, dat het tijdsverloop tussen de prestatie en de

beloning kort dient te zijn, en dat de beloning in de ogen van de taakuitvoerder waardevol

moet zijn (Kleingeld, 1994; pag. 33). Met deze kennis zijn andere en meer verfijnde

systemen voor prestatiemanagement te ontwikkelen.

Een systeem van meer recente datum is het Productivity Enhancement and Measure-

ment System (PROMES) van Pritchard (1990); zie ook Kleingeld (1994). Kritieke

elementen zijn opnieuw goal-setting en feedback, maar daaraan is een derde belangrijk

element, namelijk participatie, toegevoegd. Terwijl bij MBO de doelen en criteria door de

chef en de medewerker worden vastgesteld en de beoordeling eveneens door hen beiden

geschiedt, is het bij PROMES de werkgroep die deze functies vervult. Verder is er, anders

dan bij MBO, sprake van een expliciete ontwikkelfase waarin de werkgroep eveneens een
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sleutelrol speelt. Het element van participatief leiderschap dat bij MBO aanwezig was, is

dus bij PROMES vervangen door participatie van de werkgroep in het ontwerp en de

ontwikkeling van het systeem èn in het operationele gebruik, incl. het stellen van doelen.

Een ander verschil tussen MBO betreft de meting van prestaties. Terwijl bij MBO sprake

is van een min of ineer vrije vorm van prestatiebeoordeling, wordt binnen PROMES een

expliciet systeem voor de registratie én waardering van prestaties ontwikkeld. Het systeem

reikt daarmee verder dan de verbetering van prestaties-als-resultaat en richt zich nadrukke-

lijk op 'productiviteit'8. Zowel in de oorspronkelijke studies van Pritchard bij het Ameri-

kaanse leger als in recente studies die elders zijn uitgevoerd, is gebleken dat PROMES een

zeer effectieve methode voor prestatieverbetering is. Het is nog niet geheel duidelijk welke

elementen uit de PROMES-formule bepalend zijn voor het succes. De studie van Kleingeld

(1994) heeft laten zien dat de participatie in de ontwikkeling veel invloed heeft. Binnen

het bedrijf waar hij zijn onderzoek deed werd een participatief ontwikkeld systeem, in

andere vergelijke afdelingen géintroduceerd. De productiviteitstoename was in het laatste

geval slechts half zo groot.

A1 eerder is opgemerkt dat de effecten van goal-setting vooral optreden binnen

eenvoudige functies. In complexe functies is het vaak onmogelijk om taken nauwkeurig te

specificeren en het moeilijkheidsniveau in te stellen. Dit is onder andere het geval bij

professionals (bijv. ingenieurs, juristen, ) en managers. De aard van de functie brengt met

zich mee dat de betrokkenen ruime mogelijkheden hebben om de taak - vaak spreekt men

van een 'missie' - af te bakenen en op te delen, en kunnen kiezen uit vele mogelijkheden

om deze te realiseren. Van de chef wordt in zulke gevallen meestal niet verwacht dat hij

precies aangeeft hoe het resultaat er uit dient te zien, en hoe dat moet gebeuren. Deze

heeft daarvoor ook meestal noch de tijd noch de kennis. Ook kan de groep deze functies

meestal niet overnemen. Voor dit soort situaties is door Taggenbrock een systeem

ontwikkeld dat luistert naar de naam Assessment Review 8z Recommendation of Work

Performance c4c Strategies (ARROWS; Taggenbrock, 1994a). Kenmerkend voor dit

systeem is dat werkstrategieën de plaats van taken hebben overgenomen. Dat wil zeggen

dat een specificatie van strategieën plaats vindt en dat feedback op de strategieën betrek-

king heeft. Een ander kenmerk is dat de chef behalve beoordelend ook coachend bezig is

en aanwijzingen geeft bij de te volgen strategieën. Net als PRONIES kent ARROVVS een

e Dit begrip verwijst naar de waarde die wordt toegekend aan de uitkomsten van het

prestatieproces in de groep.
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voorafgaande ontwikkelfase waarin een beoordelings- en coachingssysteem geconstrueerd

wordt dat geheel op de functie is toegesneden. Het ontwikkelproces verloopt volgens een

gestructureerd draaiboek (Taggenbrock, 1994b). Er is sprake van participatie van taakuit-

voerders in de ontwikkelgroep en als informanten. Met het gebruik van ARROWS is nog

weinig ervaring opgedaan; het effect op de prestatie moet nog worden gedemonstreerd.

Men moet zich wel realiseren dat systemen voor prestatiemanagement slechts een

beperkt aantal factoren bestrijken en dat hun effect nogal kan variëren met de technische,

organisatorische en culturele condities. Interessant is in dit verband een studie van Tang

(1990) onder Taiwanese studenten waarin deze een moderator-effect van het azbeidsethos

(Protestant work ethic) demonstreert. Bij degenen met een sterk azbeidsethos heeft

feedback geen prestatie-effect; degenen met een zwak arbeidsethos presteren beter bij

negatieve feedback en degenen met een middelmatig azbeidsethos presteren het best bij

positieve feedback. Mendonga 8c Kanungo (1990) bespreken de relatie tussen azbeidsethos

en prestatiemanagement in een ruimer kader. Zij geven aan hoe men een prestatiemanage-

ment programma kan ontw~ikkelen dat aansluit bij de culturen van ontwikkelingslanden.

7.3. Handelingsfacilitatie

Terwijl in de hiervoor genoemde methoden de nadruk ligt op het optimaliseren van

prestaties-als-resultaat (zie pag. 6), willen wij aan het eind van deze paragraaf een

benadering noemen die zich de optimalisering van de prestatie-als-proces, d.w.z. de

handeling ten doel stelt. Deze zgn. 'handelingsfacilitatie-benadering' (Roe, 1984, 1988)

baseert zich op de handelingstheoretische assumpties zoals die in par. 3.2 samengevat zijn.

De algemene gedachtengang is, dat indien het arbeidshandelen verloopt zoals in de

handelingstheorie verondersteld, men de totstandkoming en uitvoering ervan kan verge-

makkelijken door een aantal functies te ondersteunen. De oorspronkelijke formulering van

de benadering heeft betrekking op het ontwerp van computerhulpmiddelen voor de

taakuitvoering (Roe, 1984, 1988; Arnold 8r. Roe, 1989). De benadering is ook toegepast bij

het ontwerp en herontwerp van computersoftware (Roe 8t Arnold, 1986; Van der Velden

et al., 1988; Philippi, 1988; Arnold 8z Boogert, 1987; Zijlstra, 1993; Van der Velden,

1995; Arnold (1996). Later is de benadering uitgebreid naar het (her)ontwerp van functies

in het gebied van mentaal informatiewerk (Roe 8~ Meijer, 1990). Daarbij gaat het
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nadrukkelijk om wat wordt genoemd 'within-job design'. De afbakening en inhoud van de

functie wordt niet gewijzigd, doch er wordt gezocht naar mogelijkheden in het vlak van de

hulpmiddelen om de taakuitvoering beter te laten verlopen. Het belangrijkste criterium is

daarbij de persoonlijke efficiëntie, d.w.z. de verhouding tussen resultaat en inspanning

(Zijlstra, 1993; Paas 8z van Merrienboer, 1993) of resultaat en werkbelasting. Hoewel een

grotere persoonlijke efficiëntie niet direct in een betere of snellere taakvervulling hoeft te

resulteren, bieden de lagere subjectieve kosten wel het vooruitzicht op betere prestaties

over een langere periode.

Tabel 2 geeft een samenvatting van de richtlijnen die de handelingsfacilitatie-benade-

ring biedt. De richtlijnen dienen in het kader van een analyse op een specifieke functie c.q.

werkplek betrokken te worden. Door Meijer is een methode voor de analyse van functies

ontwikkeld waarmee problemen in de uitvoering van taken kunnen worden opgespoord en

beoordeeld, en die leidt tot aanbevelingen voor herontwerp (Meijer, in voorbereiding). De

aanbevelingen worden afgeleid uit de richtlijnen zoals in Tabel 2 samengevat.

Hier Tabel 4

8 Prestaties van Qroepen en oreanisaties

Wij besluiten dit hoofdstuk met enkele opmerkingen over groeps- en organisatieprestaties.

De meeste mensen werken immers in een groter verband en behoren tot één of ineer

werkgroepen. Hun individuele prestaties zijn daardoor verbonden met die van anderen. Zij

maken deel uit van groeps- en organisatieprestaties, en worden erdoor beïnvloed.

8.1. Groet7stlrestaties

Dat arbeid overwegend in groeps- en organisatieverband wordt verricht, berust op het

gegeven dat mensen door samenwerking in staat zijn tot meeromvattende verrichtingen.

Door taken op de juiste manier in te delen, kunnen de activiteiten van mensen in seriële en
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parallelle stromen met elkaar verbonden worden, waardoor prestaties met een grote

reikwijdte tot stand gebracht kunnen worden. Samenwerking brengt een groot aantal

effecten te weeg. Naast de wederzijdse verlichting van de taaklast, die men als direct effect

van de samenwerking kan beschouwen (Battman, 1989), zijn er indirecte effecten

waaronder sociale facilitatie en 'risky shift' (Wilke 8z Meertens, 1994). Het eerste wil

zeggen dat individuele prestaties door de aanwezigheid van anderen beter worden; het

laatste dat mensen bij beslissingen in groepsverband meer risico durven te nemen dan

individueel, iets wat de groepsprestatie ten goede kan komen.

Vergelijkende studies van prestaties van mensen in groepsverband en als eenling,

hebben laten zien dat het werken in de groep ook nadelen kan hebben (Guzzo 8c Shea,

1992). De fysieke aanwezigheid van anderen storend werken en de aandacht van de uit te

voeren taak afleiden (bijv. Oldham et al., 1991). Maar er doen zich ook sociale effecten

voor: mensen worden door de aanwezigheid van anderen gehinderd in de uitvoering van

meer complexe taken (sociale inhibitie) en zij drukken zich wanneer er anderen zijn die de

taak kunnen doen (social loafing'; o.a. Diehl 8z Stroebe, 1987; Wilke 8c Meertens, 1994).

Verder gaat binnen groepen energie verloren aan communicatie, coárdinatie en conflicten,

waardoor de prestaties minder goed zijn dan men zou mogen verwachten. Steiner (1972)

heefc hiervoor indertijd de term 'procesverlies' géintroduceerd. Tenslotte besteden groepen

ook tijd en energie aan activiteiten die niet direct met werktaken samenhangen, maar

bijvoorbeeld gericht zijn op het instandhouden van goede relaties binnen de groep (bijv.

verjaardagen vieren).

Het is moeilijk de factoren die groepsprestaties bepalen in kaart te brengen. Dat komt

in de eerste plaats doordat achter het begrip 'groep' een groot aantal verschillende

werkelijkheden schuil gaat. Werk wordt verricht in velerlei werkgroepen: management

teams, teams van productiewerkers, ontwerpteams, operatieteams, orkesten, militaire

eenheden, teams van beroepsporters, politie-eenheden, die in vele opzichten van elkaar

verschillen (vgl. West, 1996). Verder heeft elke groep verschillende doelen, waardoor er

ook meerdere soorten prestaties te onderscheiden zijn. In de literatuur wordt dikwijls met

eenvoudige prestatiematen volstaan. Dat is ook een gevolg van het feit dat veel onderzoek

onder laboratoriumcondities heefr plaatsgevonden bij groepen die ten behoeve van het

experiment zijn samengesteld. Zulk onderzoek leidt wel tot een goed inzicht in bepaalde

specifieke factoren, maar de validiteit hiervan voor reële bedrijfsituaties is onbekend. Dat

veel van de bevindingen over groepen en groepsprestaties gebaseerd zijn op experimenteel
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onderzoek vormt een beperking, die bij de bespreking van het onderstaande goed in het

oog gehouden moet worden.

Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe de groep werkt. Daartoe behoren om

te beginnen de groepstaak en de samenstelling van de groep. Er zijn aanwijzingen dat, net

als dat bij individuele taken het geval is, duidelijk omschreven, specifieke, uitdagende

doelen tot betere prestaties leiden (Shaw, 1981; Shea 8r. Guzzo, 1987; Larson 8z Schau-

man, 1993; O'Leary-Kelly et al., 1994). Maar ook hier geldt dat het onderzoek zich

beperkt heeft tot relatief eenvoudige taken en zich overwegend heeft afgespeeld bij

groepen die werkten onder experimentele omstandigheden. Onderzoek naar de samenstel-

ling van de groep, met name de heterogeniteit in persoonlijke kenmerken van de leden,

heeft nog geen duidelijke conclusies opgeleverd (Jackson, 1992; Guzzo 8~ Shea, 1992).

Heterogeniteit lijkt bij sommige taken tot betere prestaties te leiden en bij andere tot

minder goede. Er zijn ook aanwijzingen dat verandering in de samenstelling van de groep

tot betere prestaties kan leiden, althans wanneer bij de taakuitvoering reflectie op het

interne functioneren van de groep gewenst is (Arrow 8z McGrath, 1993). Aan de andere

kant is ook gevonden dat onbekendheid met andere groepsleden met lagere prestaties

samengaat (Goodman 8z Leyden, 1991).

Ook de groepscohesie is een relevante factor. In een meta-analyse van Evans 8z Dion

(1991) werd een positieve relatie tussen cohesie en groepsprestaties gevonden, maar men

moet zich afvragen of er voldoende voor de groepsnorm gecontroleerd is. Uit eerder

onderzoek is bekend dat een grotere cohesie ertoe leidt dat de norm strikter wordt

nageleefd. Dit betekent dat bij een hoge prestatienorm beter gepresteerd wordt en bij een

lage norm minder goed. Een analyse van Mullen 8z Copper (1994) suggereert dat de

grotere cohesie wel eens een gevolg van een betere prestatie kan zijn, e~erder dan omge-

keerd. Tenslotte is een relatie gevonden tussen autonomie van de groep en groepsprestaties

(Pasmore et al., 1982). Deze bevinding wordt ondersteund door onderzoek waaruit blijkt

dat zelf-regulerende groepen beter presteren dan vergelijkbare traditioneel-geleide groepen

(bijv. Cohen 8z Ledford, 1994).

De processen die zich afspelen wanneer een groep een taak uitvoert, kunnen in

analoee termen beschreven worden als het geval was bij de individuele handeling. Dat wil

zeggen dat men de taakuitvoering kan zien als geleid door mentale modellen (bijv. Rouse

et al., 1992) en gericht op een gezamenlijk ontwikkeld doel (bijv. Weinberg, 1994). De

verschillende leden nemen ieder een deeltaak voor hun rekening en wisselen daarover met
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elkaar informatie uit, waardoor co~rdinatie en controle mogelijk worden. Deze processen

veronderstellen dan wel een reeks afstemmingsprocessen tussen de groepsleden. Zo is

cognitieve afstemming (cognitive tuning) nodig om gemeenschappelijke mentale represen-

taties te ontwikkelen en reflectieve afstemming (reflective tuning) om gemeenschappelijke

groepsdoelen te bepalen, enz. (zie Wilke 8c Meertens, 1994). Door West (1996) is gewezen

op een belangrijk proces dat hij aanduidt als 'reflexivity'. Het vertoont verwantschap met

het supervisie-begrip uit de handelingstheorie (Roe, 1984) dat eveneens een reflectie op de

in wording zijnde handeling impliceert. Reflexivity heeft een breed bereik en heeft

betrekking op groepsdoelen, strategieën en plannen, groepsprocessen en de omgeving.

Volgens West (1996) geeft de literatuur tal van indicaties dat reflexieve processen zoals

door hem bedoeld tot een grotere effectiviteit van de groep leidt.

Sociaal-psychologisch onderzoek levert belangrijke aanwijzingen over de aard van de

processen die zich in groepen afspelen, met name over de verschillende vormen van

'tuning' (Wilke 8z Meertens, 1994). Maar de voorwaarden voor gezamenlijke taakuitvoe-

ring in reële werkgroepen worden misschien nog duidelijker uit technologisch getint

onderzoek naar het werken in gedistribueerde groepen die zijn aangewezen op het gebruik

van informatietechnologie (Johnson, 1989; Benford, 1991; Van der Velden, 1995). Om

samenwerken effectief te kunnen ondersteunen, moet men immers precies begrijpen wat

samenwerking is.

De feitelijke gang van zaken bij de uitvoering van groepstaken hangt in belangrijke

mate af van de aard van die taken en de opdeling daarvan (Steiner, 1972). De vraag is hoe

deeltaken over verschillende personen verdeeld worden, welke afhankelijkheden er tussen

die deeltaken bestaan, hoe de verdeling in ruunte en tijd plaatsvindt en dergelijke. Ook de

beschikbare technologie en de manier waarop die wordt ingezet speelt een rol (Guzzo 8z

Shea, 1992). Er zijn tal van studies waaruit het belang van dit soort factoren blijkt (bijv.

Saavreda et al., 1993; O'Connor et al., 1993; Hollingshead et al., 1993), maar een

samenhangend beeld van de manier waazop zij het prestatieproces beïnvloeden is voorals-

nog afwezig.

Zoals het individu door de activiteit béinvloedt wordt, wordt ook de groep door het

gezamenlijke handelen beïnvloed. Enerzijds treedt een leerproces op waazdoor individuele

en collectieve competenties toenemen (vgl. organizational learning; Argyris 8c Schon,

1978). Anderzijds kan men zeggen dat de groep zich tijdens de activiteit vormt en

ontwikkelt. Dit wil zeggen dat zich door de azbeid een bepaald patroon van relaties (met
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inbegrip van interne differentiatie, cohesie, normen) voortbrengt, dat op verdere prestaties

weer van invloed kan zijn (vgl. McGrath, 1993; West, 1994). Volgens Shea 8z Guzzo

(1987a) leiden succesvolle prestaties tot een geloof in het prestatievermogen van de groep,

door hen aangeduid als 'potency'. Dit geloof in het gemeenschappelijk kunnen, dat men

als analogon van Bandura's self-efficicay kan beschouwen (zie ook 'collective efficacy';

Parker, 1994), kan bijdragen aan verder succes (Shae 8t Guzzo, 1987b; Lindsley et al.,

1995). Vanzelfsprekend behoeft niet altijd sprake te zijn van een harmonieuze ontwikke-

ling. Binnen groepen kunnen ook conflicten ontstaan die, indien zij niet tijdig worden

opgelost, de gemeenschappelijke prestatie negatief kunnen béinvloeden en tot een opsplit-

sing of uiteenvallen van de groep kunnen leiden.

Tenslotte is leiderschap van belang. Tegenwoordig wordt ingezien dat leiderschap

vele vormen kan aannemen waarbij het effect van bepaalde stijlkenmerken afhankelijk is

van de taken en de aard van de groep (Slater et al., 1994). Ook zijn er aanwijzingen dat

leiderschap onder bepaalde condities geen bijdrage levert aan de prestaties van de

groepsleden (Kerr 8z Jetmier, 1987; De Vries et al., 1996). In prestatiemanagement speelt

de leider bijna altijd een rol. Bij klassieke systemen, zoals MBO, reikt hij doelen aan en

vetvult hij de rol van beoordelaar. In het ARROWS-systeem van Taggenbrock is de leider

nadrukkelijk aanwezig als beoordelaar en coach.

Het is duidelijk dat prestatiemanagement ook op groepsniveau werkzaam kan zijn.

Wij noemden al dat de toepassing van goal-setting de prestaties van groepen bevordert. Al

langer is bekend dat groepsfeedback tot betere prestaties leidt (Zander, 1971; Guzzo 8z

Shea, 1992). Het beste bewijs wordt geleverd door het PROMES-systeem dat in feite voor

werkgroepen bedoeld is. Het maakt gebruik van groepsgewijze goal-setting en feedback.

Verder zijn elementen van cognitieve en reflectieve afstemming aanwezig.

Over groepsprestaties valt veel meer op te merken. Een interessant studiegebied

wordt gevormd door de relaties tussen groepen binnen de organisatie en de effecten van

intergroeps-differentiatie op de sociale identiteit van organisatieleden en op de feitelijke

patronen van samenwerking en competitie (Wilke 8c Meertens, 1994). In de organisatiepsy-

chologische literatuur wordt tegenwoordig meer de nadruk gelegd op de relatie tussen de

groep en haar directe omgeving en op de ontwikkeling van de groep (Guzzo 8c Shea,

1992; West. 1994). Sundstrom et al. (1990) noemen als belangrijke omgevingsfactoren die

op de effectiviteit van de groep van invloed zijn: de organisatiecultuur, technologie en
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taakstructuur, de helderheid van de missie, autonomie, beloningen, feedback over geleverde

prestaties, training en consultatie, en de fysieke omgeving.

6.2. Prestaties van organisaties

Prestaties van organisaties vormen een afzonderlijk studieterrein dat weinig directe relaties

heeft met dat van individuele prestaties en groepsprestaties. Veel aandacht is besteed aan

de vraag wat organisatie-prestaties zijn. Onder labels als 'organizational performance' en

'organizational effectiveness' vindt men diverse studies die trachten dimensies te specifice-

ren waarop succesvolle en niet succesvolle organisaties zich van elkaar onderscheiden

(bijv. Ostroff 8t Schmitt, 1993; Marcoulides 8z Heck, 1993). Andere studies proberen

patronen van kenmerken (configuraties) te vinden die voor succesvolle organisaties

typerend zijn (Ketchen et al., 1993; Doty et al., 1993). In dit type onderzoek worden

uiteenlopende prestatiedimensies onderscheiden die o.a. verwijzen naar marktpositie,

productie, personeel, financiën en dergelijke. Deze economische oriëntatie hangt niet alleen

samen met het feit dat prestatiemeting op organisatie-niveau vooral een aangelegenheid

van bedrijfseconomen en andere management-wetenschappers is (bijv. Bhargava et al.,

1994), maar laat ook zien dat vele organisaties primair een economisch doel hebben.

Op het niveau van organisaties is het prestatieproces eerst recht veelomvattend en

ingewikkeld. Het omvat immers alle facetten van de sociale, technische en financiële

bedrijfsvoering. Daardoor is de koppeling met hetgeen eerder in dit hoofdstuk aan de orde

kwam moeilijk te maken. Aan de technisch-organisatorische kant bestaat de laatste tijd

veel belangstelling voor 'business process re-engineering' als methode om prestaties te

verbeteren (Hammer á Champy, 1993). De essentie ervan is een verregaande stroomlijning

van processen binnen de organisatie, met gebruikmaking van informatietechnologie.

Daarnaast bestaan talrijke andere management-concepten die, naar wordt aangenomen, met

prestatieverbetering te maken hebben. Daartoe behoren o.a. total-quality-control, just-in-

time productie, lean production, strategische allianties enz. Aan de sociale kant, is na een

periode van grote belangstelling voor cultuur en cultuurbeïnvloeding uitgelokt door de

geruchtmakende publicatie van Peters 8z Waterman (1982). een periode aangebroken

waarin de aandacht zich concentreert op de algemene principes van prestatiemanagement

en de voorwaarden waaronder 'organisatie-leren' op gang gebracht en in stand gehouden
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kan worden (Harrison 8c McIntosh, 1992; Simons, 1995). De reflectie op succes en de

beoordeling van de collectieve competentie, met name in 'self-managing teams', vormt

daarbij een specifiek onderwerp van studie (McCabe 8c Dutton, 1993; West, 1996).

Wetenschappelijke evidentie voor prestatieverhogende effecten van interventies op

het organisatieniveau, zoals proces re-engineering, total-quality control, cultuurbeinvloe-

dingscampagnes, is moeilijk te leveren. Vaak gaat het om casuïstische studies die door de

beperkte mogelijkheden van controle een beperkte bewijskracht bezitten.

De laatste tijd zijn verscheidene studies ondernomen waarin gepoogd wordt de

determinanten van organisatieprestaties bloot te leggen. Opmerkelijk is dat daazbij weinig

aandacht bestaat voor de relatie tussen prestaties op groeps- en individueel niveau. Er is

veeleer een tendens om prestaties op het organisatieniveau te verklaren vanuit determinan-

ten die ook op het organisatieniveau liggen resp. in de omgeving gelokaliseerd worden. In

een studie van Terpstra 8z Rozell (1993) onder ca 200 bedrijven werd aangetoond dat het

gebruik van een vijftal methoden voor personeelsvoorziening een positieve samenhang

vertoonde met de jaarlijkse winst en winsttoename. Het was wel zo dat de sterkte van het

verband varieerde met de branche en de bedrijfsgrootte. Wolfe et al. (1994) bespreken de

relaties tussen gezondheidprogramma's en indicatoren die te maken hebben met de

inzetbaarheid van personeel (betrokkenheid, verzuim en verloop). In een studie van Lim 8z

Seers (1993) wordt aangetoond dat de perceptie van tijdsdimensies door managers

samenhangt met waazgenomen organisatieprestaties. Dit suggereert een verband tussen

culturele factoren (toekomstoriëntatie, autonomie in tijdsbesteding, verdeling van tijd) en

het prestatieproces.

Prestaties van organisaties vormen een alles behalve stabiele grootheid. Dat wordt op

cynische wijze gedemonstreerd door het feit dat van de succesvolle ondernemingen in de

bekende studie van Peters 8c Waterman (1982) verscheidene later in de problemen

kwamen. Net als op het niveau van individu en groep worden succesvolle prestaties voor

een deel door de omgeving mogelijk gemaakt en kunnen veranderingen op afzetmazkten of

in de markten voor kapitaal, goederen of azbeid de prestaties aanzienlijk béinvloeden. Dit

onderstreept nog eens dat de relatie tussen organisatieprestaties en prestaties van groepen

en individuen uiterst gecompliceerd is.
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9. Tot besluit

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat prestaties tot de meest centrale onderwerpen in

de arbeids- en organisatiepsychologie behoren. Het is gebleken dat men, om prestaties te

kunnen begrijpen en bèinvlceden, niet alleen naar de meetbare uitkomst - prestatie-als-

resultaat - moet kijken, maar ook aandacht mcet schenken aan hun ontstaan - prestatie-als-

proces. Een gevolg hiervan is dat men te maken krijgt met allerlei psychologische fenome-

nen: motivatie, handelen, informatieverwerking, arbeidsbelasting, energetische processen,

zelfwaarneming, sociale vergelijking, emotie, stress, vermoeidheid, enzovoorts. Interessant

is dat de studie van prestaties al deze verschijnselen met elkaar in verband brengt. Dat

opent de mogelijkheid om geïntegreerde modellen te ontwikkelen die een kern kunnen

gaan vormen waaromheen zich de arbeidspsychologische theorievorming voltrekt.

De implicaties voor de praktijk zijn versirekkend. Door bijvoorbeeld niet alleen de

baten maar ook de kosten te bepalen, en deze breder en minder selectief af te grenzen dan

in het verleden vaak is gebeurd, krijgt de meting van prestaties een heel ander karakter.

Het meten van prestaties veronderstelt een diepgaande studie van taken en werkomstandig-

heden, van strategieën en belastingseffecten. Evenzo ondergaat de bèinvloeding van

prestaties, het prestatiemanagement een belangrijke verandering. Zij gaat behalve de

verhoging van prestatiedoelen en de versterking van reguleringscycli ook de nadere

vormgeving van taken en werkomstandigheden omvatten. Een grote uitdaging voor

theoretici ligt in de koppeling tussen de theorie van individuele prestaties en die van

groepen en organisaties. Ondanks het werk dat hieraan al is verricht, zijn er conceptueel

zowel als empirisch nog grote leemten op te vullen.
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Tabel 1: Overzicht van prestatievoorwaarden

Algemene prestatievoorwaarden

1. Taakdefinitie
specificatie
normen
extensieve taakstructuur
temporel taakstructuur

2. Arbeidsomgeving
hinderlijke factoren
faciliterende factoren
beheersing (control)

3. Fysieke werkplek
verlichting
geluidsniveau
temperatuur
vochtigheid
luchtverversing

4. Werktuigen
functionaliteit
gebruiksgemak

5. Motivatie
organizational commitment
role commitment
goal commitment

6. Competenties
kennis
vaardigheden
verwachtingen

7. Doelvorming, planning, strategie

8. Voortgang en resultaat
storingen
fouten
duur

9. Feedback en beloning

10. Beroep op de hulpbronnen
eisen
optimale conditie

11. Zichtbaarheid, toezicht en zelfbeeld

12. Emotionele opwinding

13. Satisfactie

14. Werkduur en werkpauzes

15. Werktijden, ploegendienst

16. Slaapduur en -kwaliteit

Differentiële prestatievoorwaarden

l. Prestatiemotivatie

2. Waarden, interessen en voorkeuren

3. Persoonlijke doelen, ambities

4. Capaciteiten

5. Werkstijlen

6. Competenties

7. Attituden

8. Zelfoordelen

9. Persoonlijkheidstrekken

10. Vitaliteit

11. Leeftijd

12. Geslacht



Tabel 2: Richtlijnen voor functie(her)ontwerp
volgens de Handelingsfacilitatie-benadering (Meijer 8i Roe, 1990)

1. Orientation on the work situation
Workers should be supported in their orientation on the work and the work
situation. They should be presented with an overview of tasks, information objects,
other work objects, work tools, communication tools, systems, people, and external
conditions, including their interrelationships. Furthermore they should be informed
about the current status of the work, tools, people, systems, etc., i.e. whether they
aze active (on) or passive (off), what stage is on, whether something is waited for,

etc.

2. Action preparation
Workers should be helped to design new action plans, storing plans, and recall
previously made plans.
Action plans should relate to the course of activities, as well as the conditions of

work, i.e. place, time, working alone or with others.
It should be possible to record the results of action prepazation on a available
device that is accessible during action execution.

3. Action execution
Workers should be helped to execute plans, by an appropriate arrangement of the
work situation, adequate work procedures, cognitive aids, and feedback. Feedback
information should relate to the start, effectuation, and result of parts of the action
plan, as well as to eventual errors, deviations, disturbances, and quality). This
feedback should be given in a hierarchical-sequential manner. The type of informa-

tion should correspond to the predominant level of regulation.

4. Flexibility
Workers should be helped in changing their activity whenever they want. It should

be possible to stop or interrupt the execution of the action plan, or change the

action plan by choosing for another sequence of operations, other tools, other
working conditions (e.g. seclusion), working alone or together, calling for assist-
ance, etc.
This implies that tools or systems can be halted or interrupted, and that appropriate
communication means aze available.

5. Su~ervision (monitorinQ)
Workers should be helped in motoring their own work activity. They should be

given information that enables them to anticipate to coming actions or steps of the
action plan(s), assess the current status of their work, review eazlier actions or

steps.
This could be done by supplying plans (with reminders), status reports, and

progress information (cf. feedback on results).



6. Rationalization
Workers should be helped to rationalize their activity by minimizing efforts that
they consider to be superfluous. Such efforts may relate to forced action sequences,
circumventory use of tools, waiting time, or recovery of disturbances and errors.
It should be possible to work on multiple tasks simultaneously, to use tools with
simple and compatible interfaces, to prevent delays, disturbances, and errors, and to
carry out rapid error diagnosis and recovery.
Possible interference of different tasks should be precluded.

7. Workload optimization
Workers should be helped in optimizing their mental and physical workload, or
minimizing compensatory effort.
High workload should be prevented by appropriate aids, and limitation of periods
of intensive working. Low workload should be prevented bv stimulation, compen-
satory activity, and periodical changes of activity.

8. Individual differences
Workers should be helped in adapting work methods, tools, systems, etc. to their
individual abilities, skills, knowledge and working styles, and preferences.
Due to the fact that mental information work allows and calls for more personal
work strategies, workers should be given extensive possibilities to develop,
maintain and execute these strategies.
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