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Hoofdstuk I: Job control: een begripsbepaling

1.1 Introductie

Stress wordt we] aangeduid als de ziekte van de eeuw. In toenemende mate wordt het belang van

deze ziekte onderkend zowel met betrekking tot het individueel welbevinden als voor de

maatschappij. Stress veroorzaakt veel persoonlijk leed in de vorm van gezondheidsschade en

financiële problemen. De cumulatieve gevolgen hiervan voor de samenleving maken dat het ook

een maatschappelijk belangrijk fenomeen is. Het aantal mensen dat niet langer geschikt is om te

werken door psychologische of stress-gerelateerde ziekten is in ons land toegenomen van 22.000

personen in 1984 tot 29.000 in 1988 ( Kompier 8c Marcelissen, 1991). Het is van groot belang meer

inzicht te krijgen ín de condities die ten grondslag liggen aan het optreden van stress.

Werkomstandigheden nemen daarbij een belangrijke plaats in. Volgens Buunk en De Wolff (1992)

heeft ongeveer 250~o van de mensen die zijn afgekeurd, psychologische problemen die gerelateerd

zijn aan het werk. Inzicht in de aard van die problemen is voorwaarde voor een effectieve

bestrijding van stress. Naast voordelen voor individuele werknemers heeft een beter begrip van

'stress' ook voordelen voor de maatschappij. Indien een beter begrip van 'stress' kan leiden tot een

afname van het aantal mensen dat met psychische werk-gerelateerde problemen moet worden

afgekeurd, kan dat op jaarbasis al snel een voordeel van miljoenen guldens opleveren.

In eerste instantie zijn vooral medische condities van stress bestudeerd (bijv. Selye, 1983).

Geleidelijk zijn psychosociale oorzaken steeds belangrijker geworden. In de psychologie is veel

onderzoek verricht naar zogenaamde ingrijpende levensgebeurtenissen ('life events'), dit zijn

plotselinge veranderingen in belangrijke bestaanscondities. Daarbij moet worden aangetekend dat

acute stresscondities snel ingrijpender kunnen zijn dan de chronische condities, zoals alledaagse

problemen ('daily hassles'), huwelijksproblemen en stress voortvloeiend uit het dagelijkse werk.

Het onderscheid tussen acute en chronische condities is benadrukt door Burchfield (1979). In

recent onderzoek is gebleken, dat een belangrijke chronische conditie voor het optreden van stress

een gebrek aan controle op het werk ('job control') is. Job control wordt in navolging van Karasek

en Theorell ( 1990) gezien als een belangrijke schakel in het proces via welke stress op het werk

kan ontstaan. Job control heeft betrekking op de mate waarin mensen de gang van zaken op het

werk kunnen beïnvloeden ( o.a. Furda, 1995). De centrale gedachte daarbij is, dat mensen

aanzienlijk minder last hebben van stress als ze bij hun werk meer job control hebben. Naarmate

personen de gang van zaken op hun werk zelf ineer kunnen beïnvloeden, zullen ze minder het
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frustrerende gevoelen van 'een speelbal van de omstandigheden te zijn' hebben en zullen ze in

mindere mate stress ervaren.

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan factoren binnen het individu (persoonlijkheid) en

factoren buiten het individu (omgevingsfactoren) die mogelijk van invloed zijn op de mate van job

control. Een belangrijk doel van dit onderzcek is het inzicht te vergroten voor wat betreft de

persoonlijkheidseigenschappen die samenhangen met job control en de factoren die een rol spelen

in de relatie tussen gebrek aan job control en gezondheidsproblemen. Ook wordt aandacht besteed

aan de relatie tussen job control en stressverschijnselen. Met name wordt geprobeerd aan te tonen

dat gezondheidsproblemen samenhangen met job control. Het onderzoek is gericht op mensen die

zogenaamde mentale arbeid verrichten. Het toenemend belang van mentale arbeid ten opzichte van

het fysieke werk (Roe, 1990), heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Deze dissertatie valt uiteen in drie delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de definitie,

de operationalisatie en de meting van job control. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed

aan omgevings- en persoonlijkheidseigenschappen, voorzover die voor job control van belang zijn.

De dissertatie wordt afgesloten met een beschrijving van een onderzoek naar de relaties tussen

gebrek aan job control en gezondheidsproblemen, waarna een discussie en kritische beschouwing

volgen.

1.2 Controle in de psychologie

Controle is een begrip dat mensen vaak intu'itief begrijpen, maar moeilijk kunnen definiëren.

Controle is bestudeerd vanuit verschillende onderzoeksperspectieven. Daarbij zijn uiteenlopende

definities gehanteerd die zeer verschillende doelen hebben gediend. In de psychologie komt het

begrip controle voor in de persoonlijkheidsleer (Carver 8c Scheier 1992; Kelly, 19SS), in de

fysiologische psychologie (Pribam á McGuiness, 1975), in de arbeids- en organisatie-psychologie

(Ganster Bc Fusiler, 1989), in operante conditionering (Skinner, 1974) en ook in de sociale

leertheorie (Bandura, 1977; Rotter, 1966; Seligman, 1975). Er komen echter nogal wat

conflicterende standpunten naar voren, en er is weinig overeenstemming over de precieze betekenis

van het concept 'controle'. Een belangrijke tegenstelling die zich tussen deze verschillende

perspectieven voordoet, zou men kunnen samenvatten in de vraag: is controle intern (binnen het

individu) of extern (in de omgeving of buiten het individu)?

Binnen dit onderzoek is met name de bruikbaarheid van het begrip 'controle' in het kader van

arbeid van belang. Hierbij is belangrijk dat arbeid altijd betrekking heeft op doelen. Daamaast is

het van wezenlijk belang, of het gestelde doel ook bereikt wordt of niet. Het begrip 'controle' is
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binnen het kader van arbeid bruikbaar als (i) het extern toetsbaar is en (ii) het gerelateerd of te

relateren is aan het realiseren van door het individu gestelde doelen.

1.2.1 Externe controle

De kern van de gedachte achter het plaatsen van controle buiten het individu is, dat het individu

gecontroleerd of gestuurd wordt door de omgeving waarin deze zich bevindt. Een extreem

voorbeeld hiervan is te vinden in het behaviorisme, waaz controle gezien wordt als de contingentie

tussen een respons en een uitkomst (zie bijv. Skinner, 1969). In het paradigma dat door Skinner

wordt gehanteerd, is het aanleren van gedragingen het doel. Daartoe wordt een gewenst gedrag

binnen een experiment gevolgd door een beloning, terwijl dit niet geldt voor andere gedragingen.

Het gedrag dat wordt beloond, wordt versterkt en andere gedragingen doven uit. Binnen dit

paradigma wordt van het door belonen versterkte gedrag gezegd, dat het onder controle is gebracht

van een stimulus - beloning contingentie. Controle wordt hier dus als volledig buiten het individu

liggend gezien. Immers, het consequent volgen van een resultaat op een response is door het

individu in kwestie niet te beïnvloeden.

Een ander voorbeeld van het extern plaatsen van de controle is geleerde hulpeloosheid ('leamed

helplessness'); (Seligman, 1975). Seligman heeft experimenten uitgevoerd waarbij een proefdier in

eerste ínstantie geen mogelijkheden werd gegeven om een beloning (bijv. eten) te krijgen of een

straf (bijv. een pijnstimulus) te ontwijken. Daama werd hetzelfde proefdier geplaatst in een situatie

waarin de beloning zeer gemakkelijk verkregen kon worden. De essentie van dit paradigma wordt

gevormd door het feit dat het proefdier in de nieuwe situatie geen actie zal ondememen op grond

van de ervaring dat eerder ondemomen acties geen effect hadden. Controle is in dit geval dus

volledig extern. Deze opvatting van controle geeft aan dat gedrag tot stand komt doordat het wordt

gecontroleerd door stimuli. Met name voor 'leerexperimenten' is deze opvatting zeer van belang.

Op deze wijze kan namelijk ontdekt worden welke specifieke condities leergedrag bevorderen.

In het paradigma van de 'leerexperimenten' wordt zeker voldaan aan het criterium dat er externe

toetsing mogelijk moet zijn. Een probleem is echter, dat geen sprake is van het realiseren van door

het individu zelf gestelde doelen. Het stellen van doelen door het individu komt helemaal niet ter

sprake binnen deze benadering. Daardoor is deze benadering voor het huidige onderzoek niet

geschikt.

Een tussenweg in de tegenstelling inteme versus exteme controle wordt gegeven door Rotter's

(1966) concept 'beheersingsoriëntatie' (locus of control). De kem van dit begrip is de gedachte dat

'generalized expectancies, or beliefs of the person that important events are caused by his or her

actions or controlled by powerful others or by chance' (Ganster Bc Fusiler, 1989, p. 236). Voor
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zover locus of contro] een bijdrage kan leveren aan de bestudering van de relatie tussen job control

en stress, zal deze variabele later nog aan bod komen.

1.2.2 Interne controle
Het andere extreem van het continuum 'controle is extem versus controle is intem' wordt

benadrukt door een aantal cognitieve psychologen (Averill, 1973; Kelly, 1955; Thompson, 1981).

In Kelly's theorie van de persoonlijke constructen is het uitgangspunt dat mensen hun eigen wereld

construeren. Het individu is continu bezig met een proces van zingeving van gebeurtenissen in de

omgeving. Dit geldt overigens ook voor gebeurtenissen in het eigen lichaam. Kelly (1955) ziet

controle als een toestand die gevormd wordt doordat het individu een keuze heeft gemaakt, op

basis waarvan de situatie duidelijk geworden is. Cognitieve psychologen als Thompson (1981) en

Averill (1973) zien controle als een 'belief'. T'hompson (1981), definieert controle op de volgende

wijze: 'Control can be defined as the belief that one has at one's disposal a response that can

influence the aversiveness of an event'(p. 89). Volgens Thompson heeft deze definitie

verschillende voordelen: '(i) 'it is general enough to include all types of control' en (ii) 'it

recognizes that the control does not need to be exercised for it to be effective and that it does not

even need to be real, just perceived, for it to have effectiveness'(p. 89). 'Control refers to the

tendency to believe and act as if one can influence the course of events' (Kobasa, 1982, p. 7).

Ajzen (1985, 1988) hanteert de term 'controle' op eenzelfde wijze. Centraal in alle hier

aangehaalde opvattingen over de inhoud van het begrip 'controle' staat de veronderstelling dat

controle onafhankelijk is van de omgeving.

De term waargenomen controle wordt ook door cognitief psychologen gebruikt (zie bijv. Bryant,

1989; Parkes, 1989; Thompson, 1981). Deze term veronderstelt, dat de mate waarin een individu

controlemogelijkheden waarneemt het individu controle geeft (Buunk 8r De Wolff, 1992). Volgens

Ganster en Fusiler (1989, p. 237) bestaat controle uit '... an active belief that one has a choice

among responses that are differentially effective in bringing about an outcome'. Ook in het werk

van Greenberger (1986), wordt controle gezien als een individuele inschatting.

Hoewel bij deze benadering duidelijk vast te stellen is dat deze is gerelateerd aan het realiseren van

door het individu zelf gestelde doelen, is hier de exteme toetsing een groot probleem. Wanneer

wordt gesproken over 'geloven dat men controle heeft', 'de overtuiging hebben dat men controle

heeft', of 'een inschatting maken dat er sprake is van controle', dan zijn de mogelijkheden voor

een exteme toetsing nihil. Zonder mogelijkheid tot externe toetsing ontstaan er validatie-

problemen. Als in onderzoek belang gesteld wordt in bijvoorbeeld de controlemogelijkheden die

mensen ervaren en er bovendien nagegaan moet worden in hoeverre deze van invloed zijn op de
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ervaren hoeveelheid stress, dan is er sprake van een wankele basis voor onderzoek. Beide te meten

grootheden worden dan namelijk verkregen via het individu, zonder dat er sprake kan zijn van een

externe toetsing van deze grootheden. Een en ander is uitgebreid besproken in het werk van Kasl

(1978).

1.2.3 Coutrole in iudividu-omgeviug interacties

Binnen dit onderzoek gaat de interesse uit naar de condities die ten grondslag liggen aan controle

bij mensen in de werksituatie. Het begrip 'controle', zoals hier gebruikt wordt, impliceert dat

mensen zelf situaties kunnen sturen of beïnvloeden in een richtíng die hen helpt door henzelf

gestelde doelen te bereiken. In die zin zijn er volgens Skinner (1996, p. 559) twee belangrijke

condities voor controle, te weten i) er moet minimaal één middel zijn dat effectief is in het

bereiken van positieve of het voorkomen van negatieve uitkomsten; en ii) het individu moet

kunnen beschikken over dat middel.

In dit verband kan gesproken worden van werkelijke controle ('actual control'). Dit is een

toetsbare grootheid, omdat vastgesteld kan worden of een persoon er in slaagt gestelde doelen, met

name die doelen die een zichtbaar effect hebben, te realiseren. Een uitspraak van Jackson (1983)

... although there undoubtedly is a rough relationship between the experience of control and actual

control possibilities, the relationship is by no means one to one' (p. 4), geeft daarbij nog eens

duidelijk aan dat het in kaart brengen van de beleving van controle, zoals dat binnen de cognitieve

traditie gebeurt, niet tot een voor de huidige onderzoeksvraag optimaal antwoord zou kunnen

leiden.

In het huidige onderzoek wordt controle overeenkomstig de uitspraak van Sutton en Kahn (1987)

gezien als 'the exercise of effective influence over events, things, and persons' (p. 276). Het

tegenovergestelde is hulpeloosheid (cf. Seligman, 1975). Deze opvatting staat ook centraal in het

werk van Hettema (1979, 1989). In Hettema's theorie heeft controle te maken met de mogelijkheid

om situaties te beïnvloeden of op een zodanige wijze te transformeren dat dit in overeenstemming

is met de wensen van het individu.

Een belangrijke uitwerking van het begrip 'controle' wordt gegeven in het model van Carver en

Scheier (1992). Allereerst wordt aandacht besteed aan de functie die controle heeft. De functie van

controle wordt in algemene zín gezien als de regulatie van doelgericht gedrag. In de meest

elementaire vorm is deze regulatie al terug te vinden in de zogenaamde 'TOTE-units' (Miller,

Galanter 8z Pribram, 1960). In een meer uitgewerkte vorm is het principe, van het door middel van

feedback in de gaten houden of het door het individu gestelde doelgerichte gedrag het doel
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dichterbij brengt, terug te vinden in het model van 'self-regulation' van Carver en Scheier (1992).

In Figuur 1.1 wordt dit model schematisch weergegeven.

Goal, standard
reference value

f

Input function
(perception of
present behavior
and its effect)

T

Comparator

Output function
(Changes in your
next behavior)

Effect on environment

Figuur I.1. Zelfregulatie-schema (Op basis van Carver 8t Scheier, 1992, p. 503)

Met 'Goal, standard reference value' wordt bedoeld, dat vooraleer doelgericht gedrag kan

plaatsvinden, er eerst duidelijkheid moet zijn welk doel wordt nagestreefd. Doelen helpen mensen

om op een georganiseerde manier activiteiten te ondernemen en betekenis aan hun leven te geven

(zie bijv. Baumeister, 1989; Pervin, 1983). In navolging van Azjen (1985, 1988) kan worden

vastgesteld dat een aantal factoren een belangrijke rol speelt bij het bepalen van doelen. Allereerst

zijn de eigen wens om het doel te bereiken en sociale nor~nen met betrekking tot de wenselijkheid

van het doel van betekenis. Ook wordt er vooraf een inschatting gemaakt van de moeite die het

kost om het doel te bereiken, door Azjen (1988) 'waargenomen gedragscontrole' genoemd.

Over de exacte werking van doelen en de wijze waarop ze tot stand komen, is veel in de literatuur

te vinden (zie bijv. Cantor 8t Kihlstrom, 1987; Emmons, 1986; Klinger, 1975, 1977, 1987; Little,

1983, 1989). De wijze waarop mensen doelen nastreven, verschilt tussen personen (Langston 8r.

Cantor, 1989). Verder is het een gegeven dat mensen met verschillend gedrag toch hetzelfde doel

kunnen nastreven.

Op het moment dat individuen zich een doel gesteld hebben, zullen zij acties moeten ondernemen

om het door henzelf gestelde doel te verwezenlijken. Acties hebben een bepaalde invloed op de

omgeving. Dat effect vormt de input vanuit de omgeving op het individu. Hierbij gaan Carver en

Scheier (1992) er vanuit, dat het individu in voortdurende interactie is met een telkens

veranderende omgeving (zie ook Hettema, 1979). In die wisselwerking kan het individu zich op

een bepaalde wijze gedragen. Centraal staat het controleren in hoeverre het betreffende gedrag het

gestelde doel dichterbij heeft gebracht. Het kan zijn dat een bepaalde actie die vooraf effectief leek

te zijn, dat uiteindelijk niet is. Op zo'n moment zal het individu het gedrag aan moeten passen om
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alsnog het doel te kunnen verwezenlijken. Op de zojuist beschreven wijze kan naar drie onderdelen

van het schema van Carver en Scheier (1992) gekeken worden: (i) 'output function', (ii) 'effect on

environment' en (iii) 'input function'. Het overblijvende onderdeel van het zojuist genoemde

schema is dan de 'comparator'. In dat deel wordt de vergelijking gemaakt tussen het doel dat

personen zichzelf gesteld hebben en de mate waarin hieraan voldaan is, blijkens de feedback die

vanuit de omgeving verkregen wordt. Wanneer in het vergelijkingsproces nog een discrepantie

wordt geconstateerd is verdere aanpassing van gedrag nodig. Is er geen sprake van discrepantie,

dan is het doe] bereikt, en kan de aandacht gericht worden op een volgend doel.

Het effectief omgaan met de omgeving wordt in dit verband, in navolging van Hettema (1979),

'controle' genoemd. Er is dus sprake van controle als een individu er in slaagt om in voortdurende

uitwisseling met de omgeving doelen te realiseren. Op basis van dit model kan vastgesteld worden

dat voor het succesvol interacteren van het individu met zijn~haar omgeving alle bovengenoemde

onderdelen nodig zijn. Dit kan gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt. Als personen zichzelf

geen doelen stellen, kunnen die ook niet gerealiseerd worden. Ook wanneer de persoon niets

ondemeemt, acties geen effect hebben enlof het effect van gedragingen op de omgeving niet

worden vastgesteld, kan van het realiseren van doelen geen sprake zijn. Als tenslotte het individu

niet kan vaststellen of het doel al dan niet gerealiseerd is, doordat er geen goede vergelijking van

het gestelde doel en de realisatie gemaakt wordt, is van het bereiken van doelen en dus van

controle geen sprake. Naarmate minder voorspelbaar is, hoe de omgeving op het doelgerichte

gedrag van een individu zal reageren, zal het individu met meer aandacht de verschillende stappen

moeten uitvoeren, en dus met grotere inzet controle moeten nastreven. In bekende situaties onder

gelijkblijvende omstandigheden zal het effect van het gedrag grotendeels bekend zijn. Juist in

situaties waarin dit niet het geval is, zal voor het effectief omgaan met de omgeving een grotere

oplettendheid geboden zijn.

In het model van Carver en Scheier (1992) wordt een opvatting over controle naar voren gebracht

die de realisatie van door het individu gestelde doelen beklemtoont. Het model biedt verder

mogelijkheid tot exteme toetsing.

1.2.4. De del~nitie van controle

Controle wordt in deze dissertatie opgevat als de mate waarin een persoon er bij het uitvoeren van

doelgericht gedrag in slaagt de gebeurtenissen in de omgeving in overeenstemming te brengen met

de eigen intenties. Dit hangt ten nauwste samen met de mate waarin gestelde doelen worden

gerealiseerd. Noodzakelijke voorwaarden voor controle zijn het doel, de output-functie, het effect

op de omgeving, de input-functie of feedback, en de comparator.
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In deze dissertatie wordt het standpunt ingenomen dat controle met name ligt op het snijvlak van

het interne en exteme. Er worden zowel inteme (het stellen van doelen, de comparator, de

referentiewaarde waartegen het resultaat wordt afgewogen) als externe (feedback, het effect van het

gedrag op de omgeving) aspecten aan het controle-begrip onderscheiden. Controle wordt in termen

van zelf-regulatie gezien als het kunnen stoppen van de cyclus door de comparator, als het doel

gerealiseerd is.

Tot nu toe is op een vrij abstracte wijze gesproken over het begrip 'controle'. Op het moment dat

de aandacht gericht wordt op het begrip 'job control', is ook de omgeving waarin het individu over

die job control kan beschikken van belang. Een individu kan pas job control hebben op het

moment dat hijlzij werk heeft, en werk zal in het overgrote deel van de gevallen plaatsvinden

binnen organisaties. Werksituaties stellen extra eisen aan het individu, de werknemer. Deze extra

eisen zijn van invloed op de mate waarin het individu controle kan hebben over de werksituatie.

Karakteristieken van de organisatie spelen daarbij een belangrijke rol. In het algemeen worden aan

organisaties de volgende karakteristieken toegeschreven: (i) een associatie van mensen, gericht op

het bereiken van doelen, (ii) waarin het werk opgesplitst is in verschillende taken (specialisatie en

differentiatie), (iii) waarin de integratie van werkzaamheden plaatsvindt via geformaliseerde regels

en een hiërarchische structuur (management-structuur). Er is verder sprake van (iv) een zekere

duurzaamheid in de tijd (Veen, 1992). Een vergelijkbare omschrijving van het begrip is te vinden

bij Miller en Friesen (1984), Mintzberg (1979), Pfeffer (1982) en Robbins (1987). Uit deze

omschrijving van het begrip 'organisatie' blijkt dat organisaties eigen doelen hebben, en dat ze de

vrijheid van het stellen van doelen en het handelen van de werknemers beperken door ze

omschreven taken toe te bedelen, en gebruik te maken van geformaliseerde regels en een

hiërarchische structuur. Op het moment dat een individu in een organisatie gaat functioneren zal

ook duidelijk moeten zijn wat de organisa[ie van het individu verlangt. Het individu zal verder

over kennis van de organisatie en het vakgebied en over de benodigde vaardigheden moeten

beschikken om efficiënt de organisatie van dienst te kunnen zijn. Voor dit onderzoek geldt dat

rekening gehouden moet worden met het feit dat werknemers in een organisatie een aantal

beperkingen en eisen vanuit de organisatie zullen ondervinden. Zo is er geen volledige vrijheid of

eigen keuze ten aanzien van de door henzelf te kiezen doelen en het te vertonen gedrag ('output

function'), omdat ze zich moeten houden aan de organisatieregels. Bovendien zal het beoordelen

van de mate waarin het doel bereikt is, de werknemer in ieder geval voor een deel door de

organisatie uit handen genomen worden. In het onderstaande zal de aandacht worden gericht op de

vraag hoe de werknemer, gegeven deze beperkingen vanuit de werkomgeving, toch kan beschikken

over controle. Ook zal nader ingegaan worden op het begrip 'job control'.
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1.3 Job control

Binnen de definitie van controle die zojuist gegeven is, neemt het element 'doelgericht gedrag' een

zeer belangrijke plaats in. Een voorbeeld bij uitstek van menselijk doelgericht gedrag, is het

uitvoeren van werk. Ook is in de hier gehanteerde definitie van controle nadrukkelijk aandacht

besteed aan de continue interactie van het individu met zijn~haar omgeving. In het kader van werk

kan gesproken worden over een werkomgeving. Deze zienswijze van job control kan worden

opgevat als een specificatie van individuele controle in het algemeen. Vanuit de literatuur zal

moeten blijken of deze stellingname een houdbare is. Er zijn namelijk ook andere opvattingen over

de term 'job control'. Aan de belangrijkste daarvan wordt hier aandacht besteed. Na een afweging

van de bruikbaarheid van mogelijke alternatieve opvattingen van de term 'job control' zal duidelijk

worden gemaakt wat er in het kader van dit onderzoek verstaan wordt onder job control. Job

control of controle op het werk is onder andere onderwerp van studie geweest voor Furda (1995),

Furda en Meijman (1992), Ganster en Fusiler (1989), Karasek en Theorell (1990), Parkes (1989),

Roe en Zijlstra (1991), Sutton en Kahn (1987). Een theoretische benadering die grote gelijkenissen

toont met het hier gekozen mode] van Carver en Scheier (1992) is de handelingstheorie (Action

Regulation Theorie; Frese Br Sabini, 1985; Miller, Galanter 8c Pribram, 1960; Rasmussen, 1983;

Roe 8r. Zijlstra, 1991). Deze theorie is afkomstig uit de ergonomie en arbeidspsychologie.

Menselíjk gedrag wordt gezien als een hiërarchische opeenstapeling van handelingen, die weer

onder te verdelen zijn in kleinere stappen. Het uitgangspunt is dat mensen op basis van de

arbeidsopdracht die ze krijgen een subjectief doe] stellen. Daarna bedenken ze op welke wijze en

met gebruikmaking van welke acties ze dat doel kunnen realiseren (handelingsplan). Het

handelingsplan kent een stapsgewijze uitvoering onder voortdurende cognitieve controle, dat wil

zeggen (i) bewaking van de volgorde van de stappen en van waargenomen en gewenst resultaat per

stap en (ii) anticipatie op komende stappen met de mogelijkheid van wijziging of afbreking (Roe Bc

Zijlstra, 1991).

Op het eerste gezicht lijkt deze handelingstheorie zeer veel op de theorie van Carver en Scheier

(1992). Verschillen treden op, wanneer duidelijk wordt dat de handelingstheorie de nadruk legt op

het laagste niveau van menselijk gedrag. Uit nogal wat aandachtsgebieden van de handelingstheorie

blijkt dat deze zich met name richt op het fysieke aspect van arbeid. Ook in uitgangspunten en

uitvoering richt de theorie zich vooral op de fysieke gevolgen van taken op het werk voor het

uitvoerende individu. Gegeven de keuze om in het huidige onderzoek de aandacht met name te

richten op mentale arbeid (zie introductie), ligt het niet voor de hand met deze theorie verder te

werken.
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Het onderzoek van Karasek en Theorell (1990) mag in het kader van de bespreking van het

concept 'job control' niet ontbreken. Karasek's DemandlControl theory, is een theorie over het

menselijk functioneren in organisaties. In deze theorie worden de eisen die het werk stelt geplaatst

tegenover controle-mogelijkheden. Het wezen van Karasek's theorie (Karasek Bc Theorell, 1990), is

dat verschillende niveaus van controle in combinatie met verschillende niveaus van psychologische

eisen kunnen resulteren in gezond werk, maar ook in werk dat gezondheidsrisico's voor de

werknemer draagt.

Het model kan worden toegelicht met de volgende Figuur 1.2.

Fíguur 1.2. Het Karasek model (Op basis van Karasek 8r. Theorell, 1992, p. 32)

1. hoge werkdruk
2. actief werk f H
3. lage werkdruk controle
4. passief werk

L

23

14

L H psychologische eisen

De verklaring van dit model luidt als volgt: (1) functies met een hoge werkdruk (high strain jobs):

De psychologische eisen die aan de werknemer in deze functie worden gesteld zijn hoog, terwijl

tegelijkertijd de mogelijkheden van de werknemer om te gaan met deze eisen (controle-

mogelijkheden) laag zijn. Dit type werk is veeleisend. Het herstel van de werknemer in dit soort

functies duurt lang; (2) Actieve functies (active jobs): Dit type werk is ook bekend onder de naam

'uitdagend werk'. Er worden veel eisen gesteld aan de werknemer in deze functies, maar

tegelijkertijd is er ook sprake van veel beslissingsvrijheid (decisional latitude). Goede voorbeelden

zijn: chirurgen en basketballers; (3) functies met een lage werkdruk (low strain jobs): een andere

naam voor dit type functies is 'Workers paradise'. Er is in dit soort functies sprake van een lage

werkdruk en veel beslissingsvrijheid; (4) Passieve functies (passive jobs): In dit type functies zijn

er weinig eisen aan de werknemer in combinatie met weinig beslissingsvrijheid. Volgens Karasek

en Theorell geeft een hoog niveau van vaardigheid 'the worker control over which specific skills to

use to accomplish the task'. Zij verwijzen naar 'such a measure as skill discretion, and often

loosely label the decision latitude combination: control' (1990, p. 58). Een kempunt van deze

definitie van controle is dat werknemers de mogelijkheid moeten hebben om hun werk in enige

mate op hun eigen wijze uit te voeren. In hun boek 'Healthy Work' stellen Karasek en Theorell

(1990) dat met name werknemers met een functie met een hoge werkdruk gezondheidsrisico's
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lopen. Deze stelling wordt onderbouwd met diverse empirische studies. Enkel een niveau van

beslissingsvrijheid dat hoog genoeg is, kan de gezondheid van werknemers beschennen.

Hoewel het werk van Karasek en medewerkers zeer veel aandacht heeft gekregen in de afgelopen

jaren, blijkt het ook nogal controversieel te zijn. Met name de replicatie van de door Karasek en

Theorell (1990) gevonden resultaten gaf bij anderen problemen (zie o.a. Furda, 1995). Verder

wordt binnen het onderzoek van Karasek en Theorell met name de aandacht gericht op de

'aanbodzijde': de werkdruk en de sturingsmogelijkheden waarmee de werknemer wordt

geconfronteerd. Hierdoor wijkt het werk van Karasek en Theorell af van het huidige onderzoek

waarin nadrukkelijk wordt verondersteld dat juist de continue interactie van het individu met de

omgeving een belangrijk rol speelt. Een ander groot bezwaar tegen het Karasek en T'heorell

onderzoek, vanuit de optiek van het huidige onderzoek, is het feit dat er geen aandacht wordt

besteed aan de invloed van de persoonlijkheid op het proces. Juist de opvulling van dit hiaat staat

in het huidige onderzoek centraal.

Sutton en Kahn (1987) richten zich in hun onderzoek op zogenaamde 'antidotes to stress'. Deze

term verwijst naar wat individuen kunnen doen in een organisatie als er sprake is van stress.

Hierbij veronderstellen ze, dat indien het individu de stressoren kan controleren, de uit de

stressoren voortvloeiende stress zal afnemen. In dit onderzoek wordt de aandacht vooral gericht op

een eerdere fase in het proces van ontwikkeling van stress. Stress wordt hier gezien als een

mogelijk gevolg van het gedurende een langere tijd ontbreken van job control. Uitgaande van onze

definitie van controle wordt job control hier opgevat als de mate waarin een persoon er bij het

uitvoeren van doelgericht werkgedrag in slaagt de gebeurtenissen in de werkomgeving in

overeenstemming te brengen met de eigen intenties. Alvorens verder te gaan met de

operationalisatie van het begrip 'job control' wordt de aandacht eerst gericht op de vraag waarom

het ontbreken van controle op het werk voor het individu in kwestie negatieve

gezondheidsgevolgen kan hebben.

1.4 Job control en gezondheid

Er zijn diverse onderzoeken in de líteratuur bekend, op basis waarvan geconcludeerd kan worden,

dat het ontbreken van controle voor mensen negatieve gevolgen heeft (zie bijv. Karasek 8t

Theorell, 1990). Gebrek aan job control kan op den duur een negatief effect op de gezondheid

hebben. In het theoretisch kader dat eerder gekozen is, werd de ideale situatie omschreven.

Uitgaande van het feit dat alle benodigde elementen aanwezig zijn, kan het individu de gestelde
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doelen op een bevredigende manier realiseren. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal het

individu geen of te weinig job control hebben.

Het feit dat gebrek aan controle voor mensen negatieve gevolgen heeft, is wel verklaard op basis

van de opvatting dat mensen behoefte hebben aan controle. Volgens Adler (1930), White (1959) en

Zimbardo en Miller (1958) betreft het een basisbehoefte of basismotief van menselijk handelen.

Deze basisbehoefte ligt op hetzelfde niveau als behoefte aan liefde, behoefte aan een positief

zelfbeeld, etc. Ook het werk van Siegrist et al. (1990), gaat uit van het concept 'need for control'.

Ook de laatstgenoemde auteurs zien deze behoefte als een basisbehoefte waarin voorzien moet

worden vooraleer de persoon optimaal kan functioneren als mens. Zoals met elke behoefte, zal het

niet vervullen ervan geen gunstige invloed hebben op het individu. Daarbij moet worden

aangetekend, dat de hoeveelheid controle waaraan een individu behoefte heeft van persoon tot

persoon verschilt.

Wat gebeurt er als aan deze behoefte niet wordt voldaan? Een extreem voorbeeld van het

ontbreken van controle kan worden gevonden in onderzoek naar aangeleerde hulpeloosheid

('leamed helplessness'; Seligman, 1975). In deze experimenten is duidelijk geworden dat door het

aanvankelijk ontbreken van controle-mogelijkheden op den duur iedere poging om opnieuw

controle te bewerkstelligen, wordt gestaakt. Dit gegeven heeft ertoe geleid om een verband te

postuleren tussen geleerde hulpeloosheid en het ontstaan van depressie (Hiroto 8c Seligman, 1975;

Seligman, 1975).

Een andere invalshoek is gekozen in de handelingstheorie (zie bijv. Frese 8r. Sabini, 1985;

Rasmussen, 1983; Roe 8c Zijlstra, 1991). In dit theoretische kader gaat men uit van de

veronderstelling dat mensen pro-actief handelen. Dit wil zeggen dat personen terwijl ze de ene taak

uitvoeren, de andere taak al aan het voorbereiden zijn. Bij overbelasting bijvoorbeeld ten gevolge

van haast, spanning, afleiding of vermoeidheid neemt de feitelijke verwerkingscapaciteit af. Er is

als het ware geen ruimte meer voor actieve anticipatie op komende handelingen; de taakuitvoerder

werkt reactief en gaat er toe over om problemen min of ineer schattenderwijs op te lossen. De

handelingsstructuur wordt verkort. Hierbij worden fouten gemaakt en tevens neemt de effectiviteit

van handelen af (zie bijv. Roe 8c Zijlstra, 1991). Het individu komt zo in een neerwaar[se spiraal

van verminderde effectiviteit en een verhoogde werkdruk, die alle aanleiding geeft tot het ontstaan

van stress.

Karasek en Theorell (1990) constateren een verhoogde kans op het ontwikkelen van hart-en

vaatziekten bij die mensen die een gebrek aan 'decisional latitude' (controle) combineren met een

hoge werkdruk. Hier wordt dus een duidelijke relatie gelegd tussen het hebben van te weinig
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controle-mogelijkheden op het werk en het ontstaan van hart-en vaatziekten ten gevolge van stress.

Gaillard (1996) gebruikt in dit verband voor 'decisional latitude' de term 'regelruimte'.

Hettema (1979) veronderstelt dat het ontbreken van controle leidt tot allerlei activiteiten om

opnieuw controle te bewerkstelligen. Indien het na verloop van tijd duidelijk wordt dat pogingen

tot het herwinnen van controle geen tastbaar resultaat opleveren, leren personen dat dit type

situaties niet controleerbaar is. Zij zullen dan de betreffende situaties gaan ontwijken. Indien

personen echter werkzaam zijn in een bepaalde organisatie, dan hebben zij de situaties waarin zij

terecht komen meestal niet voor het uitkíezen.

Het voortdurend geconfronteerd blijven worden met ongewenste situaties zal spanningen opleveren.

Personen gaan slechter functioneren, moeten omgaan met de teleurstelling van het niet realiseren

van gestelde doelen en staan onder een steeds groeiende druk. Deze druk wordt in de literatuur

vaak omschreven met de term 'stress'.

Er is een grote hoeveelheid literatuur beschikbaar die specifiek gericht is op de relatie tussen

controle en stress (Ganster 8c Fusiler, 1989; Hettema, 1979; Sauter et al., 1989, Spector, 1982;

1986; 1988; Thompson, 1981). Volgens Sells (1970), is gebrek aan controle (d.i. het niet

beschikbaar zijn van adequate reacties) een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor

stress. Dit sluit aan bij het volgende citaat van Mandler en Watson (1966, p. 267): 'personal

control makes it possible for the individual to incorporate a potentially threatening event into a

cognitive plan, thus reducing anxiety'.

Epstein (1984) en Thoits (1984) zien stress als een emotíoneel proces. Ze onderscheiden daarbij

bedreigende of ambigue situaties en frustrerende situaties. In het eerste type situaties gaat het om

angst en bezorgdheid die voortvloeien uit bijvoorbeeld onduidelijke verwachtingen van anderen.

Bij frustrerende situaties gaat het om het ontstaan van imtatie, wrok en woede. Dit treedt op als

werk bijvoorbeeld voor niets is gedaan, men tegengewerkt wordt door anderen of er niet in slaagt

om een gesteld doel te bereiken. Uitgaande van deze onderzoeken, is het zinvol het concept

'controle' te relateren aan het nieuwe concept 'werkgerelateerde stress'.

Uit een publicatie van de VN-organisatie ILO (Volkskrant, 1993) en uit de introductie, blijkt dat

stress gezien wordt als de ziekte van deze eeuw. Stress is vanuit vele gezichtspunten bestudeerd,

waarbij zowel de biologische, als de sociale en psychologische aspecten zijn benadrukt.

Voorbeelden van deze verschillende benaderingen zijn: Selye's General Adaptation Syndrome

(G.A.S.: Selye, 1976), en Lazarus' (1966) theorie. Deze verschillende manieren om het concept

'stress' te bestuderen maken het moeilijk om een algemene definitie van stress te vinden. Zo gaf

bijvoorbeeld Van Dijkhuizen (1980) aan dat hij meer dan 40 definities van stress gevonden had.

Janis (1985) stelt, dat het zinloos is om stress te definiëren, omdat de term 'stress' alleen maar een
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onderzoeksveld aangeeft. Er zijn evenwe] ook onderzoekers die geprobeerd hebben om orde aan te

brengen in de bestaande definities. Volgens Buunk en De Wolff (1992) onderschrijven een groot

aanta] onderzoekers (zie bijv. Ekkers 8c Sanders, 1987; Ivancevich á Matteson, 1980; Kleber,

1982; Sanders, 1983; Stotland, 1984) dat er drie verschillende opvattingen van stress zijn. (i) Een

eerste benadering betreft stress als stimulus. Stress wordt vanuit dit perspectief gezien als een

eigenschap van de omgeving, die het individu beïnvloedt en die potentiee] schadelijk is voor het

individu. Kahn (1985), is een belangrijke voorstander van een dergelijke zienswijze. (ii) Een

tweede benadering betreft stress als reactie, waarbij stress gezien wordt als een psychologische of

fysiologische reactie van het organisme op een of andere uitwendige bedreiging. Deze opvatting is

bijvoorbeeld te vinden in het werk van Selye (1978). Tenslotte (iii) stress als relatie, waarbij

cognitieve en evaluatieve processen leiden tot het als stresserend ervaren van een situatie (bijv.

Lazarus, 1985; Lazarus 8r Folkman, 1987).

Naast het begrip 'stress' wordt in de literatuur ook nog een aantal gerelateerde begrippen vaak

gebruikt. De term eustress wordt gebruikt om aan te geven dat er sprake is van een positieve druk,

bijvoorbeeld meer werk dan normaal, omdat positieve druk de persoon in kwestie de mogelijkheid

geeft een goede prestatie te leveren, en er geen blijvende negatieve gevolgen zijn. Men zou zelfs

kunnen zeggen, dat een leven zonder eustress voor de meeste mensen saai zou zijn. Distress is een

negatieve druk, waaraan het individu met de eigen capaciteiten niet succesvol het hoofd kan

bieden. De termen 'strain ' of 'stressor' worden gebruikt om de werkelijke stress-veroorzakende

kracht aan te geven (bijv. Selye, 1983).

De conclusie is, dat job control een belangrijke schakel vormt in het gezond, doelgericht

werkgedrag van werknemers. Het is aannemelijk gemaakt, dat het ontbreken van job control op

den duur kan leiden tot stress. Stress wordt over het algemeen gezien als een belangrijke factor in

het ontstaan van ziekte bij veel werknemers.

1.5 Componenten van job control

Nu we het begrip 'job control' nader omschreven hebben, zal dit verder moeten worden

geoperationaliseerd. Dit wil zeggen, dat we het begrip op een dusdanige wijze moeten formuleren,

dat het ontwikkelen van een assessment-instrument mogelijk wordt. Als uitgangspunt hiervoor

dient het model van Carver en Scheier (1992). De voor dit onderzoek belangrijkste onderdelen in

dit model zijn de onderdelen 'doel', 'output-functie', 'effect op de omgeving' en 'input-functie'

(feedback).
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In onze definitie van job control neemt het stellen van doelen een belangrijke plaats in. Op het

moment dat individuen ergens gaan werken, geven zij daarmee een bepaalde vrijheid in het stellen

van doelen op. Zij zullen immers organisatiedoelen moeten verwezenlijken. Het individu zal bereid

zijn om het stellen van eigen doelen tot op zekere hoogte op te geven als daar een zekere beloning

tegenover staat, bijvoorbeeld in de vorm van loon, maar ook in termen van arbeidssatisfactie en

carrière-kansen. De organisatiedoelen moeten gezien worden als paraplu-doelen, dat wil zeggen:

algemene richtlijnen, waarbinnen het individu zelf (sub)doelen moet kunnen stellen. Dat laatste is

gegeven de hier gepresenteerde definitie van job contro] van het grootste belang. Immers, als het

individu zich geen doelen stelt, door een gebrek aan kunde of vrijheid, kan van job control geen

sprake zijn.

Daarnaast moet het individu een zo goed mogelijk inzicht hebben in de gedragingen (output-

functie) waarmee het meest effectief de gestelde doelen gediend kunnen worden. Het individu zal

al deze informatie combineren en aan zal de slag gaan met de eigen vermogens en onvennogens.

Daarbij kan door gebrek aan informatie vooraf, tegenwerkingen door tegengestelde belangen of het

onttrekken aan verantwoordelijkheden door anderen de uitvoering van doelgerichte werkplannen

worden bemoeilijkt.

De werkomgeving van individuen zal het mogelijk moeten maken dat zij met hun gedrag een effect

op de (werk)omgeving kunnen bewerkstelligen. Tot de omgeving kunnen zowel collega's en sociale

verbanden worden gerekend, als fysieke eigenschappen zoals bijvoorbeeld een goed functionerende

computer. Een slechte werksfeer, het ontbreken van goed werkoverleg of onbetrouwbare apparatuur

zullen de effectiviteit van het individu doen verminderen.

Ten slotte dient er duidelijke feedback (input functie) over de effectiviteit van iemand's acties te

zijn. Dat is namelijk essentieel met betrekking tot controle. Indien de terugkoppeling vanuit de

omgeving naar het individu ontbreekt zal deze niet in staat zíjn de effectiviteit van de eigen

gedragingen te bepalen en zonodig te verhogen.

Om rekening te houden met de specifieke mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van het

handelen van individuen in organisaties richten we de aandacht nu op de organisatie-gerichte

literatuur. Auteurs binnen dit aandachtsveld hechten vooral belang aan de omgeving en de

organisatie-belangen. Hieraan wordt met name aandacht besteed in Karasek's DemandlControl

model ( Karasek 8c Theorell, 1990), de handelings-theorie (Frese 8c Sabini, 1985; Miller, Galanter

8c Pribam, 1960; Rasmussen, 1983; Roe 8r. Zijlstra, 1991) en het werk van Furda en Meijman

(1992).

In Karasek's DemandlControl model ( Karasek Bc Theorell, 1990), worden de volgende

componenten van job control onderscheiden: ( i) de organisatie moet haar werknemers enige
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keuzevrijheid toestaan met betrekking tot de beste manier om hun doelen te realiseren en (ii) en

personen moeten enige kennis hebben over wat de beste manier is om hun doelen te bereiken.

In de handelingstheorie komen de volgende componenten voor (Roe 8r Zijlstra, 1991, p. 185):

(a) de vertaling van een arbeidsopdracht (taak) in een arbeidsopgave, een subjectief dcel; en

wanneer de taak omvangrijk is een aantal deeldceten, (b) oriëntatie op voorwaarden in de omgeving,

zoals de beschikbaarheid van informatie, hulpmiddelen, personen, en op persoonlijke voorwaarden,

zoals kennis, vaardigheden, enzovoort, (c) ontwerp van een deeldoel-volgorde, op basis van een

analyse van het doel en interpretatie van aanwijzingen, alsmede ontwerp van gedragsprogrammá s;

of het reproduceren van gedragsprogramma's indien die reeds eerder werden ontworpen; (d) kiezen,

binnen de daartoe aanwezige ruimte, van een 'uitvceringsvariant', een gedragsprogramma dat tot

plan voor het handelen wordt verheven; of het actualiseren van een eerder gekozen handelingsplan;

(e) stapsgewijze uitvoering van het handelingsplan onder voortdurende cognitieve controle

(supervisie), dat wil zeggen bewaking van de volgorde der stappen en van waargenomen en gewenst

resultaat per stap, en anticiperend op komende stappen; dit met de mogelijkheid van wijziging of

atbreking.

Een aantal van de hier genoemde aspecten komt ook voor ín het werk van Furda en Meijman

(1992, p. 5): 'De beschikking over een adequaat kennis- en vaardígheidsniveau om mogelijkheden

tot ingrijpen in een probleemsituatie niet alleen te kunnen opmerken, maar ook te kunnen benutten,

is een essentiële voorwaarde om tot regelend optreden over te gaan. Bovendien is er de essentiële

voorwaarde voor feedback zonder welke sturing uberhaupt onmogelijk is'.

Zoals a] eerder opgemerkt, bestaan er accentverschillen tussen de punten die zojuist naar voren zijn

gebracht en de eerder aan de hand van het model van Carver en Scheier (1992) benoemde

kempunten van controle. Dat was ook te verwachten, gegeven het feit dat de punten die door

Karasek en anderen naar voren worden gebracht duidelijk gerelateerd zijn aan de werknemer

binnen de context van de organisatie. Bij Carver en Scheier betrof het een algemeen model van

menselijk doelgericht handelen, zonder specifieke context. Karasek en anderen geven een concrete

context aan het doelgericht handelend individu waatvan Carver en Scheier uitgingen.

Uitgaande van deze relatie tussen de twee groepen uitgangspunten, is de volgende lijst van

componenten van job control vast te stellen: (i) de eisen die aan het individu gesteld worden, zijn

duidelijk; (ii) er bestaat voldoende vrijheid om eigen doelen te fotntuleren; (iii) er bestaat kennis

over de beste acties om doelen te realiseren; (iv) acties hebben effect op de omgeving, (v) er is

feedback over de resultaten van acties, (vi) acties kunnen op effectieve wijze worden bijgesteld;

(vii) uitkomsten kunnen worden vergeleken met gestelde doelen; en (viii) er is duidelijkheid over

de mate waarin het bereiken van doelen overeenkomt met de eisen vanuit de organisatie.
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1.6 Conclusies

[n dit hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op het begrip 'controle'. Hierbij zijn diverse theoretische
gezichtspunten naar voren gekomen. Vervolgens is aandacht besteed aan het begrip 'job control'.

In deze dissertatie zal.job control worden opgevat als de mate waarin een persoon er bij het

uitvoeren van doelgericht werkgedrag in slaagt de gebeurtenissen in de werkomgeving in

overeenstemming te brengen met de eigen intenties. Job control stelt mensen in staat om succesvol
(werk)doelen na te streven en te bereiken. Het ontbreken van job control kan op den duur

werkstress veroorzaken, wat nadelige invloed heeft op de gezondheid van het individu. Job control

is gedefinieerd op basis van het model van Carver en Scheier (1992) als algemeen kader en

geconcretiseerd aan de hand van het werk van Karasek en Theorell (1990) en Roe en Zijlstra
(1991) binnen organisaties. In he[ volgende hoofdstuk zal verslag worden gedaan van de

constructie van een vragenlijst voor het meten van job control.
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Hoofdstuk 2: De constructie van een schaal voor het meten van job control

2.1 Het begrip 'job control'

In het vorige hoofdstuk is job control gedefinieerd als: de mate waarin een persoon er bij het

uitvoeren van doelgericht werkgedrag in slaagt de gebeurtenissen in de werkomgeving in

overeenstemming te brengen met de eigen intenties. Daamaast is het begrip job control ook in het

eerste hoofdstuk geoperationaliseerd. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de constructie van

de JCL, de vragenlijst voor het meten van job control.

2.2 De keuze van de meetmodaliteit

Bij de keuze van de meetmodaliteit voor het bepalen van job control spelen zowel theoretische

wenselijkheden als praktische mogelijkheden een belangrijke rol (Murphy 8c Davidshofer, 1994).

De meetgegevens dienen zo onafhankelijk mogelijk te zijn van de interpretaties van individuen

waarbij ze worden verzameld. Het verdient daarom de voorkeur om objectieve meetgegevens te

verkrijgen zonder het individu aan het woord te laten komen. Dit betekent dat observatie en

beoordeling (door bijvoorbeeld deskundigen) als meetmodaliteiten het meest voor de hand liggen.

Een probleem daarbij is echter dat job control voor een aanzienlijk deel berust op mentale

processen. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van doelen en het interpreteren van feedback. Hoewel

het een moeilijkheid in het onderzoek introduceert, is het wel zeer belangrijk om deze mentale

processen te bestuderen. Deze processen laten zich niet of slechts zeer beperkt observeren of

beoordelen.

De meetmodaliteit zelJbeoordeling ligt derhalve voor de hand. Aan respondenten kan worden

uitgelegd wat het onderwerp van de zelfbeoordeling is. Daarbij kan hen de mogelijkheid geboden

worden om aan de hand van gestandaardiseerde vragen aan te geven in hoeverre hun dagelijkse

werkomgeving eigenschappen bezit die overeenkomen met de verschillende componenten van het

concept in kwestie. Door het toespitsen van het algemene concept op concrete

werkomstandigheden zal met een grotere precisie gemeten kunnen worden.

Het voorleggen van een standaard-zelfbeoordelingsvragenlijst aan respondenten is een methode die

weinig praktische moeilijkheden kent. Door de gestandaardiseerde vragen, en ook de standaard-

antwoordmogelijkheden, alsmede de voor iedereen gelijke uitleg van het begrip 'job control', zal

het gevaar van al te grote subjectiviteit bij de beantwoording voorkomen kunnen worden.

Bovendien kan bij de analyse van de resultaten worden gecontroleerd op response-sets (Murphy 8c
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Davidshofer, 1994; Wiggins, 1988). Ook voor sociale wenselijkheid (o.a. Crowne 8r. Marlowe,

1964) zou gecorrigeerd kunnen worden, daar het als een ongewenste verstoring van de responsen

van de respondenten kan worden beschouwd.

2.3 De keuze van de organisatie: De universiteit

Het onderzoek heef4 plaatsgevonden bij een deel van de wetenschappelijke staf van de Katholieke

Universiteit Brabant (KUB). Belangrijke argumenten voor de keuze van de universiteit waren: (i)

het betreft een kennisintensieve organisatie; (ii) de functies zijn duidelijk omschreven; en (iii) er is

sprake van duidelijk omschreven taakdomeinen. Voor wat betreft punt i kan worden gesteld, dat dit

een belangrijke voorwaarde is voor mentale arbeid. Bij punt ii kan worden gesteld, dat het

onderzoek zich richt op vier functies, te weten: assistent in opleiding (AIO), universitair docent

(iJD), universitair hoofddocent (UHD) en hoogleraar (HL). Ten aanzien van de duidelijk

omschreven taakgebieden (punt iii) handelt het om de taakgebieden onderwijs, onderzoek en

bestuur- en beheerstaken.

2.4 De keuze van de strategie voor schaalcoustructie

Bij het construeren van vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van verschillende strategieën (Rorer,

1991). Het voordeel van de keuze voor een bepaalde strategie is dat systematisch te werk wordt

gegaan en de kans op het vergeten van belangrijke elementen zoveel mogelijk wordt uitgesloten. In

het vorige hoofdstuk is gesteld dat er in het huidige onderzoek voldoende aanleiding is om een

nieuwe vragenlijst voor het meten van job control te construeren. Het belangrijkste argument

hierbij was dat job control via een nieuwe invalshoek is gedefinieerd. Hierbij zijn zeker

overeenkomsten met andere zienswijzen geconstateerd en gerapporteerd, maar ook verschillen.

Gegeven de te verwachten verschillen met de andere bekende vragenlijsten voor het meten van job

control is een empirische toets op de validiteit van de JCL door vergelijking met de andere

vragenlijsten op voorhand weinig zinvol. Voor de constructie van de huidige job control vragenlijst

(JCL) is gebruik gemaakt van wat Rorer (1991) noemt de 'rationeel-theoretische strategie'. Deze

strategie maakt namelijk geen gebruik van de empirische toets op de validiteit van de ~Tagenlijst.

Hierbij wordt volgens Rorer het predikaat 'rationeel' gebruikt om aan te geven dat het gaat om een

rationele benadering, dit in tegenstelling tot een empirische benadering. Het predikaat 'theoretische'

geeft aan dat de antwoorden op de items in de lijst worden gezien als een indicatie voor een

bepaald theoretisch construct, als een verwijzing naar een onderliggend theoretisch construct, en
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niet als in zichzelf waardevol. De belangrijkste eigenschap van de rationele methode van
schaalconstructie is dat empirische checks op de validiteit van de schaal uitblíjven. Dit wil niet
zeggen dat er in het onderzoek geen empirisch onderzoek wordt gedaan, maar enkel dat de
validiteit van de schaal niet empirisch, door bijvoorbeeld vergelijkingen met andere soortgelijke

vragenlijsten, wordt gecontroleerd. Bij deze benadermg wordt er dus op vernouwd dat kwalitatief

goed en zoveel mogelijk uitputtend denkwerk voldoende garantie is voor de constructie van een
vragenlijst.

2.5 Eisen van een zeltbeoordelingsschaal voor Job control: de Job Control Lijst (JCL)

Er zijn een aantal psychometrische eisen die aan de JCL gesteld moeten worden. Hierbij gaat het
met name om de validiteit en betrouwbaarheid (Murphy 8c Davidshofer, 1994; Wiggins, 1988).
Ten aanzien van de validiteit gaat het in dit geval om begripsvaliditeit. Deze vorm van validiteit
houdt in dat de vragen die in een vragenlijst opgenomen worden, ook daadwerkelijk verwijzen naar
het bedoelde construct. Begripsvaliditeit werd in dit onderzoek met name gewaarborgd door een

uitgebreide bestudering van de literatuur op dit gebied en door het gebruik van lokale deskundigen

bij het genereren van items. Een andere vorm van validiteit die vaak in verband met dit soort
onderzoek naar voren komt, is de predictieve validiteit. Hierbij gaat het om de voorspellende
waarde van de vragenlijst ten aanzien van toekomstig gedrag. Deze vorm van validiteit is in het
huidige onderzoek minder belangrijk, omdat het job control instrument alleen als criterium

fungeert.

Voor wat betrouwbaarheid betreft, ligt de nadruk in dit onderzoek op de inteme consistentie van de
lijst. De inteme consístentie van een vragenlijst verwijst naar de mate waarin items, die in de
vragenlijst zijn opgenomen, naar hetzelfde construct verwijzen. Inteme consistentie zal nadrukkelijk
aan de orde worden gesteld bij de analyse van de resultaten. De stabiliteit over tijd van de
meetgegevens is in dit verband niet van belang omdat het op theoretische gronden aannemelijk is
om tot op zekere hoogte veranderíngen in de scores van de respondenten te verwachten. Wanneer
stabiele eigenschappen van personen gemeten worden, is het van belang dat een herhaalde afname
van hetzelfde instrument ook steeds dezelfde of zeer goed vergelijkbare resultaten laten zien.
Indien veranderlijke eigenschappen gemeten worden, is deze check op de betrouwbaarheid van de
geconstrueerde lijst niet aan de orde.
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2.6 Studie 1: Het samenstellen van een itempool voor de operationalisering vao job

control

2.6.1 Taakdomeinen binnen de functies

Hierboven is al beschreven, dat de concrete werkomgeving en de capaciteiten die nodig zijn om

het werk te kunnen uitvoeren, van belang geacht worden in verband met job control. Dit heeft als

gevolg dat, wanneer een functie in meerdere soorten werk of taken uiteenvalt die verschillen op

voor job control belangrijke aspecten, er meerdere metingen van job control zouden moeten

plaatsvinden. Aangezien de afname van de JCL plaats vond aan een universiteit, onder leden van

het wetenschappelijke personeel die diverse te onderscheiden werkzaamheden hebben, dienden er

verschillende metingen van job control plaats te vinden. De te onderscheiden werkzaamheden zijn

de traditionele taakgebieden van het wetenschappelijk personeel: het verzorgen van onderwijs

(Onderwijs), het doen van wetenschappelijk onderzoek (Onderzoek) en het besturen en beheren

(Bestuur en Beheer). Om ook achteraf te kunnen verantwoorden dat het onderscheid in deze

hoofdtaken zinvol is, werd ook nog een categorie 'Algemeen' toegevoegd.

2.6.2 Het genereren van items door experts: de focusgroep-techniek

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat er vanuit diverse onderzoeken op het gebied van

job control uitgangspunten voor de meting van dit begrip te formuleren zijn. Het huidige

onderzoek is niet beperkt gebleven tot een puur theoretisch onderzoek. Juist om zo goed mogelijk

in staat te zijn empirische gegevens op dit terrein bij respondenten te verzamelen, moest er een

vertaalslag plaatsvinden van de theorie naar de respondenten toe. Men kan zich namelijk afvragen

in hoeverre respondenten er in zullen slagen om antwoorden te geven op vragen die alleen op

theoretische uitgangspunten geschoeid zijn (Kline, 1993).

Een techniek die onderzoekers in staat stelt tot een oriëntatie in het veld, het genereren van

hypothesen, het genereren van items en het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten is de focusgroep-

methode (Morgan, 1988). Voor het huidige onderzoek betekende dit in concreto dat een steekproef

van werknemers van de onderzochte organisatie zelf gevraagd werd wat ze onder het begrip 'job

contro]' verstaan. Bij de antwoorden die op deze vraag verkregen werden, werd achteraf nagegaan

of ze samenhingen met de uitgangspunten zoals die in de literatuur verwoord zijn. Voordelen van

het gebruik van deze methode zijn onder andere dat de onderzoeker zich op de hoogte kan stellen

van de terminologie die door de respondenten zelf gebruikt wordt op het terrein van onderzoek.

Tevens blijkt op deze wijze welke elementen door de respondenten op dit terrein belangrijk
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gevonden worden en er kan een indruk worden verkregen over de bekendheid van de respondenten

met het onderwerp van onderzoek.

Vanuit het eerder genoemde oogpunt van begripsvaliditeit is de hulp ingeroepen van lokale

deskundigen bij het genereren van items voor de JCL. Hierbij werd gebruik gemaakt van de eerder

genoemde 'focusgroep-techniek' (Morgan, 1988). Deze methode is zoals gezegd, bij uitstek

geschikt voor het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van het te bestuderen veld, het

genereren van items en het bepalen van de kennis op het onderzoeksgebied bij de respondenten

zelf. Gegeven de aard van deze studie zijn dat zeer belangrijke aspecten. De essentie van deze

techniek is dat een aantal lokale deskundigen bij elkaar in een ruimte, reageren op algemene en

open vragen van de gespreksleider. Hierbij zullen ze, op zichzelf en anderen reagerend, een veel

completer antwoord formuleren en een relatief geringer aantal belangrijke antwoordaspecten

vergeten, dan in bijvoorbeeld een standaard interviewsituatie. In vergelijking met de techniek van

het interviewen, moet bovendien worden opgemerkt dat deze methode voor het bevragen van

eenzelfde aantal personen minder tijd vraagt dan het afnemen van privé-interviews. Er is wel meer

organisatorisch werk doordat een aantal mensen op een bepaald tijdstip bij elkaar gebracht moeten

worden.

2.6.3 De focusgroepen

Het hoofdonderzoek in het kader van dit onderzoek vond plaats aan de Katholieke Universiteit

Brabant (KUB). Het onderzoek was toegespitst op drie faculteiten binnen de KUB: de

Economische Faculteit (FEW), de Juridische Faculteit (FRW) en de Sociale Faculteit (FSW). Als

respondenten fungeerden vier verschillende categorieën personeel: hoogleraren (HL), universitair

hoofddocenten (UHD), universitair docenten (UD) en assistenten in opleiding (AIO). Bij het

toepassen van de focusgroep-techniek is het van belang dat de verschillende groepen goed

gerepresenteerd worden. In dit geval had dat tot gevolg dat de mensen die deelnamen aan de

bijeenkomsten van de focusgroepen allen werden gerecruteerd uit de zojuist beschreven groepen en

wel op een dusdanige wijze, dat van de drie faculteiten de vier functies op voldoende wijze

vertegenwoordigd waren.

De samenstelling verliep als volgt. Uit de zojuist beschreven doelgroep moest een representatieve

steekproef voor de focusgroep-bijeenkomsten verkregen worden. Bij de personeelsdienst van de

universiteit (KUB) zijn lijsten opgevraagd van alle assistenten in opleiding, universitair docenten,

universitair hoofddocenten en hoogleraren. De totale lijst is geordend naar functie en faculteit. In

totaal zijn er 4 functies en 3 faculteiten wat 12 combinatiemogelijkheden oplevert. Vervolgens zijn

at random 4 mensen per faculteitlfunctie combinatie uitgenodigd, in totaal 48 personen. ln de
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uimodiging werd duidelijk gemaakt welk doel gediend werd met deze 'focusgroep-bijeenkomsten'

en waarom belang werd gehecht aan een zo groot mogelijke deelname. Uiteindelijk bleken er 22

mensen bereid om deel te nemen aan de 'focusgroepen'.

Tabel 2.1 Deelnemers aan de 'focus-groep-bijeenkomsten' voor constructie van de controle-
vragenlijst

Faculteiten FEW FRW FSW

Functies totaal
Assistent in Opleiding 2 4 2 8
Universitair pocent 1 1 2 4
Universitair Hoofddocent 2 1 0 3
Hoogleraar 2 2 3 7

totaal 7 8 7 22

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

[n Tabel 2.1, is de verdeling over de verschillende functies en faculteiten te zien. Bij hoogleraren

van FRW heeft een privé-interview plaatsgevonden, daar geen enkele van de benaderde

hoogleraren van FRW kon deelnemen aan een van de groepen. Tijdens die privé-interviews werd

hetzelfde protocol gebruikt als bij de focusgroepen het geval was. Met vijf subgroepen uit de

overige 20 personen zijn aparte bíjeenkomsten gehouden. De groepen waren ingedeeld naar

functies. Dit om te voorkomen dat mensen in aanwezigheid van hun meerdere of ondergeschikte

niet vrijuit zouden durven spreken. Wel waren in de bijeenkomsten zoveel mogelijk alle faculteiten

vertegenwoordigd, omdat er van uitgegaan werd dat de belichting van eenzelfde onderwerp vanuit

verschillende perspectieven een positief effect op het uiteindelijke resultaat zou hebben.

Om praktische redenen is ervoor gekozen de UD-en UHD-en niet te scheiden. Een overzicht van

de groepen is te zien in Tabel 2.2.

2.6.4 Procedure

Allereerst werd aan de deelnemers duidelijk gemaakt wat het onderwerp van de bijeenkomst was.

Bij de toepassing van de 'focusgroep-techniek' is het van belang dat de gespreksleider zo min

mogelijk leidende vragen stelt. Daarmee wordt beoogd zoveel mogelijk aandacht te besteden aan

de gedachten van de deelnemers zelf (Morgan, 1988). Om die reden kon dus geen definitie van job

control aan de deelnemers worden gegeven. Wel werd een korte schriftelijke introductie

samengesteld, waarin de term job control een aantal keren voorkwam en waarin een algemene

richting werd aangegeven over de betekenis van die term (zie Bijlage I). Aan de leden van de
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Tabel 2.2 Overzicht van de gehouden focusgroep-bijeenkomsten

Groep: 1 2 3 4 5
Bijeenkomstcode: UDI UDl

Ai01 Ai02 UHDI UHD2 HL

Deelnemers van faculteit:
FEW 1 1 3 0 2
FRW 2 2 0 2 0`
FSW 1 1 1 I 3

~` met 2 hoogieraren van FRW heeft een interview plaatsgevonden

groep werden de volgende vragen voorgelegd: (i) wat versta je onder de term 'job control' en

welke aspecten van job control merk je op in je eigen werksituatie?; (ii) noem concrete situaties

binnen je werk waarin (het wel of niet hebben van) job control aan de orde is; (iii) hoe kun je

binnen je werk bij verlies van controle opnieuw controle krijgen?; (iv) geef aan hoeveel controle je

relatief binnen je werk hebt. Bij al deze vragen stond voorop dat er zoveel mogelijk relevante

informatie naar voren kwam, en de deelnemers zo vrij mogelijk waren in het formuleren van hun

antwoorden. Met name de eerste twee vragen zijn relevant voor de constructie van de JCL.

2.6.5 Resultaten: de itempool

De bijeenkomsten en interviews hebben uiteindelijk geresulteerd in het ruwe materiaal voor de

constructie van de in dit onderzoek te gebruiken JCL. De verwerking van het ruwe materiaal ging

als volgt: (i) de bandopnames van de bíjeenkomsten werden letterlijk uitgetypt; (ii) per

bijeenkomst-verslag en per hoofd-vraag (nummers i tot en met iv uit bovenstaande tekst) werden

alle uitspraken door mij op onderwerp gegroepeerd; (iii) vervolgens werd door mij zoveel mogelijk

redundante informatie uit de opmerkingen weggehaald. Bij punt ii werd per gemaakte opmerking

door mij aangegeven wat het onderwerp van de betreffende opmerking was. Een gedeelte uit het

verbatim verslag van een van de focusgroep-bijeenkomsten luidde bijvoorbeeld: 'maar het

scherpstellen van de eisen in verhouding tot de werksoorten ongelimiteerd overwerk vragen want

dat is wat er hier is gebeurt, dat is toch wel apart.' Als onderwerp van deze opmerking werd

gekozen voor 'hoge werkdruk'. Alle uitspraken die door de verschillende deelnemers gedaan zijn

in de focusgroep-bijeenkomsten werden op deze wijze voorzien van een onderwerp. Vervolgens

werden alle door mij gegeven onderwerpen gegroepeerd. Voor elk groepje opmerkingen over een

bepaald onderwerp, werden vervolgens de dubbel of ineerdere malen voorkomende opmerkingen

verwijderd. Een onderwerp werd pas behouden voor het onderzoek als er vaak genoeg en op

verschillende manieren opmerkingen door de deelnemers over werden gemaakt.
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Een uitgangspunt bij de constructie van een vragenlijst voor het meten van job control bij vier

wetenschappelijke functies binnen drie faculteiten was dat de lijst binnen al deze functies en

faculteiten toepasbaar zou moeten zijn. Er werd om deze reden geen rekening gehouden met de

functie of faculteit waarin de respondent werkzaam was. Wel is geprobeerd om de uiteindelijke

categorieën en de daaraan gerelateerde vragen in de lijst een zo goed en breed mogelijke

afspiegeling te laten zijn van alle opmerkingen die in de groepen en interviews gemaakt zijn.

Uiteindelijk bleken de uitspraken van de deelnemers aan de focusgroepen en de geïnterviewden

zich het best te laten ordenen op de volgende wijze: (i) Planning.~ Mogen en kunnen de eigen van

werkzaamheden van de individuele werknemer zelf gepland wordenT (ii) Verantwoordelijkheid:

Wordt het aan de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers overgelaten op welke wijze ze

hun doel realiseren?; (iii) Plaats: Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd vrij, voor wat

betreft de plaats van uitvoering?; (iv) Tijd.~ Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd vrij voor

wat betreft de tijd van uitvoering?; (v) Beslissingsbevoegdheid: Heeft men voldoende

beslissingsbevoegdheid voor wat betreft het bepalen van de eigen doelen en de inzet van eigen

capaciteiten?: (vi) Capaciteiten: Zijn er voldoende capaciteiten bij de werknemer aanwezig, om te

kunnen voldoen aan de gestelde eisen?; (vii) Feedback: Is er sprake van een voor de werknemer

voldoende hoeveelheid feedback?; (viii) Omgeving: Kan de individuele werknemer het gewenste

effect op de omgeving afdwingen of is er sprake van een afhankelijkheid van de omgeving voor

het bereiken van het gewenste effect?; (ix) Uitdaging.~ Is het werk van de werknemer uitdagend en

stimulerend'?; (x) Werkdruk: Is de werkdruk, om wat voor reden dan ook, voor de werknemer te

groot?

Deze indeling in categorieën is met behulp van de focusgroeptechniek en de verdere verwerking

van de in dat kader gegeven responsen, op empirische wijze tot stand gekomen. We kunnen er dus

vanuit gaan dat, indien gebruik gemaakt wordt van dit materiaal bij het formuleren van de vragen

voor de vragenlijst, deze bij toekomstige respondenten tot betekenisvolle antwoorden zullen leiden.

Juist vanuit het uitgangspunt dat de te construeren JCL voor de respondenten zelf zinvol te

beantwoorden moet zijn, is voor deze werkwijze gekozen. Het is daamaast natuurlijk van belang,

dat dit empírische resultaat vergelijkbaar is met het theoretische kader zoals dat in Hoofdstuk 1

beschreven is. De samenhangen worden hier puntsgewijs besproken.

De op theoretische niveau onderscheiden component 'De eisen die aan het individu gesteld worden

zijn duidelijk' is gerelateerd aan de empirisch afgeleide categorie 'Planning' (Mogen en kunnen de

eigen werkzaamheden van de individuele werknemer zelf gepland worden'?). Het is redelijk te

veronderstellen, dat er pas sprake kan zijn van een eigen planning van de werknemer op het

moment dat duidelijk is wat de eisen van de situatie zijn. Bij de theoretische component 'Er bestaat

26



voldoende vrijheid om eigen doelen te formuleren' is een relatie te leggen met de empirísche

categorieën 'Verantwoordelijkheid', 'Plaats' en 'Tijd'. Dit geldt met name onder de aanname dat

bij de benodigde vrijheden ook het kiezen van eigen doelen en subdoelen binnen het organisatie-

kader behoren. De volgende relatie die te leggen is, is die tussen de component 'Er bestaat kennis

over de beste acties om doelen te realiseren' en de empirísche categorieën

'Beslissingsbevoegdheid' en 'Capaciteiten'. Het zal immers zo zijn, dat werknemers pas kennis

hebben over de beste acties om doelen te realiseren als ze over voldoende capaciteiten beschikken.

Daamaast is ook beslissingsbevoegdheid nodig om de werknemer de kans te geven over de juiste

kennis te beschikken. De component 'Acties hebben effect op de omgeving' heeft een relatie met

de categorie 'Omgeving'. Indien er sprake is van het kunnen afdwingen van het gewenste effect,

heeft de actie ook effect. In het geval van afhankelijkheid van andere factoren is dat onzeker. De

vanuit de theorie geformuleerde component 'Er is feedback over de resultaten van acties' heeft een

duidelijke relatie met de empirische categorie 'Feedback'. Alleen is de empirische categorie wat

meer evaluatief: niet alleen moet er feedback zijn, maar er moet ook voldoende feedback zijn! Bij

de theoretische componenten 'Acties kunnen op effectieve wijze worden bijgesteld', 'Uitkomsten

kunnen worden vergeleken met gestelde doelen' en 'Duidelijkheid over de mate waarin het

bereiken van doelen overeenkomt met de eisen vanuit de organisatie' zijn niet zo gemakkelijk

verbanden aan te geven met de empirische categorieën. Nadere beschouwing van de theorie leert

echter dat er vaak pas sprake is van job control als aan alle eisen is voldaan. Indien dit principe op

deze empirische data wordt toegepast betekent dit, dat men bijvoorbeeld pas effectíef acties kan

bijstellen als men in staat is effectieve acties te stellen.

De componenten 'Uitkomsten kunnen worden vergeleken met gestelde doelen' en 'Duidelijkheid

over de mate waarin het bereiken van doelen overeenkomt met de eisen vanuit de organisatie' zijn

voor een deel vervat in de empirische categorie 'Feedback' (Is er sprake van een voor de

werknemer voldoende hoeveelheid feedback`?).

Er blijkt dus sprake te zijn van een aantal duidelijke verbanden tussen de empirische categorieën

en de theoretische componenten, ook al zijn die relaties vaak niet één op één. Het was vooraf ook

te verwachten dat er verschillen zouden optreden tussen de empirische categorieën en de

theoretische componenten. Het empirisch materiaa] dat ten grondslag ligt aan de JCL, ligt hopelijk

zo dicht tegen de realiteit van de respondenten aan het hoofdonderzoek aan dat inwlling van de

vragenlijst zo min mogelijk problemen oplevert. Daar waar er verschillen optreden tussen de

theoretische componenten en de empirische categorieën is, om de beantwoordbaarheid van de

vTagenlijst te bevorderen, gekozen voor de empirische categorieën.
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2.6.6 Opbouw van de voorlopige JCL

Bij het construeren van de vragenlijst is rekening gehouden met de technische aspecten van

betrouwbaarheid en het tegengaan van antwoordtendenties. Het instrument is als volgt opgebouwd:

voor elk van de drie basistaken, 'onderwijs', 'onderzoek' en 'bestuur en beheer' is één vraag in de

vragenlijst opgenomen voor elk van de 10 empirisch gevonden categorieën. Voor de sectie

'Algemeen' werden per categorie twee vragen gesteld. Op deze manier zijn voor elk van de

categorieën vijf vragen opgenomen. In totaal werden dus 10 ~ 5- 50 vragen in de vragenlijst

opgenomen (zie voor een overzicht hiervan Bijlage II). Een aantal items werden positief en een

aantal items negatief geformuleerd. Dat laatste is met name van belang om te kunnen controleren

of er bepaalde responsestijlen door de respondenten gehanteerd worden.

2.7 Studie II: Schaalconstructie

Om te komen tot een vragenlijst voor het meten van job control die over de gewenste

psychometrische kwaliteiten beschikt, werden de volgende analyses uitgevoerd; (i) bepalen of de

JCL intern consistent is en (ii) bepalen of job control specifiek is voor verschillende taakdomeinen.

2.7.1 Procedure

Voor wat betreft de afname van de voorlopige versie van de JCL gold, dat deze opgenomen was in

een pakket van vragenlijsten. Met betrekking tot alle vragen werd een reactie gevraagd op een

Likert schaal met als categorieën Helemaal niet kenmerkend (1), Weinig kenmerkend (2), Tamelijk

kenmerkend (3) of Heel kenmerkend (4). Een vijfde categorie (5) werd toegevoegd om aan te

geven dat het item in kwestie voor de respondent Niet relevant is. Deze an[woordcategorie werd

met name toegevoegd, omdat vooraf al duidelijk was, dat niet iedere respondent zowel 'Onderwijs'

als 'Onderzoek' als 'Bestuur en Beheer' in het takenpakket zou hebben.

2.7.2 De aanvankelijke proefgroep

Samen met de andere vragenlijsten die in het hoofdonderzoek zijn opgenomen, werd de JCL aan

alle respondenten opgestuurd. In totaal bevatte de lijst met wetenschappelijke medewerkers van

FEW, FRW en FSW van de KUB 459 personen. Na toezenden van een brief inet daarin het

verzoek om deel te nemen aan het huidige onderzoek, zijn al deze 459 mensen telefonisch

benaderd. In dat telefoongesprek werd in eerste instantie nagegaan of de persoon in kwestie

inderdaad de brief had ontvangen. Als dat níet het geval was, werd alsnog een brief toegestuurd

naar het juiste adres. Die mensen die aangaven de brief wel te hebben ontvangen, werd gevraagd
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Tabel 2.3 Samenstelling van de proefgroep (n-459)

Faculteit FEW FRW FSW Totaal

Functie
Assistent in Opleiding 53 26 38 117
Universitair pocent 75 42 53 170
Universitair Hoofd Docent 32 14 17 63
Hoogleraar 45 29 26 ] 09
Totaal 214 111 134 459

of ze wilden meewerken aan het onderzoek. In het geval van een positief antwoord werd duidelijk

gemaakt wat de strekking van de gedane toezegging was. In Tabel 2.3 is te zien hoe de groep van

459 personen is opgebouwd.

2.7.3 De uiteiodelijke proefgroep

Onder andere het feit dat het invullen van het pakket anderhalf tot twee uur zou duren was voor

een aantal mensen reden om af te zien van medewerking. Uiteindelijk bleken 192 mensen de JCL

geheel of gedeeltelijk te willen invullen. Tabel 2.4 geeft een overzicht van de wetenschappelijke

rang en faculteit van herkomst voor de respondenten die de JCL volledig hebben ingevuld.

Bovendien is ook opgenomen een overzicht van respondenten die de vragenlijst niet volledig

hebben ingevuld, evenals een overzicht per schaal voor wat betreft respondenten die alle items van

de schaal in kwestie volledig hebben ingevuld. Uit de tabel wordt duidelijk dat van twee

respondenten de gegevens over de faculteit van herkomst ontbreken. Hierbij dient te worden

opgemerkt dat een antwoord 'S', waarmee respondenten aangaven dat de vraag in kwestie niet

relevant was, als een voor verdere verwerking onbruikbaar antwoord werd gezien. Dit verklaart

grotendeels waarom bij een aanta] schalen minder respondenten vermeld staan. In slechts één geval

(één respondent bij één item) was er sprake van het feit dat een item niet beantwoord was. In de

rest van de gevallen moet dus het predikaat 'niet alle items ingevuld' of 'niet compleet' worden

opgevat als een verwijzing naar het voorkomen van het antwoord 'S'. Duidelijk zichtbaar is dat

ongeveer de helft van de respondenten (94 van de 190) een of ineerdere malen het antwoord 'S'

gegeven heeft. Uit het overzicht blijkt dat met name het feit dat Ai0's bij de schaal 'Onderwijs' en

nog meer bij de schaal 'Bestuur en Beheer' vaak een 'S' hebben ingevuld, hier de oorzaak is.

Hieruit is af te leiden dat Ai0's geen of weinig bestuurs- en beheerswerkzaamheden uit voeren en

in mindere mate ondenvijsactiviteiten hebben. Dit betekent dat voor Ai0's voor de schaal 'Bestuur

en Beheer' zeer weinig infonnatie voorhanden is. Voor het vervolg van het huidige onderzoek

betekent dit, dat of inet een kleinere groep respondenten met volledige gegevens op het gebied van
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Tabel 2.4 Overzicht per schaal, naar functie en faculteit, van de respondenten die de JCL
hebben ingewld

Alle items ingewld Niet alle items ingewld

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaa]
Ai0 1 2 1 4 Ai0 25 19 29 73
UD 21 18 23 62 UD 28 21 26 75
UHD 6 6 5 17 UHD 9 7 6 22
HL 5 2 6 13 HL 9 2 9 20

Totaal 33 28 35 96 Totaal 71 49 70 190
ontbrekende waarden - 1 ontbrekende waarden - 2

Schaal 'onderwijs' compleet Schaal 'onderzoek' compleet

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 17 il 9 37 Ai0 24 19 28 71
UD 28 20 26 74 UD 28 21 25 74
UHD 8 6 5 19 UHD 8 7 5 20
HL 9 2 8 19 HL 9 2 9 20

Totaal 62 39 48 149 Totaal 69 49 67 185
ontbrekende waarden - 2 ontbrekende waarden - 2

Schaal 'Bestuur' compleet Schaal 'algemeen' compleet

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 2 4 5 11 Ai0 17 l9 27 63
UD 21 18 25 64 UD 27 20 25 72
UHD 7 7 5 19 UHD 9 7 5 21
HL 5 2 7 14 HL 7 2 7 16

Totaal 35 31 42 108 Totaal 60 48 64 172
ontbrekende waarden - 1 ontbrekende waarden - 2

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit der
Rechtsgeleerdheid; FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen; AiO- Assistent in Opleiding;
UD- Universitair pocent; UI~D- Universitair Hoofddocent; HL-Hoogleraar.

job control verder gewerkt wordt, of inet een grotere groep respondenten en een aangepaste maat
voor job control.

2.7.4 Response sets

Allereerst werd de spreiding van de verschillende items onderzocht. Items kunnen door veel

respondenten op dezelfde wijze beantwoord worden. Als gevolg daarvan zouden dergelijke items

weinig discriminerende waarde hebben en geen duidelijk onderscheid maken tussen verschillende

respondenten, met als gevolg een geringe waarde voor het onderzoek (zie bijv. Lord 8c Novick,
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1968). De geëigende methode in dit geval bestaat uit het bepalen van de standaarddeviaties van de

reacties van alle respondenten per item. Een kleine standaarddeviatie van de scores maakt het

waarschijnlijker dat het item minder discrimineert. In het geval van de huidige data-file bleken

veruit de meeste items een aanvaardbare discriminerende waarde te hebben. Bij scores variërend

van 1 tot en met 4 bleek het laagste gemiddelde 1.22 en het hoogste gemiddelde 3.66 te bedragen.

De gemiddelde scores op de items lag in 900~o van gevallen tussen de 1.5 en 3.5. In vrijwel alle

gevallen werden ook alle antwoordmogelijkheden door minimaal één of ineerdere personen

gekozen. Dit vormt voldoende argumentatie tegen het voorkomen van extreem lage

discriminerende waarden.

Zoals eerder is aangekondigd, kan bij de analyse van de resultaten ook worden gecontroleerd op

response-sets (Murphy 8t Davidshofer, 1994; Wiggins, 1988). Bekende response-sets of tendenties

zijn de neiging om instemmend ('acquiescent') (Messick 1967), sociaal-wenselijk (Crowne 8z

Marlowe, 1964; Edwards, 1957), of extreem (Hamilton, 1968) te antwoorden. Ten aanzien van de

meeste van de hier genoemde response sets geldt, dat extreme vormen hiervan niet in de data van

dit onderzoek geconstateerd zijn. Bij de neiging van een respondent om extreem te reageren

zouden voor het merendeel de antwoorden uit 1 en 4 bestaan. Er waren geen antwoordreeksen van

respondenten die hieraan voldeden. Dit is handmatig gecontroleerd, door alle responsen van de

respondenten op deze reeksen te onderzoeken. Ook is aandacht besteed aan instemmingstendentie,

dit is: 'de neiging om een vraag positief te beantwoorden zonder te kijken naar de inhoud van de

vraag' ( Wiggíns, 1988, p. 423). Deze instemmingstendentie is in de JCL tegengegaan door zowel

positief als negatief geformuleerde items op te nemen. Indien respondenten positief reageren op

zowe] positíef als negatief geformuleerde items van een schaal, dan is er reden te veronderstellen

dat ze gevoelig voor 'acquiescence' zijn geweest. In dit onderzoek werden bij handmatige controle

geen duidelijke gevallen van instemmingstendentie geconstateerd. Voor wat betreft sociale

wenselijkheid is er lange tijd een fundamentele discussie geweest, zoals onder andere blijkt uit

publikaties van Crowne en Marlowe (bijv. 1964). Het modeme standpunt in deze is bijvoorbeeld te

zien in de handleiding van de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV; Luteijn et al., 1985).

Hierín wordt melding gemaakt van het volgende standpunt '... de invloed van sociale wenselijkheid

wordt vaak overschat en kan met evenvee] recht als "aangepastheid" geïnterpreteerd worden...'(p.

17), overeenkomstig de bevindingen van Olivier ( 1976). De essentie van deze díscussie voert terug

op de betekenis van het begrip 'sociale wenselijkheid'. De vraag die hierbij voorop staat is: Is het

een begrip dat staat voor een bewuste vertekening van de antwoorden door een respondent met de

bedoeling om de antwoorden sociaal geaccepteerd te laten zijn, of is het sociaal-wenselijk reageren

voor de respondent een integraal en dus onlosmakelijk dee] van de persoonlijkheid? In het eerste
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geval zou ten behoeve van de betrouwbaarheid van vragenlijsten de sociale wenselijkheid moeten

worden gemeten, om op grond van die resultaten correcties aan te kunnen brengen voor deze

ongewenste invloed. In het tweede geval is er geen sprake van een vertekening van de gewenste

scores en geven de antwoorden van de respondent weer wat overeenkomstig de persoonlijkheid van

de respondent de realíteit is. Sociale wenselijkheid is op te vatten als een

persoonlijkheidseigenschap die onlosmakelijk met de respondent verbonden is, en dus op ieder

terrein van invloed zal zijn. In het concrete geval van het aangeven van de hoeveelheid job control

kan worden gesteld dat, indien een respondent een sociaal wenselijk antwoord geeft (bijv. 'ik kan

mijn eigen boontjes doppen; ik heb alles onder controle'), de respondent hoe dan ook genoeg het

vermogen ervaart om naar buiten toe het beeld hoog te houden dat er voldoende job control is.

Indien er een gebrek aan job control is, en de inschatting van de vermogens van de respondent

voor zichzelf negatief uitvalt, dan zal de respondent niet anders kunnen dan dat ook aan te geven

in het antwoord op de vraag. Om deze redenen is voor de invloed van sociale wenselijkheid op de

antwoorden van de respondenten in dit onderzoek niet gecorrígeerd.

2.7.5 Studie IIa Interne consistentie van de JCL

In het geval van de JCL is er sprake van vier domeinen: 'Onderwijs', 'Onderzoek', 'Bestuur en

Beheer' en 'Algemeen'. Per domein waren steeds 10 items aanwezig (bij 'Algemeen': 20 items).

De negatief geformuleerde items werden omgescoord. De opbouw van de items binnen een domein

was zodanig dat steeds per categorie uit de eerder gegeven indeling, 1 item aanwezig is (bij

'Algemeen': 2 items). Per categorie zijn er dus in totaal vijf items, verdeeld over de vier

domeinen. Deze vijf items zijn op te vatten als replicaties van elkaar. In totaal bestaat de

vragenlijst dus uit 10 ' S replicaties, zoals te zien is in Tabel 2.5.

De onderscheiden 10 categorieën zijn allen bedoeld als operationaliseringen van job control. De

vraag is daarbij in hoeverre de verschillende categorieën naar hetzelfde concept verwijzen. Dit

betreft de interne consistentie van de schaal. Gewoonlijk wordt inteme consistentie geschat met

behulp van Cronbach's a. De JCL bestaat echter uit vijf subschalen voor verschillende domeinen.

Er kan niet zonder meer vanuit gegaan worden, dat job control generaliseert over de onderscheiden

taken. Dit probleem kan ondervangen worden door a's voor elke taak apart te berekenen. Als men

op deze wijze itemanalyse venicht, kan de situatie ontstaan dat de schalen door verwijdering van

items per taakdomein inhoudelijk gaan verschillen. Het was onze intentie job control betrouwbaar

te meten, maar ook de verschillende taakdomeinen met dezelfde items te meten. Bij het schatten

van interne consistentie hebben wij daarom in plaats van Cronbach's a gebruik gemaakt van een

meer algemene methode, namelijk generaliseerbaarheidsanalyse (Cronbach, Gleser, Nanda, 8c
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Tabel 2.5 Schematisch overzicht van de structuur van de JCL

Domeinen
Bestuur

Onderwijs Onderzoek 8c Beheer Algemeen Categorie

Item-
nummer

1 I 1 21 31, 41 Planning
2 12 22 32, 42 Verantwoordelijkheid
3 13 23 33, 43 Plaats
4 14 24 34, 44 Tijd
5 15 25 35, 45 Beslissings-

bevoegdheid
6 16 26 36, 46 Capaciteiten
7 17 27 37, 47 Feedback
8 18 28 38, 48 Omgeving
9 19 29 39, 49 Uitdaging

10 20 30 40, 50 Werkdruk

Rajaratnam, 1972). Deze methode biedt namelijk de mogelijkheid de interne consistentie van de

categorieën te bepalen voor alle domeinen tegelijk.

2.7.6 Resultaten

Door middel van generaliseerbaarheidsanalyse kan de interne consistentie van de JCL worden

geschat. Verder is het ook mogelijk te bepalen of er eventueel categorieën in de vragenlijst

vertegenwoordigd zijn, die de generaliseerbaarheidscoëfficiënt p~ op een negatieve wijze

beïnvloeden. Een categorie wordt hierbij opgevat als een groep van items die geformuleerd zijn

rondom hetzelfde aspect van job control. Via itemanalyse wordt inzicht verkregen in de bijdrage

van een bepaalde categorie aan de totale betrouwbaarheid. Dit gebeurt door het effect te bestuderen

van verwijdering van een bepaalde categorie op de inteme consistentie van de schaal. Deze

eliminatie za] dan vervolgens een verhoging van de totale betrouwbaarheid te zien geven. Dit

proces eindigt op het moment dat een verdere verwijdering van categorieën geen substantiële

verhoging van de betrouwbaarheid meer te zien geeft. Een reden waarom een categorie een lage

bijdrage heeft aan de betrouwbaarheid van de totale lijst kan bijvoorbeeld liggen in de formulering

van de categorie, en met name de afwijkende perceptie door respondenten van de categorie in

kwestie in vergelijking met de andere categorieën.

Om door middel van generaliseerbaarheidsanalyse de inteme consistentie van de JCL te schatten

werd gebruik gemaakt van een volledig geknaist ANOVA-model. Het design hierbij is P ' D' I.

P staat hierbij voor personen, D voor taakdomeinen en i voor de items. Binnen dit design is
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aangegeven, dat alleen het facet P, de respondenten, 'random' is. De respondenten die in dit

onderzoek participeerden vormden namelijk niet het gehele universum van mogelijkheden. Het feit

dat allerlei andere mensen aan het onderzoek zouden kunnen deelnemen, maakt dat de variabele P

binnen dit onderzoek 'random' is. Voor de variabelen D en I geldt, dat binnen dit design alle, door

ons zelf gedefinieerde, mogelijkheden aanwezig zijn. Daarom zijn deze variabelen 'fixed'.

Het gebruikte model is gemakkelijk voor te stellen door drie cirkels die alle elkaar gedeeltelijk

overlappen (Venndiagrammen). Op deze wijze zijn zeven vlakken in de figuur aan te geven. Elk

van de zeven vlakken representeert een specifiek deel van de variantie. In een aantal stappen werd

bepaald in hoeverre de JCL als geheel consistent was, of de domeinen intern consistent waren, en

of job contro] generaliseerde over domeinen. Door deze analyses kon duidelijk gemaakt worden of

de JCL over voldoende inteme consistentie beschikte en of het onderscheid in domeinen nodig

was. De schattingen van de in de formule gebruikte variantie-componenten zijn opgenomen in

Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Overzicht van de schattingen van de variantie-componenten

Bron Vrijheids- Gemiddelde Variantie-
graden kwadraten componenten

P 95 3.45 .07
D 4 33.69 .03
I 9 72.19 .15
PD 380 .84 .08
PI 855 .74 .15
DI 36 25.81 .26
PDI 3420 .46 .46

In eerste instantie werd bepaald wat de inteme consistentie was van de JCL als geheel. Dit

gebeurde op de volgende wijze:

SZP
pz -

(P)i

SzP f IIIO (SZPI)
Waarbij

- .82

SZP - variantie-component voor het facet Personen

SZP, - varíantie-component van de interactie tussen de facetten Personen en Items

De schattingen van de in de formule gebruikte variantie-componenten zijn opgenomen in Tabel

2.6. Hier mag de conclusie worden getrokken, dat de JCL als geheel intem consistent is.
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Vervolgens werd berekend in hoeverre de domeinen intem consistent zijn. Dit geschiedde op de

volgende wijze:

z
S~P } S PD

2
P (PD)I

- .72

SZP } SZPD } IIIO ((52PI } sZPDI~

variantie-component voor het facet Personen

variantie-component van de interactie tussen de facetten Personen en Domeinen

variantie-component van de interactie tussen de facetten Personen en Items

variantie-component van de interactie tussen de facetten Personen, Domeinen en

Items

De gevonden p' van .72 geeft aanleiding te concluderen dat de domeinen van de JCL niet erg

intem consistent zijn. Volgens de gangbare normen zou een waarde van .80 of hoger pas leiden tot

een conclusie van aanvaardbare interne consistentie.

Als laatste werd bepaald in hoeverre de JCL algemeen van toepassing is, of ineer domeinspecifiek,

dat is de generaliseerbaarheid van job control over domeinen:

sZP
z -

P (P)D -

Waarbij

- .80

SZP f IIS (SZPD)

SZP - variantie-component voor het facet Personen

SzPD - variantie-component van de interactie tussen de facetten Personen en Domeinen

De schattingen van de in de formule gebruikte variantie-componenten zijn opgenomen in Tabel

2.6. Als conclusie kan hier gelden, dat de JCL generaliseert over domeinen. Daannee kan tevens

worden gesteld dat het onderscheid in domeinen niet een substantiële bijdrage levert, zodat dit

onderscheid kan vervallen. Van nu af aan wordt job control als een algemene variabele behandeld.

2.7.7 Studie IIb De algemeenheid~specificiteit van job control

We beschikten dus over een schaal waarmee job control betrouwbaar kan worden gemeten.
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Het onderscheid tussen de schaal 'Algemeen' en de overige drie schalen lijkt moeilijk te

handhaven. Een regressie-analyse met de schalen van de drie taakgebieden als predictoren en de

subschaal 'Algemeen' als criterium leverde een multiple correlatie van .71 op. De conclusie kan

daarom worden getrokken dat de variantie van de subschaal 'Algemeen' in vrij grote mate te

verklaren is vanuit de drie subschalen. Op basis hiervan kan worden gesteld, dat de schaal

'Algemeen' ten opzichte van de overige schalen behoorlijk veel redundante informatie bevat. Dit

maakt het toevoegen van de schaal 'Algemeen' niet zinvol. Dus werd deze schaal verwijderd. Bij

deze ingreep dient natuurlijk te worden gecontroleerd wat de effecten zijn met betrekking tot de

interne consistentie. De schattingen van de in de formule gebruikte variantie-componenten zijn

opgenomen in Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Overzicht van de schattingen van de variantie-componenten

Bron Vrijheids- Gemiddelde Variantie-
graden kwadraten componenten

Totale steekproef: P 95 2.26 .08
PI 2755 .58 .58

Steekproefhelft 1: P 47 2.75 .09
PI 1363 .60 .60

Steekproefhelft 2: P 47 1.78 .06
PI 1363 .55 .55

Via een nieuwe analyse, maar nu op de 30 items waaruit de JCL nog bestond, bleek de waarde van

de p' iets te dalen, namelijk tot . 80. Hierbij werd de volgende formule gebruikt:

SZP

s~P f ]i3o ~s~p,)

Waarbij

- .80

S'-P - variantie-component voor het facet Personen

SZP, - variantie-component van de interactie tussen de facetten Personen en Items

Nu kan het zijn dat de gevonden resultaten erg afhankelijk zijn van de individuele respondenten in

de steekproeven. Een beproefde methode om daar voor te controleren is het onderverdelen van de
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totale steekproef in twee willekeurige steekproefhelften. De rationale achter deze benadering is dat

indien voor de twee helften hetzelfde resultaat wordt gevonden als voor de totale steekproef gezegd

kan worden dat de resultaten niet steekproef-afhankelijk zijn. Naarmate de gevonden waarden voor

pZ in dit geval meer overeenkomen, is deze indicatie voor steekproef-onafhankelijkheid van de

resultaten groter. De schattingen van de variantie-componenten zijn opgenomen in Tabel 2.7. Bij

de controle op de steekproefafhankelijkheid van de inteme consistentie bleek de pZ van de ene

steekproefhelft .82 en die voor de andere helft .76 te zijn. Deze gegevens maken de conclusie

mogelijk, dat voor de JCL met 30 items geen bewijs voor steekproefafhankelijkheid gevonden is.

De resultaten in deze paragraaf geven aan dat er geen beletsel gevonden werd om de verwijdering

van de schaal 'Algemeen' (deze schaal bevat ZO items) uit te voeren.

Hierbij dient overigens te worden aangetekend dat het wellicht achteraf handiger was geweest om

de Assistenten in Opleiding (Ai0's) uit te sluiten van het onderzoek, omdat op die manier veel

ontbrekende waarden (waarbij het antwoord 'S- niet relevant' wordt beschouwd als ontbrekende

waarde) voorkomen hadden kunnen worden. Ook had eventueel het onderzoek zich kunnen

concentreren op alleen de velden 'Onderwijs' en 'Onderzoek', omdat op die manier een

duidelijker, zij het beperkter beeld had kunnen ontstaan van de hoeveelheid job control voor een

grotere groep wetenschappelijke medewerkers van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

2.7.8 Het uiteindelijke instrument: domeinen, responsen

Een overzicht van de items die in de uiteindelijke versie van de JCL zijn opgenomen staat in Tabel

2.8. In het uiteindelijke instrument van 30 items, is het onderscheid in drie schalen vervallen. Dit

was gebaseerd op de conclusie dat job control blijkbaar de taakgebieden overstijgt. Job control

wordt wellicht op een aantal specifieke gebieden gevormd, maar het effect (het ervaren van de

toestand van job control) vindt uiteindelijk voor het totaal van de werkzaamheden plaats. Zoals

eerder vermeld was pZ .80, hetgeen volgens conventionele criteria betekent dat de lijst een

aanvaardbare inteme consistentie kent.

2.8 Conclusies

Zoals volgt uit het empirische onderzoek waarvan in dit hoofdstuk verslag is gedaan, kan job

control aan een universiteit worden geoperationaliseerd als bestaande uit de volgende aspecten:

eigen sturing ten aanzien van (i) Planning: Mogen en kunnen de eigen van werkzaamheden van de

individuele werknemer zelf gepland worden'?; (ii) Verantwoordelijkheid: Wordt het aan de eigen

verantwoordelijkheid van de werknemers overgelaten op welke wijze ze hun doel realiseren?; (iii)
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Tabel 2.8 Overzicht van de items in de uiteindelijk versie van de JCL

item:
I Mijn planning van onderwijsactiviteiten wordt vaak door onverwachte dingen

verstoord.
2 Ik mag zelf weten op welke wijze ik een college geef.
3 De plaats waar ik les geef, wordt door anderen bepaald.
4 De tijden van colleges en werkgroepen zijn door anderen vastgelegd.
5 Ik heb genoeg mogelijkheden voor eigen inbreng ten aanzien van de inhoud van het

onderwijs dat ik verzorg.
6 Ik vind lesgeven niet te moeilijk.
7 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik goed les heb gegeven.
8 Bij mijn onderwijstaken ben ik sterk afhankelijk van diensten en faciliteiten.
9 Ik vind lesgeven een uitdaging.

10 Ik heb veel te veel onderwijstaken.
11 De planning van mijn onderzoek wordt vaak door onverwachte dingen verstoord.
12 Hoe ik mijn onderzoek uitvoer, mag ik zelf weten.
13 Waar ik mijn onderzoek doe, mag ik zelf bepalen.
14 Wanneer ik tijd aan mijn onderzoek kan besteden, wordt voor een belangrijk deel

door anderen bepaald.
I S Ik heb veel eigen inbreng in mijn onderzoek.
16 Vaak vind ik mijn onderzoek moeilijk.
17 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik goed onderzoek gedaan

heb.
18 Voor de uitvoering van mijn onderzoek ben ik sterk afhankelijk van diensten en

faciliteiten.
19 Onderzoek doen is een uitdaging.
20 Mijn onderzoekswerk stapelt zich op.
21 Bij bestuurs-, en beheerswerk wordt de planning door anderen bepaald.
22 Ik ben vrij in de wijze waarop ik mijn bestuurs-, en beheerswerk uitvoer.
23 Waar bestuurs-, en beheerswerkzaamheden plaatsvinden wordt meestal door anderen

bepaald.
24 Anderen bepalen voomamelijk wanneer ik me met bestuurswerk moet bezighouden.
25 Ik heb genoeg mogelijkheden voor eigen inbreng bij mijn bestuurswerk.
26 Ik vind bestuurswerk moeilijk.
27 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik mijn bestuurswerk goed

gedaan heb.
28 De uitvoering van mijn bestuurswerk is sterk afhankelijk van diensten en faciliteiten.
29 Goed besturen is voor mij een uitdaging.
30 Bestuurs-, en beheerswerk neemt vaak onverwacht veel tijd in beslag.

Plaats: Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd vrij, voor wat betreft de plaats van

uitvoering?; (iv) Tijd: Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd vrij voor wat betreft de tijd

van uitvoering?; (v) Beslissingsbevoegdheid: Heeft men voldoende beslissingsbevoegdheid voor

wat betreft de inzet van eigen capaciteiten en het bepalen van de eigen doelen?; (vi) Capaciteiten:

Zijn er voldoende capaciteiten bij de werknemer aanwezig om te kunnen voldoen aan de gestelde

eisen?; (vii) Feedback: Is er sprake van een voor de werknemer voldoende hoeveelheid feedback?;
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(viií) Omgeving: Kan de individuele werknemer het gewenste effect op de omgeving afdwingen of

is er sprake van een afhankelijkheid van de omgeving voor het bereiken van het gewenste effect?;

(ix) Uitduging.. Is he[ werk van de werknemer uitdagend en stimulerend?; (x) Werkdruk.~ Is de

werkdruk, om wat voor reden dan ook, voor de werknemer te groot?

Gegeven de acceptabele p' van .80, kon een bevredígende inteme consistentie van de JCL

vastgesteld worden. Het is belangrijk vast te stellen dat voor job control specifieke en duidelijk te

onderscheiden taakgebieden weinig extra informatie bijdragen. Het effect van job control wordt

blijkbaar gevormd door bijdrage van al deze specifieke onderdelen, waarmee uiteindelijk het effect

op zich, en niet meer de specifieke onderdelen waaruit het is opgebouwd van belang zijn.
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Hoofdstuk 3: Omgevingscondities bij job control

3.1 Introductie

De mate waarin iemand controle heeft over zijn of haar werk is voor een belangrijk deel

afhankelijk van de condities in de werkomgeving (zie bijvoorbeeld Gaillard, 1996). De JCL

vermeldt condities als duidelijkheid met betrekking tot taken en middelen. vrijheid van handelen,

de aanwezigheid van hulpmiddelen en van steun, mogelijkheden tot zelft~epaling, enzovoort.

Tussen organisaties bestaan op al deze punten belangrijke verschillen. Maar ook binnen

organisaties kunnen belangrijke verschillen optreden. Deze kunnen bijvoorbeeld samenhangen met

de organisatiestructuur en het werkklimaat binnen bepaalde werkgroepen en afdelingen. Daarnaast

kunnen incidentele factoren zoals de wijze waarop een bepaalde afdeling wordt geleid, van invloed

zijn. Bij een autoritaire wijze van leiding geven zal met name de individuele vrijheid van de

medewerkers in gevaar kunnen komen.

In dit onderzoek hebben wij ons met betrekking tot omgevingsfactoren beperkt tot algemene

condities voor job control. Allereerst zijn de effecten bestudeerd van de faculteit waarin men

werkzaam is. Daarbij is speciale aandacht besteed aan het sociale klimaat en de mate van sociale

steun die medewerkers in verschillende faculteiten in hun werk ervaren. Een tweede belangrijke

conditie is de functie die iemand vervult. Functies verschillen naar de mate van zelfstandigheid

waarmee men het werk kan verrichten, maar ook bijvoorbeeld naar de mate waarin men

verantwoordelijk is voor de gang van zaken. Dit soort condities kunnen de mate van job control

ingrijpend beïnvloeden (zie bijvoorbeeld Gaillard, 1996).

3.2 De organisatiestructuur

De KUB kent in totaa] vijf faculteiten: de Faculteit der Economische Wetenschappen (FEW), de

Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FRW), de

Faculteit der Wijsbegeerte (FWW) en de Faculteit der Letteren (FLW). Er zijn grote verschillen in

omvang van de verschillende faculteiten, waarbij FEW de grootste is. De in dit onderzoek

betrokken faculteiten FEW, FRW en FSW zijn de drie grootste van de Universiteit. De vijf

faculteiten vallen bestuurlijk onder de centrale organen Stichtingsbestuur, Universiteitsraad, College

van Bestuur, College van Decanen en Secretaris van de Universiteit. Binnen de faculteiten zijn

weer diverse vakgroepen aangebracht. Een overzicht van de algemene organisatiestructuur van de

KUB is schematisch weergegeven in Figuur 3.1.
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Vakgroepen:
Faculteit der Econo- Fiscale Economie
mische Wetenschappen Sociale Economie

Faculteitsraad Bedrijfseconomie
Faculteitsbestuur Econometrie
Faculteitsbureau Algemene Economie

Best.informatiekunde k
Accountancy

IStichtingsbestuur
niversiteitsraad

College van Bestuur
College van Decanen
Secretaris van de

Universiteit

Faculteit der Sociale
Wetenschappen

Faculteitsraad
Faculteitsbestuur
Faculteitsbureau

Faculteit der Rechts-
geleerdheid

Faculteitsraad
Faculteitsbestuur
Faculteitsbureau

~ Faculteit der
wijsbegeerte

~ Faculteit der

Vakgroepen:
Psychologie
Methoden 6~ technieken
Sociologie
Beleid en Organisatie
Vrijetijdwetenschappen
Sociale zekerheids

wetenschappen
Personeels-

wetenschappen
Vrouwenstudies

Vakgroepen:
Rechtsgeschiedenis
Encyclopaedie
Privaatrecht
Staats- en administra-

tief Recht
Strafrechtweten-

schappen
Sociaal Recht en Soc.

Politie
Belastingrecht

~ Vakgroepen:
Diverse

~ Vakgroepen:
Letteren Diverse

Figuur 3.l De algemene organisatiestructuur van de KUB

De vakgroepen vallen bestuurlijk onder de Faculteitsbesturen en -raden. De vakgroepsleden kiezen

uit hun midden afgevaardigden voor het vakgroepsbestuur. Binnen het kader van dit onderzoek zijn

vier functies onderscheiden: (i) assistent in opleiding (AIO), (ii) universitair docent (UD), (iii)

universitair hoofddocent (iJHD) en (iv) hoogleraar (HL). In het algemeen geldt, dat de hoogleraar

de hoogste hiërarchische positie inneemt, gevolgd door de UHD, de UD en ten slotte de AiO. Er

zijn nog andere wetenschappelijke functies op de KUB, maar deze vallen buiten het

aandachtsgebied van dit onderzoek.
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3.3 De faculteit

3.3.1 De faculteit en job cootrol

Het is niet waarschijnlijk dat er tussen faculteiten grote verschillen bestaan met betrekking tot job

control. Ten aanzien van de volgende componenten van job control kunnen echter eventuele

verschillen tussen faculteiten optreden: (ii) Verantwoordelijkheid, (iii) Plaats, (iv) Tijd, (vii)

Feedback en (viii) Omgeving. Deze facetten zijn namelijk sterk athankelijk van de concrete

werkwijze van personen binnen de faculteit en dan met name van de ]eidinggevenden. De

informatie die nodig is om vast te stellen of er verschillen zijn tussen faculteiten is niet voorhanden

en zal slechts op informeel niveau te verkrijgen zijn. Er kan worden vastgesteld, dat er geen

formele verschillen bestaan tussen faculteiten. Wel is het waarschijnlijk dat er infonnele verschillen

bestaan. Om te kunnen onderzoeken welke aard deze verschillen hebben, werd in dit onderzoek

gebruik gemaakt van 'omgevings'-variabelen die een beter inzicht geven in de organisatie-cultuur

van de faculteiten.

3.3.2 Sociale steun en sociaal klimaat

De aandacht voor wat betreft de specifieke omgevings-variabelen die in het huidige onderzoek

werden onderzocht, is gericht op sociale steun en sociaal klimaat. Binnen het onderzoek van

Karasek en Theorell (1990) en dat van Furda et al. (1993) is onder andere aandacht besteed aan de

invloed van sociale steun op het ontwikkelen van gezondheidsklachten ten gevolge van een gebrek

aan job control. In het model van Karasek et al. wordt dat aangeduid als te hoge werkdruk en te

weinig sturingsmogelijkheden. 7ohnson en Hail (1988), definieerden sociale steun binnen de

Karasek-traditie in termen van de mogelijkheid om gedurende werktijd contacten te hebben met

collega's en de intensiteit van die contacten. Volgens Furda (1993) geldt dat de mogelijkheid om

gedurende de werktijd met collega's in contact te komen een voorwaarde is voor het ontvangen

van sociale steun. De werkomstandigheden kunnen bíjvoorbeeld van dien aard zijn dat een groot

gedeelte van de werktijd individueel aan een computer moet worden gewerkt, daarmee worden de

contactmogelijkheden zeer beperkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Uit het werk van Furda et al.

(1993) blijkt dat het ontbreken van contactmogelijkheden en dus sociale steun er voor zorgt dat er

meer negatieve gezondheidsgevolgen optreden ten gevolge van een tekort aan

sturingsmogelijkheden. Als er ten aanzien van faculteiten verschillen bestaan met betrekking tot

sociale steun, geeft dat aanleiding te veronderstellen dat er ook verschillen ten aanzien van job

control bestaan.
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Analoog aan de redenering bij sociale steun, is gemakkelijk inzichtelijk te maken dat het sociale

klimaat op de plaats waar werknemers hun werkzaamheden moeten uitvoeren invloed heeft op de

wijze waarop die werkzaamheden worden uitgevoerd en de gevolgen ervan. 'Sociaal klimaat'

wordt gewoonlijk gedefinieerd als interpersoonlíjk contact, formeel en informeel, dat typerend is

voor de wijze waarop collega's met elkaar omgaan en de kenmerkende ondergeschikte-

bovengeschikte relaties (Moos, 1986; Schneider, 1985). In verband met onze definitie van job

control is het aannemelijk dat het sociaal klimaat een belangrijk verband heeft met individuele

vrijheid van doelen en een mogelijk effect van de acties van werknemers op hun omgeving.

Binnen de omschrijving van het sociaal klimaat komen de hiërarchische relaties binnen de

organisatie en de wijze van samenwerking van collega's aan de orde. In die zin is het begrip

'sociaal klimaat' voor een deel overlappend met het begrip 'sociale steun'. In beide begrippen

komt namelijk een bepaalde ondersteuning van werknemers door collega's aan de orde. Het sociale

steun verlenen aan collega's kan een manier van samenwerken zijn. Ook hier geldt dat verschillen

tussen faculteiten, ten aanzien van sociaal klimaat, indicatief kunnen zijn voor een verschi] in job

control. Gegeven de nauwe verbondenheid van beide variabelen met organisatie-onderzoek en de

bevinding dat social support een variabele van belang is met betrekking tot job control (Furda,

1993) werden deze variabelen in het onderzoek betrokken.

3.3.2.1 Verschillen tussen faculteiten in sociale steun

Faculteit-gebonden verschillen in sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning wordt binnen dit onderzoek gezien als een variabele die geldt als een van de

voorwaarden voor job control. In die zin is het voor het huidige onderzoek ook van belang om te

bepalen of er verschillen te constateren zijn tussen de in dit onderzoek betrokken faculteiten.

Methodert

Voor de beantwoording van de hierboven gestelde vraag werd naast de JCL gebruik gemaakt van

een vragenlijst voor het meten van sociale steun. Vanuit de traditie van het werk van Karasek et al.

(bijv. 1990) is door Furda et al. (1993) een vragenlijst voor het meten van sociale steun

ontwikkeld. Aangezien het onderzoek in de traditie van Karasek et al. zeer dicht ligt bij het huidige

onderzoek lag een keuze voor het gebruik van dat instrument zeer voor de hand.
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Scoring en psychometrische k-rvaliteilen van de vragenlijst voor het meten van 'sociale

ondenrtecming'

De vragenlijst voor het meten van social steun bestaat uit in totaal 7 vragen. Drie vragen hebben

een inhoud die verwijst naar sociale steun die door de chef of het afdelingshoofd, of personen met

een vergelijkbare functie al dan niet gegeven wordt en 4 items hebben betrekking op sociale steun

van de zijde van collega's. Alle 7 vragen hebben een 4 punts-Likertschaal met de ankers 1- Altijd,

2- vaak, 3- Soms en 4- Nooit. Het invoeren van de data heeft plaatsgevonden middels scan-

apparatuur en bijbehorende software. De psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het

meten van sociale steun zijn behoorlijk te noemen. De interne consistentie van de vragenlijst,

Cronbach's a, bedroeg binnen dit onderzoek .75.

Respondenten

In het testboek dat de reeds eerder beschreven groep respondenten (zie Hoofdstuk 2) toegestuurd

heeft gekregen was ook de sociale steun -lijst opgenomen. Een overzicht van de faculteit waar en

de functie waarin de respondent daar werkt, is te zien in Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Overzicht van de respondenten die aan het huidige onderzoek hebben deelgenomen

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistent in Opleiding 25 19 29 73
Universitair pocent 28 21 26 75
Universitair Hoofddocent 9 7 6 22
Hoogleraar 9 2 9 20

Totaal 71 49 70 190

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het overzicht in Tabel 3.1 aangeeft welke respondenten,

naar functie en faculteit, hebben meegewerkt aan het totale ondcrzoek. Deze respondenten hebben

dus minimaal één vragenlijst, uit het totale testboek dat ze toegestuurd hebben gekregen, volledig

ingevuld. Op momenten in de hiema volgende tekst dat verslag wordt gedaan van de afname van

een specifieke vragenlijst uit het testboek, zal het voor dat instrument geldende overzicht van de

respondenten worden gegeven. In algemene zin betekent dit, dat het aantal respondenten bij een

specifieke vragenlijst lager kan zijn dan het aantal dat in Tabel 3.1 staat aangegeven. Er moet nog

worden opgemerkt, dat van twee respondenten, die wel het testboek geheel of gedeeltelijk hebben
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ingevuld, gegevens met betrekking tot faculteit en~of functie ontbreken. Hierdoor zijn deze

respondenten dus niet terug te vinden in Tabel 3.1. Het totaal van de respondenten is dus 192.

Een overzicht van de respondenten die de sociale steun vragenlijst hebben ingevuld, is te zien in

Tabel 3.2. Bijna alle respondenten die hebben deelgenomen aan het totale onderzoek hebben ook

deze vragenlijst ingevuld (187 van de 192).

Tabel 3.2 Overzicht van de respondenten die de sociale steun -lijst ingevuld hebben

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistenten in Opleiding 24 19 29 72
Universitair pocenten 27 20 26 73
Universitair Hoofddocenten 9 7 6 22
Hoogleraren 9 2 9 20

Totaal 69 48 70 187

Noot.. FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Resultaten

Op de data werd een one-way variantie-analyse uitgevoerd met faculteiten als factor. De uitkomst

van deze variantie-analyse gaf een F- 6.13 (df -2, p ~ .O1). Daarom kan geconcludeerd worden

dat er verschillen bestaan tussen de faculteiten voor wat betreft social steun. Een blik op de

gemiddelde sociale steun scores van de faculteiten leert, dat die score voor FSW het laagst is

(18.8) en dat de scores van FEW en FRW elkaar niet veel ontlopen met 20.1 voor FEW en 20.8

voor FRW. Als conclusie kan gelden, dat er binnen de FSW significant minder sociale

ondersteuning wordt gerapporteerd door de deelnemende respondenten.

Blijkbaar zijn er tussen de faculteiten die in het huidige onderzoek betrokken zijn, FSW, FEW en

FRW, significante verschillen voor wat betreft de hoeveelheid sociale ondersteuning die de aan dit

onderzoek meewerkende respondenten hebben aangegeven. Dit kan mogelijkerwijs duiden op

verschillen in de werksfeer en onderlinge collegialiteit die binnen deze faculteiten te vinden zijn.

Wellicht is de laagste score voor FSW te verklaren vanuit de bestuurlijke onrust, een aantal

reorganisaties en inkrimpingen, en de relatief grote financiële krapte die binnen deze faculteit

geldt. Mogelijkerwijs heeft dit voor een grotere onderlinge competitie gezorgd die debet is aan de

lagere sociale ondersteuning die ervaren wordt.
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3.3.2.2 Verschillen tussen faculteiten in sociaal klimaat

Ook sociaal klimaat is een variabele die in dit onderzoek betrokken werd met als reden dat ze

voorwaarde-scheppend kan zíjn voor job control. Het was evenals bij sociale ondersteuning, de

bedoeling om te onderzoeken of er faculteit-gebonden verschillen te constateren zijn voor wat

betreft sociaal klimaat.

Methoden

Voor de meting van sociaal klimaat is gezocht naar een instrument dat voldoet aan de gangbare

eisen van kwaliteit, begripsvaliditeit, psychometrische kwaliteit, afname-gemak en beschikbaarheid.

Bij het zoeken naar een instrument voor het meten van sociaal klimaat zijn we eigenlijk gestuit op

maar twee instrumenten. Het betrof de Work Environment Scale (Insel á Moos, 1974) en een

instrument voor het meten van de sociale omgeving op het werk van Repetti (1987). Het is zeer

verdedigbaar om Repetti's instrument te zien als een ontwikkeling op basis van het instrument van

Insel en Moos. Een reden daarvoor is dat in de vragenlijst van Repetti een groot aantal vragen (22)

voortkomen uit de Work Environment Scale. Tevens zijn er items toegevoegd van een social

support scale (Caplan et al., 1975) en de Job Diagnostic Survey (Hackman 8c Oldham, 1980)

alsmede een aantal items die speciaal voor dit instrument geschreven zijn. Daar komt nog bij dat

Repetti niet één, maar een aantal aspecten in haar vragenlijst representeert. Er zijn namelijk naast

algemene sociale klimaat items ook vragen opgenomen voor het meten van job satisfactie,

intimiteiUvernouwdheid, steun van collega's en chef. Gegeven de exploratieve aard van dit

onderzoek, is het aantrekkelijk dit soort aspecten die volgens het werk van Repetti nauw verbonden

zijn met sociaal klimaat, ook mee te nemen in het onderzoek. De vragenlijst werd door twee

vertalers uit het Engels vertaald. De vertaling van een item werd pas geaccepteerd op het moment

dat tussen de twee vertalers volledige overeenstemming werd bereikt over de uiteindelijke

formulering.

Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van sociaal klimaat

In het sociaal klimaat instrument van Repetti (1987) zijn in totaal 35 vragen opgenomen. Deze

vallen voor wat betreft de scoring uiteen in drie groepen. De eerste groep items heeft een 4-punts

Likert-schaal met als ankers (1) Zeker niet waar, (2) Niet waar, (3) Waar en (4) Zeker waar. De

tweede groep heeft ook een 4-punts Likert-schaal maar heeft als ankers (I) Nelemaal niet, (2) Een

beetje, (3) lets en (4) Heel veel. Ten slotte is er nog een groep items met een 7-punts Likert-schaal

met als ankers (1) Helemaal mee oneens, (2) Mee oneens, (3) Een beetje mee oneens, (4) Niet

eens, niet oneens, (5) Een beetje mee eens, (6) Mee eens en (7) Helemaal mee eens.
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Er zijn in totaal vijf factoren in de vragenlijst opgenomen: Globaal Sociaal Klimaat (N- 22),

Intimiteitlvernouwdheid (N- 4), Steun van collega's en chef (N- 4), en Job Satisfactie (N- 5). Uit

analyse van de door ons verzamelde data blijkt, dat de con-elatie tussen de items van de schaal

'Globaal Sociaal Klimaat' en alle items van de sociaal klimaat-vragenlijst .95 bedraagt. Dit leidt tot

de conclusie dat 'Globaal Sociaal Klimaat' nagenoeg volledig de inhoud van de totale vragenlijst

bepaalt. Daar komt bij dat de schaal voor sociale steun eigenlijk een doublure is van de vragenlijst

voor sociale steun van Furda et al. in het vorige tekstgedeelte. Deze gegevens leidden tot de keuze

om verder te werken met de items van de schaal 'Globaal Sociaal Klimaat' (N- 22; Cronbach's a-

.89), als meting van het sociaal klimaat.

Respondenten

Uit het overzicht van de respondenten binnen dit deelonderzoek (zie Tabel 3.3), blijkt dat in totaal

184 respondenten de sociaal klimaat vragenlijst hebben ingewld.

Tabel 3.3 Overzicht van de respondenten die de sociaal klimaat -lijst ingevuld hebben

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistenten in Opleiding 22 19 29 70
Universitair pocenten 27 20 26 73
Universitair Hoofddocenten 9 6 6 21
Hoogleraren 9 2 9 20

Totaal 67 47 70 184

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Resultaten

Faculteit-gebonden verschillen in sociaal klimaat

Om eventuele faculteit-gebonden verschillen in sociaal klimaat aan te tonen, werd een variantie-

analyse uitgevoerd. Er bleken inderdaad significante verschillen te bestaan tussen faculteiten voor

wat betreft het sociaal klimaat. Bij de hier uitgevoerde variantie-analyse was F-4.82 (d~ 2, p ~

.O1). Hier had wederom de Sociale Faculteit (FSW) de laagste score ( 68.67), terwijl FRW een

score had van 75.68 en FEW een score van 72.87.
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Conclusies

De conclusies zijn volledig overeenkomstig de conclusies bij het onderdeel sociale ondersteuning.

Het is waarschijnlijk dat dezelfde factoren ten grondslag liggen aan de vergelijkbare verschillen die

hier gevonden zijn. Uitgaande van de veronderstelling, dat sociale ondersteuning en sociaal klimaat

voorwaarde-scheppend voor job control zijn, zou op basis van de hier gevonden resultaten kunnen

worden verondersteld, dat de respondenten die werkzaam zijn binnen de FSW, gemiddeld een

lagere job control zullen rapporteren. Tussen de gemiddelde scores op de JCL voor respondenten

van FEW en FRW wordt daarentegen geen verschil verwacht.

3.3.3 Verschillen tussen faculteiten in job control

Vanuit de wens de verschillen in JCL-scores over respondenten te kunnen verklaren, wordt nu de

aandacht gericht op de vraag of deze verschillen samenhangen met de faculteit waarbinnen de

respondenten werkzaam zijn.

ResRondenten

Hoewel het reeds eerder aan de orde is geweest, is het toch goed om opnieuw aan de orde te

stellen dat niet iedere werknemer die in dit onderzoek betrokken was, dezelfde taken had. Zo

hadden van de Assistenten in Opleiding zeer weinigen een job control score voor het taakgebied

'Onderwijs'. Het feit da[ in de uiteindelijke JCL geen onderscheid meer is gemaakt naar

taakgebieden, neemt niet weg, dat een behoorlijk aantal respondenten niet alle vragen van de

oorspronkelijke vragenlijst hebben kunnen inwllen. Een overzicht van de respondenten per schaal

en met vermelding van hun functíe en de faculteit waar ze werkzaam zijn, is te zien in Tabel 3.4.

Het betreft hier dus een subset van de in totaal 192 respondenten die in Tabel 3.1 in dit hoofdstuk

zijn opgenomen.

Uit Tabel 3.4 wordt duidelijk dat door een beperkte omvang van sommige cellen een ANOVA

volgens een volledig gekruist design niet tot de mogelijkheden behoort (zie Tabel 3.4 onder het

kopje JCL totaalscore). Bij een volledig gekruiste analyse zou in een keer een vergelijking van alle

functies over alle faculteiten mogelijk zijn. In dit geval zullen we ons moeten beperken tot hetzij

een vergelijking over functies (behalve de Ai0's), of een vergelijking over faculteiten. Voor de

duidelijkheid wordt hierbij opgemerkt, dat weliswaar voor wat betreft de job control geen

onderscheid wordt gemaakt naar taakgebieden, maar dat Tabel 3.4 met gebruikmaking van dat

onderscheid (zie Tabel 3.4 onder de koppen 'Onderwijs', 'Onderzoek' en Bestuur en Beheer'), wel

specifieke infotmatie geeft over de reden waarom niet voor iedere respondent een job control score

aanwezig is.

49



Tabel 3.4 Overzicht van de respondenten die de job control vragenlijst (JCL) hebben
ingevuld, per schaal en naar functie en faculteit

Taakgebied 'Onderwijs' Taakgebied 'Onderzoek'

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 17 II 9 37 Aí0 24 19 28 71
UD 28 20 26 74 UD 28 21 25 74
UHD 8 6 5 19 UHD 8 7 5 20
HL 9 2 8 19 HL 9 2 9 20

Totaal 62 39 48 149 Totaal 69 49 67 185
ontbrekende waarden- 2 ontbrekende waarden- 2

Taakgebied 'Bestuur en Beheer' JCL totaalscore

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 2 4 5 ll Ai0 1 2 1 4
UD 21 18 25 64 UD 21 18 24 63
UHD 7 7 5 19 UHD 6 6 5 17
HL 5 2 7 14 HL 5 2 6 13

Totaal 35 31 42 ]O8 Totaal 33 28 36 97
ontbrekende waarden- 1 ontbrekende waarden- 1

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen; AiO- Assistent in Opleiding; t1D - Universitair
Docent; UHD- Universitair Hoofddocent; HL - Hoogleraar.

Resultaten

Faculteit-gebonden verschillen in job control

Om de faculteit-gebonden verschillen in job control aan te tonen werd een variantie-analyse

uitgevoerd. Deze toonde aan dat er geen significante verschillen zijn in de gemiddelde JCL-score

tussen faculteiten ( F- .58, df- 2, p~0.10). Hieruit moet worden geconcludeerd dat in tegenstelling

tot onze verwachting voor de JCL-score van de respondenten, het blijkbaar niet uitmaakt bij welke

faculteit ze werkzaam zijn.

3.4 De tunctie

3.4.1 De functie en job control

Middels een puntsgewijze bespreking van de eerder vermelde facetten van job control zal worden

aangegeven welke verschillen ten aanzien van job control verwacht mogen worden bij de

verschillende functies. (i) Planning (Mogen en kunnen de eigen van werkzaamheden van de

individuele werknemer zelf gepland worden'?); hier wordt een relatie veronderstelt met het type
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werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Over het algemeen is het zo, dat er meer 'verplichte'

bijeenkomsten zijn voor werkzaamheden binnen het onderwijs en bij bestuurs- en beheerstaken. Bij

het uitvoeren van onderzoekstaken zal de vrijheid om de eigen werkzaamheden te plannen groter

zijn. Daarnaast is deze vrijheid ook afhankelijk van de hoogte van de functie, omdat met het

stijgen van de functie ook de bevoegdheden toenemen. (ii) Verantwoordelijkheid (Wordt het aan de

eigen verantwoordelijkheid van de werknemers overgelaten op welke wijze ze hun doel

realiseren?); conform het gegeven dat met het stijgen van het functie-niveau ook de bevoegdheden

toenemen, is het denkbaar dat de mogelijkheid de eigen verantwoordelijkheid te nemen, toeneemt

met het functie-niveau. (iii) Plaats (Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd vrij, voor wat

betreft de plaats van uitvoering?); over het algemeen geldt hier weer, dat dit sterk samenhangt met

het type werkzaamheden dat men tot de taken mag rekenen. Door de bank genomen geldt voor de

hier onderzochte functie-groepen dat men een grote vrijheid op dit punt geniet. Met het stijgen van

het functie-niveau is er vermoedelijk ook een toename van de bevoegdheden. Dezelfde

veronderstelling kan gelden voor het punt (iv) Tijd (Is de wijze waarop doelen worden gerealiseerd

vrij voor wat betreft de tijd van uitvoering?). (v) Beslissingsbevoegdheid (Heeft men voldoende

beslissingsbevoegdheid voor wat betrefr de inzet van eigen capaciteiten, en het bepalen van de

eigen doelen?); ook hier geldt dat de onderzochte functie-groepen over het algemeen vrij veel

beslissingsbevoegdheid hebben, die echter weer toeneemt met het stijgen van het functie-niveau.

(vi) Capaciteiten (Zijn er voldoende capaciteiten bij de werknemer aanwezig, om te kunnen

voldoen aan de gestelde eisen?); door het toenemen van de ervaring met de hogere functie-niveaus,

wordt verondersteld dat de capaciteiten meer aanwezig zijn met het stijgen van het functie-niveau.

(vii) Feedback (Is er sprake van een voor de werknemer voldoende hoeveelheid feedback?); de

mate waarin feedback wordt verkregen, is waarschijnlijk negatief inet het functie-niveau

gerelateerd. Medewerkers op de lagere functie-niveaus worden vaker en duidelijker begeleid in hun

werkzaamheden, terwijl dat op de hogere functie-niveaus minder het geval is. (viii) Omgeving (Kan

de individuele werknemer het gewenste effect op de omgeving afdwingen of is er sprake van een

afhankelijkheid van de omgeving voor het bereiken van het gewenste effect?); op dit punt is het

niet onwaarschijnlijk een verband met bevoegdheden te veronderstellen, welke toenemen met het

stijgen van het functie-niveau. (ix) Uitdagend (Is het werk van de werknemer uitdagend en

stimulerend'?); het is niet onwaarschijnlijk dat de uitdaging voor jongere en beginnende

werknemers groter is dan voor de werknemers die al langer in een functie werken. Dit houdt in dat

de uitdagendheid groter is bij een lager functie-niveau. (x) Werkdruk (Is de werkdruk om wat voor

reden dan ook, voor de werknemer te groot'?); daar de verschillen tussen de functies is het moeilijk
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ten aanzien van werkdruk veronderstellingen te maken. In algemene zin kan dus worden

verondersteld dat met een toename van het functie-niveau ook de job control zal toenemen.

3.4.2 Sociale steun en sociaal klimaat

Als er ten aanzien van functies verschillen bestaan met betrekking tot sociale steun, geeft dit

aanleiding te veronderstellen dat er ook verschillen bestaan ten aanzien van job control.

3.4.2.1 Verschillen tussen functies in sociale steun

De gebruikte methoden en respondenten zijn al in Paragraaf 3.3.2.1 besproken. Voor wat betreft

het overzicht van de respondenten, wordt verwezen naar Tabel 3.2. In Tabel 3.2 valt op dat met

name de groep van de Universitair pocenten binnen iedere faculteit een behoorlijke omvang

hebben, 27, 20 en 26. Hoewel de groep van de Assistenten in opleiding ook behoorlijk omvangrijk

is, moet hierbij onmiddellijk worden gezegd dat in een analyse met betrekking tot job contro] een

groot aantal assistenten in opleiding afvallen voor bijvoorbeeld het taakgebied 'Onderwijs'.

Om de functie-gerelateerde verschillen in sociale steun aan te tonen werd een ANOVA uitgevoerd.

Als resultaat van de variantie-analyse bleek dat er geen significante verschillen optraden tussen de

verschillende functies, met betrekking tot de score voor social ondersteuning. De hoogte van F-

1.62 (dj~ 3, p~.10) was ver van de kritieke grens verwijderd. Er kan dus worden geconstateerd,

dat er geen functie-gerelateerde verschillen ten aanzien van de Social Support-scores zijn

aangetoond.

3.4.2.2 Verschillen tussen functies in sociaal klimaat

Voor wat betreft de gebruikte methoden en respondenten wordt hier verwezen naar Paragraaf

3.3.2.2. Een overzicht van de respondenten is gegeven in Tabel 3.3.

Functie-gehonden verschillen in sociaal klirnaat

Om de functie-gebonden verschillen in sociaal klimaat aan te tonen werd een ANOVA uitgevoerd.

De variantie-analyse uitgevoerd over de sociaal klimaat scores leert, dat er geen significante

verschillen tussen de gemiddelde sociaal klimaat scores van de verschillende functies zijn (F- .26,

dj~ 3, p~ .10). De meningen over het sociaal klimaat variëren dus blijkbaar niet met de functie

van de respondenten die aan het huidige onderzoek hebben meegewerkt.
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3.4.3 Verschillen tussen functies in job control

Fwictie-gebnnden verschilleir iu job controt

De aangewezen analyse bij de vraagstelling of er functie-gebonden verschillen in job control zijn,

is variantie-analyse. De variabele 'functie' is namelijk nominaal. Hoewel duidelijk is dat de

functies qua 'hoogte' en prestige verschillen,is over de exacte afstand tussen de functies geen

uitspraak te doen. Of het verschil in functie tussen de Ai0 en de UD hetzelfde is als het verschil in

functie tussen de UD en de UHD is niet te beantwoorden (zie bijvoorbeeld Hayes, 1988).

Tabel 3.5 Overzicht van de gemiddelde job control
scores van de vier onderzochte functies.

Gemíddelde
job control score N

Ai0 85.5 4
UD 82.8 63
UHD 84.6 17
HL 89.6 13

Hiertoe werd een ANOVA uitgevoerd. De uitgevoerde variantie-analyse leverde als resultaat, dat er

bijna significante verschillen in de gemiddelde JCL-scores zijn tussen functies (F- 2.63, df- 3, p ~

.10). De p-waarde die is gevonden, bedraagt exact .0544. Volgens de hier gehanteerde criteria, de

significantie moet minimaal een .OS-niveau bereiken, is het resultaat net niet voldoende om

significant genoemd te worden. Het is wel duidelijk dat de gemiddelde JCL-score varieert met het

functie-niveau. Om een betere indruk te krijgen van de functie-afhankelijkheid van de JCL-scores

werd gekeken naar de gemíddelde JCL-scores per functie. Als we de assistenten in opleiding buiten

beschouwing laten, vanwege hun geringe aantal, dan is er met het stijgen van het niveau van de

functie, ook een stijging van de job control score zichtbaar (zie Tabel 3.5.). Op basis van de hier

gepresenteerde gegevens, lijkt het functie-niveau een bepaalde invloed te hebben op de JCL-score.

3.5 Conclusies

[n dit hoofdstuk is met name aandacht besteed aan de rol die omgevingsfactoren kunnen spelen bij

het totstand komen van job control. Er kwamen duidelijk verschillen tussen faculteiten naar voren

met betrekking tot sociale steun en socraal kli~naat. Op basis hiervan werd verondersteld dat er
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tussen faculteiten verschillen in de gemiddelde job control-score aangetoond zouden kunnen

worden. Deze verschillen zijn echter niet gebleken in het onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht dat eerder functie-, dan faculteitgebonden

verschillen in de gemiddelde JCL-scores naar voren zouden komen. De hypothesen bij

functiegebonden verschillen wezen over het algemeen op een toename van job control bij een

toename van het functie-niveau. Uiteindelijk is ook gebleken uit het onderzoek, dat de gemiddelde

JCL-score toeneemt met het functie-niveau. Hiermee is de hypothese in die richting bevestigd.

Gegeven de hoogte en significantie van de resultaten lijkt het verstandig te spreken van de

aanwezigheid van een effect van functie-niveau op job control.
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Hoofdstuk 4: Persoonscondities bij job control

4.1 [ntroductie

In eerdere hoofdstukken werd geconstateerd dat de respondenten in dit onderzoek verschillen ten

aanzien van de hoeveelheid waargenomen job control. In het vorige hoofdstuk is verder duidelijk

geworden dat de functie waarin de werkzaamheden worden verricht, samenhangt met de

aangegeven hoeveelheid job control. Het gevonden verband duidt er op dat met een toename van

het functieniveau ook de gemiddelde JCL-scores toenemen. Job control wordt zowel bepaald door

de omgeving als de persoon. In een streven om individuele verschillen in de aangegeven mate van

job control te verklaren, wordt in dit hoofdstuk de aandacht gericht op de mogelijke invloed van

persoonsgebonden eigenschappen.

Bij het overwegen van de mogelijke variabelen ligt het voor de hand allereerst te denken aan

intelligentie als een belangrijke controle-bepalende factor. Er zijn echter verschillende argumenten

om deze variabele niet te kiezen. Recente ontwikkelingen in het onderzoek van de persoonlijkheid

in de werkomgeving hebben laten zien dat persoonlijkheidsvariabelen van meer belang zijn dan

intelligentie (cf. Furnham, 1992). Traditioneel is het testen in bedrijven en organisaties vooral

georiënteerd geweest op het onderzoek van handwerkers, alsmede commercieel en administratief

personeel. Arbeidsgeschiktheid werd daarbij primair opgevat als de capaciteit om betere prestaties

te leveren dan anderen. Algemene intelligentie en specifieke capaciteiten zoals administratieve,

numerieke, technische en commerciële begaafdheden werden gezien als de belangrijkste factoren

voor de bepaling van arbeidsgeschiktheid. Tests die deze kwaliteiten meten, werden met succes

toegepast, bijvoorbeeld voor selectie-doeleinden. In de vijftiger jaren heeft echter een omslag plaats

gevonden. De nadruk werd steeds meer gelegd op de selectie van medewerkers voor de hogere

echelons. Pogingen om succes te voorspellen met behulp van begaafdheidstests bleken op dat

niveau aanzienlijk minder succesvol. Als belangrijkste oorzaak van dit falen werd de grote

complexiteit van het werk op hogere niveaus naar voren gebracht. Een schatting heeft uitgewezen

dat zeven keer zoveel managers falen als gevolg van persoonlijkheidsproblemen dan als gevolg van

technische incompetentie (cf. Furnham, 1992). Vanaf dat moment werd de aandacht vooral gericht

op het onderzoek van de persoonlijkheid. In het huidige onderzoek is job control onderzocht bij

universitair personeel. De complexiteit van de functies speelt daarbij ongetwijfeld een grote rol.

Daarom is in het huidige onderzoek de aandacht in de eerste plaats gericht op

persoonlijkheidsvariabelen. Speciale aandacht werd besteed aan de keuze van de variabelen.
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Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsvariabelen die de mate van job

control beïnvloeden. Het leek daarom verstandig om in dit onderzoek verschillende typen

persoonlijkheidsvariabelen te onderzoeken. Allereerst is gekozen voor persoonlijkheidstrekken. In

het onderzoek is gewerkt met de Big Five persoonlijkheidsdimensies, die momenteel worden

beschouwd als de best gestandaardiseerde variabelen waarover de persoonlijkheidspsychologie

beschikt (Digman, 1990). Ten aanzien van de Big Five dimensies is door sommige onderzoekers

gesteld dat zij een causale betekenis hebben voor het gedrag van individuen in uiteenlopende

situaties (McCrae Bc Costa, 1995). Derhalve mag worden aangenomen dat zij ook voor het

verwerven van controle van belang zijn.

Verder is in dit onderzoek speciale aandacht besteed aan temperamenten. Temperament is door

Buss en Plomin (1984) gedefinieerd als geërfde persoonlijkheidstrekken die al aanwezig zijn bij

jonge kinderen. Temperament onderscheidt zich van meer algemene persoonlijkheidstrekken door

haar erfelijke karakter en nauwe aansluiting bij biologische karakteristieken. Volgens Gaillard

(1996, p. 143) weerspiegelt temperament 'niet zozeer de inhoud van het gedrag (ivat de persoon

doet), maar veeleer hoe iemand zich gedraagt (bijvoorbeeld energiek, snel, gehaast, weifelend,

flexibel, ete.)'. Temperamenten verwllen 'een organiserende rol bij het reguleren van de

stimulerende waarde van de omgeving en van de eigen individuele activiteiten' (Gaillard, 1996, p.

145). Met name de rol van temperamenten bij het reguleren van eigen activiteiten van het individu

geeft aanleiding een samenhang met controle te veronderstellen.

Een volgende categorie van persoonlijkheidsvariabelen die zijn onderzocht zijn interpersoonlijke

waarden. Waarden kunnen voor controle grote betekenis hebben. Zij sturen iemands acties en

bepalen de evaluatie van situaties. Waarden verschaffen de criteria waartegen acties en omgevingen

worden getoetst. Wat is de relatie van waarden met controle? Waarden zijn betrekkelijk abstracte

categorieën. Zij verschaffen algemene richtlijnen voor gedrag (Carver 8c Scheier, 1992). Waarden

helpen het individu bij beslissingen over meer concrete programma's van actie die in een situatie

moeten worden uitgevoerd.

De laatste variabele die onderzocht werd is prrmaire controle. Dit is door Hettema en Hol (in

press) geoperationaliseerd als doelen. Doelen represen[eren een gewenste eindtoestand (Carver 8t

Scheier, 1992). Zij behoren tot de 'new middle level units' van de persoonlijkheid die in de

tachtiger jaren zijn geïntroduceerd als reactie op meer abstracte categorieën als trekken en

motieven (Buss 8r Cantor, 1989). Doelen zijn de belangrijkste eenheden die door Carver en Scheier

worden gehanteerd in het onderzoek van zelfregulatie (zie hoofdstuk 1). Zij zijn direct bepalend

voor de keuze van acties (output-functie) en de evaluatie van situaties (input-functie). Derhalve is
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er alle aanleiding naast abstracte waarden ook aandacht te besteden aan de doelen die in concrete

situaties worden nagestreefd.

Status van {iet onder-zoek

Ten aanzien van de status van dit onderzoek dienen verschillende kanttekeningen te worden

geplaatst. Allereerst was het a priori onduidelijk welke persoonlijkheidsvariabelen samenhang

zouden vertonen met job control. Waar dat mogelijk was, zijn gerichte uitspraken gedaan over te

verwachten samenhangen. Het onderzoek is echter voor een aanzienlijk deel exploratief, waarbij

scores op persoonlijkheidstests systematisch vergeleken zijn met de mate van job control. Vanuit

een geheel ander perspectief kan men het onderzoek daarom ook opvatten als onderzoek naar de

criterium-gerelateerde validiteit van een aantal persoonlijkheidstests. Het primaire doel van dit

onderzoek was echter variabelen te identificeren die samenhang vertonen met job control.

Aangezien de testscores zijn verzameld bij werkers die al eerder werden aangesteld is er sprake

van gelijktijdige validiteit ('concurrent validity'), niet van predictieve validiteit (Wiggins, 1988).

Met betrekking tot dataverwerking waren er verschillende mogelijkheden. Een voor de hand

liggende optie was het bepalen van correlaties tussen persoonlijkheidsvariabelen en job control.

Een andere mogelijkheid was het afleiden van de regressievergelijking van job control op alle

persoonlijkheidsvariabelen. Aangezien het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheidsvariabelen

die verband houden met job control voorop stond, werd gekozen voor een tussenweg. De

onderzochte variabelen zijn afkomstig uit verschillende domeinen: persoonlijkheidstrekken,

temperamenten, waarden en doelen. Wij waren vooral geïnteresseerd in de vraag welke variabelen

binnen domeinen relatief ineer of minder samenhang vertonen en niet zozeer in de relatie van

gehele vragenlijsten met job control. De resultaten hiervan kunnen namelijk nuttig zijn bij het

vormen van een exploratief model over de samenhang van persoonlijkheidsvariabelen en job

control. Daarom werd elk domein apart geanalyseerd en werden per domein vergelijkingen afgeleid

voor de regressie van job control op de persoons-variabelen. De multiple correlaties werden

vervolgens getoetst. Het spreekt vanzelf dat de hoogte van de gevonden multiple correlaties met de

nodige voorzichtigheid gehanteerd moet worden. De wijze waarop proefpersonen voor dit

onderzoek zijn geworven heeft ongetwijfeld invloed gehad op de samenstelling van de steekproef.

De steekproef kan daarom niet als representatief worden beschouwd voor de universiteitspopulatie.

De effecten van de selectie op de resultaten zijn niet bekend en daar dient bij de intetpretatie van

de uitkomsten rekening mee gehouden te worden.
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4.2 Een onderzoek naar de relatie tussen de Big Five persoonlijkheidsfactoren en job

coutrol

In het onderzoek naar persoonlijkheidseigenschappen die een relatie hebben met job control, wordt

zoals aangekondigd in de inleiding de aandacht nu gericht op de 'Big Five'

persoon I ijkheid sfactoren .

4.2.1 Een omschrijving van de Big Five persoonlijkheidsfactoren

Binnen de persoonlijkheidsleer is de laatste 20 jaar nieuwe aandacht ontstaan voor het

persoonlijkheidsconcept en de betekenis en waarde ervan, zoals bijvoorbeeld door Digman (1990)

is vastgesteld. Vanuit verschillende onderzoekslijnen is gebleken dat de Big Five, een taxonomie

van de menselijke persoonlijkheid in vijf factoren steun vindt in de empirie. De Big Five omvatten

de persoonlijkheidsdimensies: (i) Extraversie versus Introversie (Extraversion-Introversion); (ii)

Vriendelijkheid (Agreeableness); (iii) Zorgwldigheid (Conscientiousness); (iv) Emotionele

S[abiliteit (Emotional Stability) en (v) Openstaan voor Nieuwe Ervaringen (Openness to

experience).

In vele onderzoeken is de vijf-factor structuur teruggevonden, zoals door McCrae en Costa (1987),

Goldberg (1989) en John (1990). Ook blijkt uit het overzicht van Digman (1990), dat in vele

landen en taalgebieden steeds dezelfde vijf factoren gevonden worden. Er zijn echter ook

problemen. Een belangrijk probleem is bijvoorbeeld de interpretatie van de vijfde factor (Cultuur,

Openstaan voor Nieuwe Ervaringen, of intellect). Velen hebben hierover een standpunt ingenomen,

maar tot een eenduidige oplossing is het volgens dezelfde Digman (1990) niet gekomen. Een ander

probleem van de Big Five betrett het probleem dat bij vertalingen van een aantal items in een

andere taal de resultaten van de factoranalyse meestal niet één-op-één overeenkomen met de

originele versie. Gezien het feit dat het onderzoek plaatsvond in Nederland, waren we genoodzaakt

een vragenlijst voor het meten van de Big Five te gebruiken die geschikt is voor het Nederlandse

taalgebied. De omschrijving van de vijf factoren in het Nederlands is bijvoorbeeld te vinden bij

Mervielde (1992). De omschrijvingen van de vijf factoren bij hem zijn als volgt (I) Extraversie

versus Introversie; (II) Vriendelijkheid; (IIl) Zorgwldigheid; (I[7 Emotionele Stabiliteit en (I~

Openstaan voor Nieuwe Ervaringen. De inhoud van de factoren is goed weer te geven door een

aantal steekwoorden die een persoon beschrijft die het ene of het andere extreem van de factor

representeert. Bij factor I kan men stellen dat de introverte persoon bedeesd, stil, onderdanig en

geremd is. De extrovert is zelfverzekerd, spraakzaam, assertief en spontaan. Bij factor 11

L'riendelijkheid wordt de negatieve pool gekenmerkt als koel, onvriendelijk en zelfzuchtig. De
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positieve pool wordt getypeerd als hartelijk, vríendelijk, meewerkend en soepel. Factor 11! wordt

voor wat betreft de positieve pool gevormd door nauwkeurigheid, nauwgezetheid, zorgwldigheid

en ijver, terwijl de negatieve pool wordt gekenmerkt door luiheid, nalatigheid, achteloosheid en

onnauwkeurigheid. De factor Emotionele Stabiliteit wordt gekenmerkt door rust, kalmte,

standvastigheid en ontspannenheid. Niet emotioneel stabiel is men als men zenuwachtig, nerveus,

gespannen en opvliegend is. De laatste factor Openstaan voor Nieuwe Ervaringen, wordt aan de

positieve pool gekenmerkt door intelligentie, verstandigheid, fantasierijk, creatief en leergierig zijn.

De negatieve pool wordt omschreven als onintelligent, onverstandig, fantasieloos en

ongeïnteresseerd zijn.

4.2.2 De relatie van de Big Five persoonlijkheidsfactoren en job control

Met betrekking tot de samenhang met job control kunnen enige voorzichtige veronderstellingen

worden geformuleerd. Voor factor (I) Extraversie versus Introversie, zou kunnen worden

verondersteld, dat extraverten gemakkelijker de gang van zaken op het werk zullen sturen dan

introverten. Beter sociale vaardigheden bij extraverten zouden hiervoor een reden kunnen zijn.

Vanuit de gedachte dat het individu de omgeving nodig heeft om de eigen doelen na te streven, zal

waarschijnlijk gemakkelijker het gewenste resultaat worden behaald als de aansluiting met die

omgeving goed is. Bij factor (11), Vriendelijkheid, is het niet onwaarschijnlijk dat de meer

zelfzuchtige persoon beter voor de eigen zaken opkomt en daarom meer job contro] verwerft. Het

contrast met Vriendelijkheid wordt hier vooral gezien in termen van zakelijk en efficiënt werken.

Dit zou verband kunnen houden met de job control-aspecten Verantwoordelijkheid en

Beslissingsbevoegdheid. Factor (111) Zorgvuldigheid zal waarschijnlijk op een positieve wijze

samenhangen met de JCL-score. De eigenschappen die in deze factor naar voren komen, lijken

zeer belangrijk voor die aspecten van job control die te maken hebben met het hebben van vrijheid

van handelen. Bij factor (Ii~, Emotionele Stabiliteit, is het ook waarschijnlijk dat deze een effect

heeft op job control. Hoe meer energie individuen moeten steken in het verkrijgen of behouden

van hun Emotionele Stabiliteit, hoe minder energie ze kunnen investeren in het verkrijgen of

behouden van job control. Bij factor ([~ Openstaan voor Nieuwe Ervaringen geldt als algemene

veronderstelling dat meer leergierige en fantasierijke mensen, meer van hun mogelijkheden zullen

benutten om job control te krijgen. Hier wordt dus een positief verband verondersteld.

4.2.3 Methoden

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de JCL en een vragenlijst voor het meten van de Big

Five. Hiervoor was het nodig een Nederlandstalig instrument te gebruiken. Naast de gebruikelijke
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eisen die gesteld moeten worden aan de psychometrische kwaliteiten van die vragenlijst, was ook

de lengte van de vragenlijst een overweging. Dit alles heeft geleíd tot een keuze voor het gebruik

van de BSBBS-25 van Mervielde (1992). Dit is een bewerking van de BRS-50 van Goldberg

(1989). Gezien het feit dat het hier een Vlaamse lijst betreft, is de lijst nog nagekeken op voor het

Nederlandse taalgebied minder termen. In dit verband werd de tenn 'zelfzeker', een item voor de

meting van Factor I, veranderd in 'zelfverzekerd'. Verder hebben er geen aanpassingen

plaatsgevonden.

4Z.4 Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van

de Big Five persoonlijkheidsfactoren

De scoring van de BSBBS-25 behelst het optellen van alle bij één Factor behorende items tot één

schaalscore. In Mervielde (1992) staan de volgende waarden voor de interne consistentie vermeldt:

(I) Extraversie versus Introversie, Cronbach's a-.90 tot .94; (II) Vriendelijkheid, a-.84 tot .88;

(III) Zorgvuldigheid, a-.94 tot .96; (Ii~ Emotionele Stabiliteit, a-.81 tot .89 en (V) Openstaan

voor Nieuwe Ervaringen, a-.87 tot .91. Een principale componenten analyse met Varimax rotatie

leverde in het onderzoek van Mervielde vijf factoren, overeenkomstig de vooraf bedachte

samenstelling, die tezamen 66.4o~o van de variantie verklaarden. De factorladingen vertoonden een

variatie van .52 tot .90, terwijl er relatief weinig secundaire ladingen waren. Een in Mervielde

(1992) gerapporteerd onderzoek naar de convergerende validiteit leerde, dat de BSBBS-25 een

grote overeenkomst vertoond met de SPEL (Hofstee, Brokken 8z Land, 1981). Wel bleek dat er

problemen waren met betrekking tot de interpretatie van de vijfde factor. In het huidige onderzoek

zijn de volgende waarden voor de inteme consistentie van de factoren gevonden: (I) Extraversie

versus Introversie, Cronbach's a-.85; (II) Vriendelijkheid, a-.71; (III) Zorgvvldigheid, a-

.83; (IV) Emotionele Stabiliteit, a-.80 (V) Openstaan voor Nieuwe Ervaringen, a-.69.

Hieruit is af te leiden dat, hoewel de Cronbach's a's zonder enige uitzondering lager zijn dan die

door Mervielde (1992) werden gerapporteerd, er overeenkomstig de resultaten van Mervielde

sprake is van een behoorlijke tot goede inteme consistentie. Vervolgens werd een factor-analyse

uitgevoerd. Voor wat betreft de factorstructuur van de BSBBS-25 zoals die in dit onderzoek is

gebleken, kan worden gezegd, dat deze goed overeenkomt met de door Mervielde (1992)

gerapporteerde structuur. De vijf factoren verklaren in het geval van dit onderzoek 61.30~o van de

variantie.

Met uitzondering van het item 'onstandvastig - standvastig' (factor Emotionele Stabiliteit) laadden

alle items primair op de bedoelde factor. Ook de volgorde van de factoren komt, zoals blijkt uit

Tabel 4.1, overeen met de door Mervíelde gevonden volgorde (I, III, IV, II, i~. De algemene
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Tabel 4.1 Factoruitkomst van de BSBBS-2S

Factoren

Factor I (Extraversie-Intrnversie)
IEOS introvert- extravert .82
IE02 stil-spraakzaam .81
IE03 onderdanig-assertief .72
IE04 geremd-spontaan .70
IEO1 bedeesd-zelfverzekerd .68 .42
ES4 onstandvastig-standvastig .42 .33

I II [II IV V

Factor111 (Zorgvulcligheid)
C04 onzorgvuldig-zorgvuldig .87
C02 achteloos-nauwgezet .85
C03 nalatig-grondig .81
COI onnauwkeurig-nauwkeurig .78
COS lui-ijverig .50

FactorIV (Emotionele Stabiliteit)
ES1 zenuwachtig-rustig .88
ES3 gespannen-ontspannen .86
ES2 nerveus-op zijn gemak .84
ESS opvliegend-kalm -.41 .64

FactorII (Vriendelijkheict)
AG4 tegenwerkend-meewerkend
AGS strak-soepel
AG2 onvriendelijk-vriendelijk
AG3 zelfzuchtig-onzelfzuchtig
AG1 koel-hartelijk

Factor lI (Openstaan voor Nieuwe Ervaringen)
I04 oncreatief-creatief
I03 fantasieloos-fantasierijk
IOS ongeïnteresseerd-leergierig
[Ol onintelligent-intelligent
I02 onverstandig-verstandig

.35

.35

.3S

.71

.69

.68

.61

.S7

.82

.82

.S3
.48
.48

Noot: Ladingen lager dan .30 worden niet getóond; Item ES4 was oorspronkelijk ingedeeld
bij factor IV (Emotionele Stabiliteit).

conclusie kan zijn dat de psychometrische kwaliteiten, die door Mervielde (1992) gevonden zijn,

op een zeer acceptabele wijze binnen dit onderzoek zijn gerepliceerd.

37
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4.2.5 Respondenten

Een overzicht van de respondenten die de BSBBS-25 hebben ingevuld als onderdeel van dit

onderzoek is te zien in Tabel 4.2. Van twee respondenten was geen informatie voor wat betreft

functie of faculteit beschikbaar. In dit geval heeft iedere respondent die heeft deelgenomen aan het

onderzoek ook de Big Five vragenlijst ingevuld.

Tabel 4.2 Overzicht van de respondenten die de Big Five vragenlijst hebben ingevuld

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistenten in Opleiding 25 19 29 73
Universitair pocenten 28 21 26 75
Universitair Hoofddocenten 9 7 6 22
Hoogleraren 9 2 9 20

Totaal 71 49 70 190

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit der
Rechtsgeleerdheid; FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen

4.2.6 Resultaten

In eerste instantie werd onderzocht of er sexe-verschillen waren in de scores van de respondenten

op de BSBBS-25. Slechts in één geval (p ~.OS), was er sprake van een sexe-verschil. Met

betrekking tot Extraversíe - Introversie bleek dat vrouwen hoger scoorden dan mannen:

t(190)- -2.05 (p ~.OS). De vrouwelijke respondenten bleken extraverter te zijn dan de mannelijke

respondenten. Om te kunnen zien wat de relaties van de diverse persoonlijkheidsfactoren met job

control is, werd hier een multíple regressie-analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn

opgenomen in Tabel 4.3. De multiple R bedraagt .35 (F- 2.49, p ~ .OS).

Tabel 4.3 Overzicht van het verband tussen Big Five factoren en de JCL-score

Big Five factoren Beta-gewicht T-waarde

(n Extraversie - Introversie 17 1.45
(]~ Vriendelijkheid -.05 -.50
(Ill) Zorgvuldigheid .14 1.43
(Ii~ Emotionele Stabiliteit .11 1.04
(17 Openstaan voor Nieuwe Ervaringen .16 1.42
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Als wordt gekeken naar de beta-gewichten die bij iedere persoonlijkheidsfactor afzonderlijk

gevonden werden, dan blijkt dat de meeste coëfficiënten overeenstemmen met de verwachting,

maar dat de verbanden met job control zwak zijn. Hoewel moet worden geconstateerd dat nergens

een significant resultaat is gevonden, werd steeds een beta-gewicht gevonden dat overeenkomt met

de vooraf opgestelde hypothesen. Behalve de factor Vriendelijkheid leveren de positieve polen van

alle factoren dus een positieve bijdrage aan job control. De extraverte, zorgvuldige, emotioneel

stabiele, voor nieuwe ervaringen openstaande en niet vriendelijke persoon heeft meer job control.

4.2.7 Conclusies

Uit het hier uitgevoerde onderzoek komt een voorzichtige índicatíe naar voor die wijst in de

richting van een bevestiging van alle vooraf opgestelde hypothesen. Over het algemeen hangt een

score op de positieve pool van de persoonlijkheidsfactoren licht samen met een hogere score voor

job control. Een uitzondering hierop is factor 11, Vriendelijkheid, waarvoor een lagere score

samenhangt met meer job control. Het feit dat de beta-gewichten nergens een aanzienlijk

significantie-niveau bereikten, betekent overigens wel dat deze uitkomsten met de nodige

voorzichtigheid moeten worden bekeken.

4.3. Een onderzoek naar de relatie tussen temperamenten en job control

Z.oals in de introductie van dit hoofdstuk reeds werd aangekondigd, zal de aandacht nu worden

gericht op de relatie van temperament met job control.

4.3.1 ~Yat zijn temperamenten?

Door de aandacht te richten op temperamenten wordt het mogelijk een zeer basaal proces, namelijk

de activiteiten van het centrale zenuwstelsel, bij onze vraagstelling te betrekken. Belangrijk werk

op het terrein van de temperamenten is gedaan door bijvoorbeeld Pavlov (cf. 1952) en Strelau (cf.

1988). Pavlov schreef over temperament: 'The temperament constitutes the most general

characteristic of every man, the most general and most essential characteristic of his nervous

system', (Pavlov, 1952, p. 339). Onderwerp in het onderzoek naar temperamenten, binnen de

Pavloviaanse traditie, zijn vooral de snelheid en effectiviteit van conditionering en dat in verband

met bepaalde eigenschappen van het centrale zenuwstelsel (CZS). Het gaat dan om de sterkte van

exitatie (SE), de sterkte van inhibitie (SI), het evenwicht tussen beide processen en hun mobiliteit

(MO). De sterkte van exitatíe (SE) verwijst naar het functionele vermogen van het centrale

zenuwstelsel, dit is de werkcapaciteit van de corticale cellen. SE uit zich in het vermogen om

63



adequaat te (blijven) reageren onder omstandigheden van zeer intense of zeer langdurige stimulatie.
De sterkte van inhibitie (SI) verwijst naar de mate waarin het CZS in staat is om extinctie of het
uitstellen van gedragingen die tot beloningen leiden, vol te houden. MO verwijst naar het
vermogen om doeltreffend te reageren op voortdurende aanpassingen in de omgeving. De

omschrijving van de drie door Pavlov onderscheiden temperamenten is overgenomen uit de

handleiding bij de Pavlov Temperamenten Schaal (PTS) van Van Heck et al. (1993).

4.3.2 De relatie tussen temperament en job control

Hoogscoorders op sterkte van exitatie (SE) hebben het vermogen om adequaat te blijven reageren

onder omstandigheden van zeer intense of zeer langdurige stimulatie (zie Van Heck et al., 1993).
Werkdruk is een belangrijke component van job control. Aangezien werkdruk in het huidige

onderzoek via een vragenlijst mede wordt gemeten (JCL), hebben we het hier over ervaren

werkdruk.

Onze verwachting is, dat mensen met een hoge SE-score minder snel een gebrek aan job control

zullen rapporteren. Voor wat betreft sterkte van inhibitie (SI) wordt door Van Heck et al. (1993)

gesteld dat een hoge SI-score verwijst naar het gemakkelijker kunnen afzien van gedragingen, die

uit sociaa] oogpunt niet verwacht of ongewenst zijn. Mensen met een hoge score op SI kunnen

werkzaamheden gemakkelijker onderbreken als dat wordt gewenst; zij kunnen hun reacties

uitstellen en ook emoties onderdrukken. Zij zullen bovendien beter kunnen omgaan met

verstoringen van een werkplan en met beperkingen van de mogelijkheden tot eigen planning van

werkzaamheden (zie Van Heck et al., 1993). In die zin wordt dan ook verondersteld dat individuen

met een hoge SI-score minder snel een gebrek aan job control zullen rapporteren. Hoogscoorders

op mobiliteit (MO) hebben volgens Van Heck et al. (1993) als kenmerken dat ze zich goed kunnen

aanpassen aan wisselende omstandigheden en een groot vermogen hebben om, al naar gelang de

omstandigheden, van stemming te wisselen. Het zich goed kunnen aanpassen aan wisselende

omstandigheden wordt verondersteld samen te gaan met het kunnen omgaan met situaties waarin

dingen niet gaan zoals men verwacht. We verwachten dan ook dat hoogscoorders op MO om die

reden minder snel een gebrek aan job control zullen rapporteren.

4.3.3 Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van

temperamenten

In de Pavlov Temperamenten Schaal (PTS) zijn drie schalen aanwezig, respectievelijk voor de

meting van de sterkte van exitatie (SE), de sterkte van inhibitie (SI) en hun mobiliteit (MO). De

SE-schaal (20 ítems) bevat items die betrekking hebben op bedreigende situaties die eenmaal
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voorgenomen activiteiten verstoren, voorkeuren voor riskante enlof veeleisende activiteiten, de

mate van emotionele verwarring of een afname van effectiviteit bij prestaties onder zware, sociale

of fysieke druk. De SI-schaal (20-items) bevat items die betrekking hebben op het kunnen afzien

van gedragingen die uit sociaal oogpunt niet verwacht of ongewenst zijn; het tijdelijk opschorten

van het uitvoeren van een taak, wanneer een dergelijk uitstel door anderen verlangd wordt; de

mogelijkheid taken te onderbreken of reacties uit te stellen als dat nodig is. De MO-schaa] (20

items) tenslotte, bevat items met betrekking tot adequaat reageren op onverwachte situatie-

veranderingen, zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omgevingen, gemakkelijk wisselen tussen

activiteiten, het wisselen van stemming, en meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen ondernemen.

Na de instructie, 'Geef een zo eerlijk mogelijk beeld van Uzelf, ongeveer zoals U was gedurende

het afgelopen jaar; niet zoals U zou willen worden!', volgen 60 items met 4-punts Likert schalen

met als ankers: (1) Helemaal oneens (4 punten), (2) Oneens (3 punten), (3) Eens (2 punten) en (4)

Helemaal eens (1 punt). Alle drie de schalen hebben 20 items, daarom is de minimum score per

schaal 20 en de maximum score 80. Een hogere score geeft aan dat de betreffende respondent

meer over het temperament in kwestie beschikt.

In de handleiding van de PTS (Van Heck et al., 1993) worden een aantal psychometrische

kwaliteiten van de PTS vermeld. De interne consistenties van de schalen, uitgedrukt in termen van

Cronbach's a, bedragen achtereenvolgens voor SE .88, voor SI .78 en voor MO .91. Ook zijn er

gegevens voorhanden over de interschaalcorrelaties (Van Heck et al., 1993). De waarden daarvoor

zijn r- .35 (p~ .O1) voor de interschaalcorrelatie van SE en SI, r- .64 (p- .O1) voor SE en MO en

r- .25 (p~ .O1) voor de interschaalcorrelatie van SI en MO. De in het huidige onderzoek gevonden

waarden voor de inteme consistentie van de schalen bedroegen a- .80 voor SE, a- .79 voor SI en

a- .88 voor MO. De interschaalcorrelaties in het huidige onderzoek bedroegen r- .26 (p~ .O1)

voor de interschaalcorrelatie van SE en SI, r- .55 (p- .O1) voor SE en MO en r- .19 (p- .01)

voor de interschaalcorrelatie van SI en MO. Daaruit kunnen we concluderen dat deze

psychometrische grootheden goed overeenkomen met wat in de handleiding van de PTS wordt

vermeld.

4.3.4 Respondenten

Een overzicht van de respondenten die de PTS hebben ingevuld als onderdeel van dit onderzoek is

te zien in Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Overzicht van de respondenten die de PTS hebben ingevuld

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistenten in Opleiding 23 19 29 71
Universitair pocenten 27 20 26 73
Universitair Hoofddocenten 9 6 6 21
Hoogleraren 9 2 9 20

Totaa] 68 47 70 185

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit der
Rechtsgeleerdheid; FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen

4.3.5 Resultaten

Eerst werden de verschillen tussen de gemiddelde scores bij mannen en vrouwen onderzocht.

Daaruit bleek dat mannen significant lager scoorden dan vrouwen op de MO-schaal, t(185) --2.14

(p ~.OS). Dit komt niet overeen met de informatie uit de handleiding. Voor de SE-schaal werden

in tegenstelling tot het onderzoek van Van Heck et al. (1993) geen significante verschillen tussen

mannen en vrouwen geconstateerd. De scores van mannen waren in absolute zin zelfs lager, zodat

ook de richting van het verschil niet overeenkwam met die in de handleiding. Conform de

gegevens in de handleiding scoorden mannen hoger dan vrouwen op de SI-schaal. Dat verschil was

echter niet significant, t(185) - 1.68 (p ~.1). Een verklaring voor de verschillen tussen de hier

gevonden waarden en de waarden die in de handleiding gerapporteerd worden, kan liggen in de

specifieke groep respondenten die in dit onderzoek betrokken zijn. In de handleiding wordt naar

een algemene populatie verwezen die waarschijnlijk meer aan het klassieke man-vrouw verschil

(hogere score van vrouwen op emotionele labiliteit, neuroticisme en negatief affect (Van Heck et

al., 1993)) voldoen, dan een populatie wetenschappelijke medewerkers in een universitaire context.

Tabel 4.5 Overzicht van de relaties tussen de PTS-schalen en de JCL-score

PTS-schalen Beta-gewicht T-waarde

SI (Sterkte van Exitatie) -.O1 -.11
SE (Sterkte van Inhibitie) .15 1.15
MO (Mobiliteit) .26 2.21'

'p~.05
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De aandacht wordt vervolgens gericht op de vraag of er samenhang is tussen de PTS-schaalscores

en de JCL-score. Verondersteld wordt dat, gegeven de inhoud van de PTS-schalen, in alle gevallen

een hoge score op de PTS-schalen samengaat met een hoge score op de JCL. De multiple regressie

analyse ( zie Tabel 4.5) laat een significant positief verband zien voor de MO-schaal (heta- .26, p

~.OS), maar niet voor de SE-schaal (bela- .15, n.s.) en de SI-schaal (beta- -.Ol, n.s.). Hiermee

beantwoordt alleen de MO-schaal aan de vooraf gestelde verwachting. De multiple R, een maat die

voor interpretatíe-doeleinden vergelijkbaar is met de correlatie-coëfficiënt, voor de drie PTS-

schalen bedroeg . 36. Hieruit kan worden afgeleid, dat er toch samenhang is tussen de JCL en de

PTS-schalen (F- 4.39, p ~ .O1).

4.3.6 Conclusies

Van de hier onderzochte temperamentsvariabelen vertoont alleen mobiliteit een samenhang met job

control. Ofschoon ook de beide andere variabelen SE en SI conceptueel samenhangen met job

control, vertonen ze empirisch geen verband.

4.4 Een onderzoek naar de relatie tussen sociale waarden en job control

De volgende persoonsgerelateerde eigenschap die een samenhang zouden kunnen hebben met job

control en die onderzocht zijn in het kader van het huidige onderzoek, zijn sociale waarden.

4.4.1 Een omschrijving van sociale waarden

Sociale waarden geven aan 'wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere

mensen' (Drenth 8r Kranendonk, 1984). Het uitgangspunt is, dat wat mensen belangrijk vinden in

hun sociale verkeer met anderen, van invloed zal zijn op hun gedrag. Op het gebied van sociale

waarden zijn er ruwweg twee benaderingen, één vanuit de theorie en één vanuit de empirie. De

theoretische benadering is uitgewerkt door Allport et al. (1960) in de Allport Vemon Lindzey

Study of Values. De empirische benadering (Gordon, 1960) is aanvankelijk uitgegaan van een

groot aantal uitspraken, die interpersoonlijke waarden zouden kunnen reflecteren. Deze empirische

heeft een intuïtieve aantrekkelijkheid door de overeenkomst in werkwijze met bijvoorbeeld het Big

Five onderzoek. Deze empirische benadering lijkt meer garantie op succesvolle metingen te geven

dan een puur theoretische, daarom is er voor gekozen met de empirische benadering verder te

werken. Binnen het onderzoek van Gordon (1960) zijn uiteindelijk de volgende sociale waarden na

een factoranalyse naar voren gekomen: (i) Sociale Steun, dit wil zeggen het met begrip behandeld

worden, aanmoediging krijgen van anderen, en vriendelijk bejegend worden door anderen; (ii)
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Conformiteit, dat wil zeggen doen wat sociaal gezien juist is, nauwgezet bepalingen en regels
volgen, doen wat algemeen geaccepteerd is, zich conformeren. De sociale waarde 'conformiteit' is

er voor verantwoordelijk dat mensen eerder zullen besluiten gedrag dat niet conform de regels is,

niet te vertonen; (iii) Erkenning, dit is aanzien genieten en bewonderd worden, belangrijk geacht

worden, goed bekend staan, erkenning krijgen; (iv) OnaJhankelijkheid, dit is het recht hebben te

doen wat men wil, vrij zijn eigen beslissingen te nemen, in staat zijn dingen op een eigen wijze te

doen; (v) Altrui'sme, dit is dingen doen voor andere mensen, begaan zijn met anderen, ongelukkige

mensen helpen, vriendelijk zijn; en (vi) Leiderschap, dat wil zeggen leiding hebben over anderen,

overwicht hebben over anderen, een ]eidinggevende of machtige positie bekleden.

4.4.2 De relatie tussen sociale waarden en job control

Naar analogie met de persoonlijkheidsfactor Vriendelijkheid (agreeableness) werd hier verwacht dat

een hoge score op de Altrui'sme-schaal een negatief verband zou laten zien met de JCL-score.

Wederom was de achterliggende redenering dat job control wezenlijk samenhangt met het

opkomen voor de eigen belangen en niet met het verdedigen of het zich bezighouden met de

belangen van anderen. Een zelfde soort verband werd verondersteld met betrekking tot de schaal

Sociale Steun. [ndien men het belangrijk vindt om aanmoedigingen te krijgen van anderen en

vriendelijk bejegend te worden, zal het ontbreken daarvan een negatief effect hebben op het

individu. Dit negatieve effect zal de kansen op het verkrijgen of behouden van job control

waarschijnlijk niet verhogen. Het zich conformeren aan wat sociaal gezien juist is, kan een

beperking geven bij het verkrijgen van job control. Daarom werd een negatief verband met de

JCL-score verondersteld. Ten aanzien van de schaal Erkenning kan verder verondersteld worden

dat men aanzien krijgt en bewonderd wordt op het moment dat men de eigen zaken altijd goed

voor elkaar heeft. Daarmee wordt geïmpliceerd dat de persoon in kwestie beschikt over voldoende

job control. Daarom werd hier een positief verband verondersteld. De schaal Ona~hankelijkheid ligt

dicht bij een aantal aspecten van job control, zoals bijvoorbeeld vrijheden ten aanzien van Planning

en niet afhankelijk zijn van de Omgeving voor het bereiken van doelen. Daarom werd [en aanzien

van deze schaal een positief verband met job control verondersteld. Voor de schaal Leiderschap

gold dezelfde veronderstelling. Leiderschap vertoont grote inhoudelijke gelijkenissen met de job

control aspecten Beslissingsbevoegdheid en Omgeving. Kort samengevat, werd er een negatief
verband met job conirol verwacht voor altrui'sme, conjormiteit en sociale steun en een positíef

verband voor erkenning, onaJhm7kelijkheid en leiderschap.
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4.4.3 Methoden

In dit onderzoek is voor de meting van sociale waarden gebruik gemaakt van de Schaal voor

Interpersoonlijke Waarden (SIW). Dit is de Nederlandse bewerking van de Survey of Interpersonal

Values (SIV) van Gordon (1960), door Drenth en Kranendonk (1984).

4.4.4 Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van

sociale waarden

In de SIW wordt gewerkt met gedwongen keuzen. Per vraag worden drie stellingen naar voren

gebracht, een zogenaamde triade. Het is de bedoeling dat de respondent aangeeft welke van die

drie stellingen het meest en welke van de gepresenteerde stellingen het minst belangrijk gevonden

wordt. De stelling die het belangrijkst gevonden wordt krijgt 2 punten, de minst belangrijke

stelling 0 punten en de tussenliggende I punt. Voor wat betreft de interne consistentie is in de

handleiding vermeld dat deze varieert van .51 (Erkenning) tot .79 (Onafhankelijkheid). Binnen dit

onderzoek werden de volgende waarden gevonden voor de interne consistentie: (1) Sociale Steun

(IS items), Cronbach's a-.76; (2) Conformiteit (IS items), a-.72; (3) Erkenning (13 items), a

- .72; (4) Onafhankelijkheid (16 items), a - .77; (5) Altruïsme (15 items), a - .85; en (6)

Leiderschap (16 items), a-.84. We kunnen dus stellen dat vergelijkbare en zelfs hogere waarden

voor interne consistentie werden bereikt dan verkregen werden in eerder onderzoek.

4.4.5 Respondenten

Een overzicht van de respondenten, naar faculteit en functie en ook naar sexe is te zien in Tabel

4.6. Het overzicht naar sexe is in dit geval toegevoegd omdat in de handleiding van de SIW

(Drenth en Kranendonk, 1984) is aangegeven dat de gemiddelde scores van mannen en vrouwen

op de waarden-schalen soms significant verschillen. In Tabel 4.6 blijkt dat het grootste aandeel

vrouwen bestaat uit assistenten in opleiding die werkzaam zijn bij FSW. Dit zijn namelijk bijna de

helft van alle vrouwen die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit heeft tot gevolg dat

verschillen in scores die samenhangen met sexe, tevens een samenhang zullen hebben met functie

en met faculteit.

4.4.6 Resultaten

Eerst is aandacht besteed aan de gemiddelde scores die behaald zijn op de sociale waarden-schalen,

door mannen en door vrouwen (zie Tabel 4.7). Volgens de handleiding mogen significante sexe-

verschillen in gemiddelde scores verwacht worden op de schalen S, A en L.
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Tabel 4.6 Overzicht van de respondenten die de SIW hebben ingevuld, voor de totale
steekproef en per sexe

Totale steekproef

FEW FRW FSW Totaal
Ai0 22 19 28 69
UD 28 21 25 74
UHD 9 7 6 22
HL 8 2 9 19

Totaal 67 49 68 184

Mannen Vrouwen

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 20 13 9 42 Ai0 2 6 ]9 27
UD 26 15 20 61 UD 2 6 5 13
UHD 9 4 6 19 UHD - 3 - 3
HL 7 2 9 18 HL 1 - - 1

Totaal 62 34 44 140 Totaal 5 15 24 44

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen; AiO- Assistent in Opleiding; UD - Universitair
Docent; UHD- Universitair Hoofddocent; HL - Hoogleraar.

In dit onderzoek was er sprake van een significant verschil bij de schalen Sociale Steun (vrouwen

scoorden hoger dan mannen) en Conformiteit (mannen scoorden hoger dan vrouwen). Voor wat

betreft de L-schaa] was het significantie-niveau slechts p ~ .1 (p -.65) en bij de A-schaal werd

een significantie-niveau behaald van .11. Het gevonden significante verschil in gemiddelde scores

tussen mannen en vrouwen voor de ConfotTniteit-schaal komt niet overeen met de informatie uit de

handleiding, maar wel met de gegevens van een eerder Amerikaans onderzoek van Gordon (1960).

Verder valt op dat, in vergelijking met de informatie uit de handleiding, in onze steekproef de

gemiddelde scores op Sociale Steun, Erkenning en Onafhankelijkheid hoger waren. Daarentegen

waren de gemiddelde scores in dit onderzoek lager voor Confottniteit en Altruïsme.

Voor wat betreft de relatie tussen de SIW-schalen en de JCL-score werd een multiple regressie

analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 4.8. Uit de gevonden Beta-

gewichten blijkt dat de vooraf gestelde hypothesen in een aantal gevalien werden bevestigd. Zeer

nadrukkelijk is dat het geval voor de Leiderschap-schaal, waar een significant positief verband

werd aangetoond. Ook in het geval van de Erkenning-schaal was het gevonden significante

verband overeenkomstig de verwachting. Een positief, maar niet significant verband werd

aangetoond voor de OnaJhankelijkheid-schaal. Daar waar negatieve verbanden met de JCL-score
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Tabel 4.7 Een overzicht van de gemiddelde scores op de SIW-schalen voor mannen en
vrouwen en voor de totale steekproef

Huidige onderzoek: S C E O A L

Totaal N- 186 M 19.17 8.70 9.83 24.08 15.20 13.02
SD 4.98 4.41 4.27 5.11 5.79 6.33

Mannen N- 141 M 18.45 9.20 9.90 24.10 14.85 13.50
SD 5.16 4.69 4.51 5.23 6.13 6.57

Vrouwen N- 45 M 21.40 7.16 9.62 24.02 16.31 11.49
SD 3.61 2.90 3.46 4.45 4.45 5.29

Significantie van het verschil: .001 .O1 n.s. n.s. n.s. n.s.

Informatie uit de handleiding: S C E O A L

Mannen N- 678 M 15.94 11.77 6.95 22.74 18.80 13.77
SD 4.42 4.66 3.42 5.40 5.50 6.30

Vrouwen N- 193 M 17.87 11.51 7.06 22.91 20.31 10.40
.SD 4.17 3.99 2.96 5.25 4.69 5.36

Significantie van het verschil: .O1 n.s n.s. n.s. .01 .O1

Noot: S- Sociale Steun; C- Confonniteit; E- Erkenning; 0- Onafhankelijkheid; A-
Altruïsme; L- Leiderschap; M- gemiddelde score.

werden verondersteld, moest worden geconstateerd dat deze niet of bijna niet aangetoond werden.

Het enige negatieve verband werd gevonden ten aanzien van de Altrui'sme-schaal, maar dat in

slechts zeer beperkte mate. Voor de schalen Confonniteit en Sociale Steun gold dat de gevonden

verbanden weliswaar positief waren, maar zeer dicht bij nul lagen. De multiple R bedroeg .42

(F-3.95, p ~.01). Hieruit mag worden afgeleid dat de gezamenlijke bijdrage van de SIW-schalen

een significant niveau bereikte.

Tabel 4.8 Overzicht van het verband tussen de SIW-schalen en de JCL-score

SIW-schalen Beta-gewicht T-waarde

(i) Sociale Steun .O1 .06
(ii) Conformiteit .09 .59
(iii) Erkenning .26 2.32'
(iv) Onafhankelijkheid .18 1.41
(v) Altruïsme -.O1 - .O1
(vi) Leiderschap 42 2.55'

'p~.05

71



4.4.7 Couclusies

Het onderzoek naar de relatie van sociale waarden met job control heeft duidelijk gemaakt dat er

een aanta] significante verbanden bestaan. Dit geldt met name voor de schalen Leiderschap en

Erkenning. Uit de resultaten moet de conclusie getrokken worden, dat sommige SIW-schalen een

duidelijk positief verband en anderen een neutrale relatie hebben ten opzichte van de JCL-score.

4.5 Delta-doelen voor primaire controle

4.5.1 Introductie

Waarden blijken samenhang te vertonen met job control. Echter, zoals eerder opgemerkt zijn

waarden betrekkelijk abstracte categorieën, die met controle-gedragingen slechts een verwijderde

relatie hebben. Controle vanuit de persoonlijkheid is door onder meer Rothbaum, Weisz en Snyder

(1982), Heckhausen en Schulz (1995) en Skinner (1996) onderverdeeld in primaire en secundaire

controle. Primaire controle omvat een aantal doelgerichte reacties op dreigend controleverlies. Deze

hebben als doel opnieuw controle te verkrijgen of de controle te herstellen door de omgeving te

veranderen in een richting die meer in overeenstemming is met iemand's wensen. Secundaire

controle is niet gericht op de omgeving maar op het zelf. Secundaire controle omvat de

verschillende manieren waarop individuen zichzelf kunnen veranderen teneinde het verlies of de

dreiging van verlies van controle tot een minimum te beperken. Secundaire controle zal in

hoofdstuk 5 meer aandacht krijgen.

Primaire controle omvat doelgerichte acties. De intentionele aard van de acties veronderstelt dat er

specifieke doelen aan ten grondslag liggen (Hettema 8z Hol, in press). Bij het kiezen van een

doelsysteem zijn er diverse mogelijkheden, zoals 'cunent concems' (Klinger, 1977), 'goal

concepts' (Pervin, ]983), 'persona] projects' (Little, 1983), 'life tasks' (Cantor 8t Kihlstrom, 1987),

'personal strivings' (Emmons, 1986) en 'delta goals' (Hettema, 1989). A1 deze elementen zijn

georiënteerd op de toekomst, reflecteren de intentionaliteit van de persoon en geven richting aan

diens gedrag. Onderling verschillen ze naar het tijdsperspektief dat ze hanteren. Zo zijn levenstaken

en persoonlijke projecten vooral gericht op de langere termijn, terwijl 'current concerns' en delta-

doelen ('delta goals') gericht zijn op het hier en nu. Controle wordt voora] benadrukt door de

laatste typen doelen. Klinger (1987, p. 337) omschrijft 'current concems' als 'the state of an

organism between commitment to a goal and either attainment or disengagement from it'. Delta-

doelen leggen het accent op de toestand die wordt beoogd als resultaat van het gedrag. 'Directed

activities can modify the environment and produce feedback to the personality system', (Hettema,

1989, p. 23). Door Austin en Vancouver (1996) worden ze 'intemal representations of desired
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states' genoemd. Schank en Abelson (1977, p. 86) hebben deze delta-doelen geïntroduceerd als

elementen 'to organize the information on the intended change of the state of an object'. Zo

kunnen delta-doelen bijvoorbeeld dienen voor de vergroting van iemands macht, kennis of bezit.

Delta-doelen blijven actief tot de beoogde eindtoestand is gerealiseerd. Door de nadruk op de

bedoelde eindtoestand sluiten delta-doelen goed aan bij het controle-begrip, zoals dat gehanteerd

wordt door Carver en Scheier (1992). In dit onderzoek is daarom conform Hettema (1989) gewerkt

met delta-doelen om primaire controle te onderzoeken.

Op basis van een analyse van het dagelijkse taalgebruik hebben Schank en Abelson (1977), zes

verschillende delta-doelen onderscheiden: (i) Delta Social Control (D-SOCCONT, S): de intentie

om macht of autoriteit te verkrijgen; (ii) Delta Controle (D-CONT, C): de intentie om controle te

krijgen over fysieke objecten; (iii) Delta Proximity (D-PROX, P): de intentie om zich te

verplaatsen naar een nieuwe lokatie of zich te richten op een andere persoon; (iv) Delta Knowledge

(D-KNOW, K): de intentie om kennis te vergroten; (v) Delta Agency (D-AGENCY, A): de intentie

om iemand anders zover te krijgen dat die jouw doelen gaat nastreven en (vi) Preparation (I-PREP,

I); verwijzend naar alle activiteiten die een voorbereidend karakter hebben met betrekking tot

specifieke delta-doelen. De functie van al deze soorten doelen is het tot stand brengen

respectievelijk vergroten van controle binnen situaties. Welke doelen het meest effectief zijn voor

het verkrijgen van contro]e hangt in hoge mate af van de situatie waarin dat gedrag wordt

vertoond. Er is daarom alle aanleiding om doelen te bestuderen op het niveau van concrete

werksituaties. Hettema en medewerkers (Hettema, 1989; Hettema Bc Hol, 1989; Hol, 1994; Van

Heck, Hettema 8r. Leijdelmeíjer, 1990) hebben een vragenlijst ontwikkeld om delta-doelen te

bestuderen in concrete situaties: De SRS-vragenlijst. Daarbij representeert de eerste S de feitelijke

situatie, R het doelgerichte gedrag en de tweede S de beoogde eindsituatie. Met de SRS-vragenlijst

kan worden nagegaan welke doelen individuen nastreven in uiteenlopende situaties en ook welke

situaties zij tot stand wil brengen. Van dit instrument is in het huidige onderzoek gebruik gemaakt

voor de bestudering van job control.

4.5.2 Methode; de ootwikkeling van de SRS-vragenlijst

Voor het ontwikkelen van een SRS-vragenlijst is een procedure omschreven door Hettema en Hol

(1989). Belangrijke stappen in deze schaalconstructie zijn het achterhalen van situaties die voor de

beoogde respondenten van wezenlijk belang zijn en die voorkomen in de huidíge werkomgeving,

en het formuleren van gedragsalternatieven die in deze situatie van toepassing zijn en tevens een

goede representatie van de theorie van Hettema (1979, 1989) te zien geven.
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De psychometrische eisen die aan de SRS-vragenlijst gesteld moeten worden zijn de volgende: (i)

ecologische validiteit; (ii) voldoende inteme consistentie binnen een schaal; (iii)

interschaalcorrelaties overeenkomstig de verwachtingen op basis van de theorie van Hettema (1979,

1989). Ten aanzien van het eerste punt kan worden opgemerkt, dat het instrument dat op basis van

deze theorie ontwikkeld wordt, voor wat betreft de inhoud een goede overeenkomst moet hebben

met de door Hettema (1979, 1989) geformuleerde theoretische uitgangspunten. In dit kader geldt

ook dat de inhoud van de situatiebeschrijvingen in de vragenlijst aan de ene kant zo goed mogelijk

moeten overeenstemmen met 'real-life'-situaties en aan de andere kant ook goede representaties

moeten zijn van de theoretische uitgangspunten van Hettema (1979, 1989). Om de ecologische

validiteit te waarborgen is bij de constructie van de SRS-vragenlijst gebruik gemaakt van lokale

deskundigen. Op de interne consistentie, de overeenkomst in scores tussen items die tot dezelfde

schaal behoren, wordt bij de bespreking van de resultaten nader ingegaan.

4.5.3 Het verkrijgen van de situatiebeschrijviugen

Voor het verkrijgen van de situatiebeschrijvingen is een beroep gedaan op dezelfde focusgroep-

bijeenkomsten als die welke in hoofdstuk 2 beschreven zijn. Daarbij werden ook de onderwerpen

aan de orde gesteld die voor de SRS-vragenlíjst van belang zijn. Een beschrijving van de keuze en

samenstelling van de proefgroep is terug te vinden in hoofdstuk 2. Aan de leden van de groep

werden de volgende vragen voorgelegd: (i) wat versta je onder term job control en welke aspecten

van job control merk je op in je eigen werksituatie?; (ii) noem concrete situaties binnen je werk

waarin job control (het wel of niet hebben van) aan de orde is?; (iii) hoe kun je binnen je werk bij

verlies van controle opnieuw controle krijgenT, (ív) geef aan hoeveel controle je relatief binnen je

werk hebt? Met name de tweede en derde vraag waren relevant voor de constructie van de SRS-

vragenlijst. De tweede vraag had betrekking op de concrete situaties die voor dit onderzoek van

belang zijn. Daaruit kwamen namelijk beschrijvingen van situaties, compleet met details over

locaties en betrokkenen naar voren. De derde vraag betrof acties die kunnen worden ondemomen

om in situaties waar sprake is van verlies van job control opnieuw beheersing over het werk te

krijgen. De antwoorden op deze vraag werden gebruikt als mogelijke gedragsaltematieven in de

uiteindelijk SRS-vragenlijst. Voor de exacte weergave van het protocol wordt verwezen naar

Bijlage I.

4.5.4 De situatiebeschrijvingen

De gesprekken tijdens de focusgroep-bijeenkomsten werden opgenomen op cassette-banden. Een

eerste inspectie van deze gegevens leerde dat uiteenlopende typen situaties met controle in verband
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gebracht worden. De situatiebeschrijvingen hadden bijvoorbeeld betrekking op 'bekritíseerd worden

met betrekking tot het functioneren', 'het afwijzen van verzoeken om steun', 'het zich niet houden

aan gemaakte afspraken', 'trage of slechte uitvoering van gegeven opdrachten', 'ongewenste taken

opgedragen krijgen', 'onder druk komen te staan bij beslissingen', ' lastig gevallen worden met

andermans taken en problemen', 'het afgewezen worden van geplande projec[en', 'het niet

verkrijgen van de benodigde middelen', etcetera.

Allereerst werden de situatiebeschrijvingen ingedeeld. Als indelingscriterium werd gebruik gemaakt

van de acties die in de situatiebeschrijvingen werden genoemd. Een omvangrijke taxonomische

studie van situaties in het dagelijks leven heeft uitgewezen dat de meest typerende elementen van

situaties de acties zijn die daarin voorkomen (Van Heck, 1989). Met name het doelaspect van de

uitgevoerde acties blijkt een belangrijk discriminerend gegeven. Situaties kunnen goed worden

geclassificeerd aan de hand van de twee meest prototypische delta-doelen (Hettema, 1989; Van

Heck, 1989). Dit betekent dat in totaal 15 hoofdtypen situaties worden onderscheiden (Tabel 4.9).

Tabel 4.9 Overzicht van de 15 mogelijke situatie-typen

Prototypische Doelen
S C P K A I

S -
C SC -
P SP CP -
K SK CK PK -
A SA CA PA KA -
I SI CI PI KI AI

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doel Control; P- delta-doel Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation.

Daarbij is gebruik gemaakt van een classificatiesysteem voor acties in termen van delta-doelen.

Deze classificatie is weergegeven in Tabel 4.10. Met behulp van dit systeem is door drie experts

(Hettema, Van Heck en de auteur) voor elke situatiebeschrijving nagegaan welke twee doelen

daarin dominant waren. Van de resulterende indeling is onderzocht of de 15 typen ook allemaal

waren gerepresenteerd. Het bleek mogelijk alle typen te representeren met twee verschillende

situatiebeschrijvingen. Bij de keuze van de vignetten werd emaar gestreefd de hoofdtypen van

universitaire activiteit -onderzoek, onderwijs en bestuur en beheer- evenredig te representeren. De

15 typen worden globaal omschreven in Tabel 4.11. Vervolgens werden de vignetten herschreven

in gestandaardiseerde vorm, waarin eerst de setting kort werd aangeduid, gevolgd door een actie

van de ik-figuur en tenslotte een actie van de ander-figuur.
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Tabel 4.10 Overzicht van prototypische acties voor delta-doelen

Delta-doel Prototypische Acties

S protesteren, bekritiseren, dreigen, straffen, verbieden, veroordelen.
C eisen, bepleiten, onderhandelen, controleren, bewaken.
P groeten, aardig doen, complimenteren, grapje maken, zich verontschuldigen,

het bijleggen.
K bestuderen, informatie vragen, lezen, onderzoeken.
A opdragen, vragen te doen, voorstellen, oproepen, wegsturen.
I overleggen, bespreken, opbellen, voorbereiden.

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doe] Control; P- delta-doel Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation.

Om tot een standaard situatie-beschrijving of vignet te komen is bij het formuleren van de

vignetten gewerkt volgens de volgende regels: (i) beschrijving van de setting van de situatie; (ii)

een doelgerichte actie van de ik-figuur (de respondent) en (iii) een andere doelgerichte actie van de

persoon of personen die in de situatie fungeren als tegenpartij. Elke situatiebeschrijving bevat een

bepaling van tijd en plaats en verder een beschrijving van de in de situatie aanwezige personen en

een aanduiding van de intenties van de ik-figuur (de respondent) en de andere partij in de situatie.

Voor elk situatie-type zijn twee vignetten gemaakt, omdat het de bedoeling was in het huidige

onderzoek met twee als parallel bedoelde versies van de SRS-vragenlijst te werken. De in totaa] 30

situatiebeschrijvingen zijn opgenomen in Bijlage III.

Tabel 4.11 Overzicht van de korte inhoud van situatie-typen

Situatie-type Situatie-omschrijving

SC met betrekking tot functie-vervulling worden bekritiseerd
SP gemaakte afspraken worden niet nagekomen
SK niet bij belangrijke ontwikkelingen betrokken worden
SA gedwongen worden in ongewenste posities te functioneren
SI onder sociale druk met nieuwe activiteiten geconfronteerd worden
CP in conflict raken over (publicatie)rechten
CK strijden om beperkte middelen
CA onverwacht wegvallen van steun van de omgeving
CI geen steun van anderen krijgen
PK niet kunnen voldoen aan bepaalde taakeisen
PA taken van anderen moeten uitvoeren
PI moeten toegeven aan de wensen van anderen
KA onverwachts extra werk moeten verrichten
KI geen medewerking krijgen bij het realiseren van doelen
IA door schuld van anderen onder tijdsdruk komen
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4.5.5 Items voor de delta-doelen

Wederom werd gebruik gemaakt van de data die verkregen werden in de 'focusgroep-

bijeenkomsten'. De reacties van de lokale deskundigen op het onderdeel 'Wat kunt U doen op het

moment dat U de controle in de werksituatie kwijt bent?' zijn gegroepeerd en verder geanalyseerd.

Ze hebben onder andere gediend als inspiratiebron voor het formuleren van de items voor de

meting van de delta-doelen. Met de onderwerpen die de lokale deskundigen hebben aangedragen,

zijn vervolgens items geformuleerd, op basis van de prototypische activiteiten behorend bij de

delta-doelen, zoals die zijn opgenomen in Tabel 4.10.

Voor elk delta-doel werden twee standaard omschrijvingen gemaakt, die in elke situatie

aangeboden werden. Een belangrijk aandachtspunt was dat de delta-doel-items duidelijk gekoppeld

moeten zijn aan het situatie-vignet. Om aan beide eisen te voldoen, zowel standaardisatie als

terugverwijzing naar het situatie-vignet, werd gekozen voor een standaard-stam en een situatie-

specifieke aanvulling. Een overzicht van de 'item-stammen' is opgenomen in Tabel 4.12. In een

situatie-beschrijving waarin bijvoorbeeld een probleem met een collega voorkomt, wordt op de

plaats van de stippen, steeds 'Uw collega' ingevuld.

Tabel 4.12 Overzicht van de standaard item-stammen

Deltadoel Item-stam

S - U maakt bij ... aanmerkingen op deze gang van zaken
- U levert kritiek op deze wijze van handelen van ...

C - U bepleit dat ... rekeníng houdt met Uw belangen
- U probeert ... te overtuigen van Uw standpunt

P - U verzint een grappige opmerking om ... gunstig te stemmen
- U maakt een grapje, om het probleem met ... te relativeren

K - U vraagt ... om het nog eens goed uit te leggen
- U probeert een duidelijke uitleg te krijgen van ...

A - U stelt voor dat ... eerst nog eens nadenkt
- U stelt .. . voor met een betere oplossing te komen

I - U stelt ... voor met U te overleggen
- U probeert tot overleg met ... te komen

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doel Control; P- delta-doel Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation.
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Vanuit het oogpunt van data-analyse was het noodzakelíjk één of ineer replicaties van de items op

te nemen. Gegeven het grote aantal vragen dat de respondent in dit onderzoek voorgelegd kreeg,

werd er voor gekozen om het aantal replicaties te beperken tot 2, zodat per delta-doel twee items

aanwezig waren. Dit is het absolute minimum dat vereist is om te kunnen overgaan tot het bepalen

van een interne consistentie. De respondenten werd gevraagd op een 5-punts Likertschaal de

waarschijnlijkheid aan te geven dat men in de situatie in kwestie met genoemd gedrag zou

reageren. De ankers van deze schaal werden gevotmd door (1) Zo zou ik zeker reageren; (2) Zo

zou ik waarschijnlijk reageren; (3) Zo zou ik misschien reageren; (4) Zo zou ik waarschijnlijk niet

reageren; en (5) Zo zou ik zeker niet reageren.

4.5.6 Respondenteo

Bij de volgende analyses moet steeds in gedachten worden gehouden dat er twee parallel bedoelde

test-versies zijn ontwikkeld van de SRS-vragenlijst.

Tabel 4.13 Overzicht van respondenten die de SRS-vragenlijst hebben ingevuld

Totaaloverzicht

FEW FRW FSW Totaal
Ai0 23 17 28 68
UD 25 20 23 68
UHD 9 7 6 22
HL 9 2 9 20

Totaal 66 46 66 ]78
ontbrekende waarden- 2

Respondenten versie A Respondenten versie B

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal
Ai0 9 8 12 29 Ai0 14 9 16 39
UD 14 10 12 36 UD 11 10 11 32
UHD 4 3 2 9 UHD 5 4 4 13

HL 4 1 2 7 HL 5 1 7 13

Totaal 3l 22 28 81 Totaal 35 24 38 97
ontbrekende waarden- 1 ontbrekende waazden- 1

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit der
Rechtsgeleerdheid; FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen; AiO- Assistent in Opleiding;
UD - Universitair pocent; UHD- Universitair Hoofddocent; HL - Hoogleraar.
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Deze twee test-versies zijn gevormd door willekeurig een van de twee ontwikkelde

situatiebeschrijvingen per situatie-type toe te kennen aan vragenlijst A en de andere aan vragenlijst

B. Vervolgens is vragenlijst A afgenomen bij een andere groep respondenten dan vragenlijst B.

Hiermee is niet gezegd dat er een selectie heeft plaatsgevonden van de respondenten, op basis van

welk kenmerk dan ook, het betreft hier slechts twee groepen respondenten die op basis van toeval

gevormd zijn.

Een overzicht van de totale groep respondenten, de groep die vragenlijst A en de groep die

vragenlijst B in heeft gevuld, is te zien in Tabel 4.13. Voor beide versies van de SRS-vragenlijst

geldt, dat voor iedere functie en voor iedere faculteit ten minste één respondent data heeft

aangeleverd. Gegeven het feit dat niet op voorhand zeker was dat iedere respondent die een

vragenlijst toegestuurd kreeg ook de vragenlijst zou invullen, kan worden gezegd dat de aantallen

respondenten per testversie behoorlijk in evenwicht waren. Voor de ontbrekende waazden (zie

Tabel 4.13) geldt dat de informatie betreffende functie en of faculteit niet aanwezig was.

4.5.7 Interne consistentie

In de SRS-vragenlijst werd voor elk delta-doel-item één replicatie opgenomen. Om te kunnen

bepalen in hoeverre deze replicaties voldoende overeenstemmen met de andere items werd per

delta-doel (twee items) de interne consistentie bepaald. Hiertoe is per vragenlijst-versie (A en B)

een generalisatie-analyse uitgevoerd. De data werden per vragenlijst geanalyseerd door middel van

een volledig gekruist ANOVA-model. Het design hierbij was P` I. P staat hier voor personen en 1

voor de items. Zowel P als 1 werden hierbij als 'random' facet opgevat. Bij beide variabelen

zouden namelijk de aantallen vergroot kunnen worden. Er hadden meer personen kunnen

participeren en er hadden meer en andere items geformuleerd kunnen worden. De gevonden

waarden voor de variantie-componenten per delta-doel zijn opgenomen in Tabel 4.14.

Met behulp van het programma BMDP werd met behulp van de volgende fonnule de waarde van

de generaliseerbaarheidscoëfficiënt p` per vragenlijst (versie A of B) en per delta-doel berekend:

S'-,

P~ ~ru -

s~p t liz (s~P~)
Waarbij

SZP - variantiecomponent voor het facet Personen

S'P, - variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Items
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Tabel 4.14 Overzicht van de variantie-componenten per delta-doel per SRS-vragenlijst-versie

Deltadoel df MS VC

versie A

Bron P PI

df MS VC

S 81 6.32 .13 81 1.33 .OS
C 81 7.01 .15 81 1.64 .07
P 81 18.33 .54 81 1.13 .OS
K 81 10.10 .26 81 1.37 .OS
A 81 10.71 .26 81 2.46 .11
I 81 7.16 .18 81 .66 .02

versie B S 97 6.09 .13 97 .92 .03
C 97 8.58 .18 97 2.15 .10
P 97 16.69 .50 97 .83 .03
K 97 15.07 .42 97 1.59 .07
A 97 10.25 .23 97 2.54 .12
I 97 10.77 .30 97 .64 .02

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doel Control; P- delta-doel Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation; P- facet Personen; PI-
interactie van de facetten Personen en Items; df- vrijheidsgraden; MS- gemiddelde
kwadraten; VC- variantie-component.

De berekende generaliseerbaarheidscoëfficiënten zijn opgenomen in Tabel 4.15. De gevonden

waarden zijn allen hoog tot zeer hoog (.78 tot en met .97) zodat de delta-doel-items intem

consistent genoemd mogen worden.

Tabel 4.15 Overzicht van de inteme consistentie van de delta-doel-items per SRS-vragenlijst-
versie

SRS-vragenlijst-versie A SRS-vragenlijst-versie B

Deltadoel: p~ P~

S .84 89
C .82 .78
P .95 97
K .91 .93
A .82 .80
I .95 .97

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doel Control; P- delta-doel Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation.
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Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de twee items per delta-doel elkaar op

dusdanig goede wijze repliceren dat het optellen van de twee item-scores per delta-doel tot een

delta-doel-score verantwoord is.

4.5.8 Cross-situationele consistentie

Tot nu toe werd steeds gesproken over twee testversies die voor de SRS-vragenlijst geconstrueerd

zijn. Deze testversies vertonen psychometrisch een aantal overeenkomsten. Naast het feit dat beide

versies als equivalent vanuit de theorie van Hettema (1979, 1989) ontwikkeld zijn, hebben we ook

bepaald in hoeverre er sprake is van cross-situationele consistentie. Hiertoe is per vragenlijst-versie

(A en B) een generalisatie-analyse uitgevoerd. De data werden per vragenlijst geanalyseerd door

middel van een volledig gekruist ANOVA-model. Het design hierbij was P' D~` S. P staat hier

voor personen, D voor delta-doelen en S voor situaties. Binnen dit design werd alleen P, de

respondenten, als 'random' facet opgevat. De respondenten die in dit onderzoek par[icipeerden

vormen namelijk niet het gehele universum van mogelijkheden, zoals dat bijvoorbeeld bij

theoretische variabelen wel mogelijk is.

Tabel 4.16 Een overzicht van de variantie-componenten voor beide test-versies

Vragenlijst A

Vragenlijst B

Bron Vrijheids- Gemiddelde Variantie-
graden kwadraten componenten

P 81 62.1 .69
D 5 1643.5 1.33
S 14 282.1 .56
PD 405 1 1.4 .76
PS 1134 7.1 1.19
DS 70 75.8 .90
PDS 5670 2.1 2.15

P 97 74.4 .87
D 5 1790.8 L21
S 14 170.1 .28
PD 485 12.1 .81
PS 1358 8.0 1.33
DS 70 53.3 .52
PDS 6790 2.1 2.09

Het feit dat er meerdere mensen aan het onderzoek zouden kunnen deelnemen, maakt dat de

variabele P binnen dit onderzoek een 'random' facet is. Voor de variabelen D en S gold, dat alle,

door ons zelf gedetinieerde, mogelijkheden aanwezig waren. Daarom zijn deze variabelen als vaste
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('fixed') facetten behandeld. De gevonden waarden voor de variantie-componenten zijn opgenomen

in Tabel 4.16. Met behulp van het programma BMDP werd met behulp van de volgende formule

de waarde van de generaliseerbaarheidscoëfficiënt p'- per vragenlijst (versie A of B) berekend:

SzP } SZPD
i

P- (PD)S

SZP } SzPD } lllS (SZPS } SZPDS)

Waarbij

SZP - variantiecomponent voor het facet Personen

SzPD - variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Delta-doelen

SZPS - variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Situaties

SzPDS - variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen, Delta-doelen en

Situaties

Voor vragenlijst A werd een waarde voor pZ gevonden van .87 en voor vragenlijst B een waarde

voor p2 van .88. Hieruit blijkt dat voor beide versies geldt dat delta-doelen inderdaad over situaties

heen gegeneraliseerd mogen worden, waannee de interne consistentie van de beide testversies is

aangetoond. Aggregatie over situaties heen levert dus een betrouwbaar meetinstrument. Tevens

mag worden geconcludeerd dat profielen in termen van delta-doelen in hoge mate kenmerkend zijn

voor individuen.

4.5.9 Items voor Situatie-controle

Om te kunnen bepalen in hoeverre een respondent meent controle te hebben in een situatíe, zijn

per situatie drie vragen naar situatie-controle opgenomen. Naast de job control score die aangeeft

in hoeverre een respondent in het algemeen controle heeft, wordt met deze situatie-co~arole -

vragen, situatie-specitieke informatie over controle verkregen. De inhoud van deze vragen hangt in

algemene zin samen met de betekenis van job control. In hoofdstuk 2 is job control gedefinieerd

als 'de mate waarin een persoon er bij het uitvoeren van doelgericht werkgedrag in slaagt de

gebeurtenissen in de werkomgeving in overeenstemming te brengen met de eigen intenties'.

Op basis hiervan zijn de volgende situatie-controle -vragen geformuleerd: (i) U vindt deze situatie

duidelijk, (ii) U vindt dat U deze situatie zelf kunt beïnvloeden, en (iii) U vindt deze situatie

veranderbaar. Deze drie vragen zijn bij elke situatie opgenomen; dus in totaal IS keer per SRS-

vragenlijst-versie. Om te bepalen of deze drie items intem consistent zijn werd een Cronbach's a

per situatie en vragenlijstversie berekend. Voor vragenlijst A gold, dat de gemiddelde a.63
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bedroeg (laagste a- .48 , hoogste a- 82). Voor vragenlijst B gold, dat de gemiddelde a.64 was

(laagste a- .47 , hoogste a- 73). Verdere itemanalyse toonde vervolgens aan dat verwijdering van

het eerste item ('U vindt deze situatie duidelijk') aanzienlijke verbeteringen bracht voor wat betreft

de waarden van de Cronbach's a. Voor vragenlijst A betekende verwijdering van het betreffende

item dat de gemiddelde a.84 werd (laagste a- .77 , hoogste a- .93). Voor vragenlijst B had het

tot gevolg dat de gemiddelde a.87 werd (laagste a- .74 , hoogste a- .93). Op basis hiervan werd

besloten, voor wat betreft .rituatie-controle, om verder te werken met de items 2 en 3.

4.5.10 Bepaling van equivalentie van de twee SRS-testversies

Om de SRS-testversies te toetsen op equivalentie werd nagegaan of de regressielijnen van situatie-

controle op de delta-doelen verschilden. Hiertoe werd gebruik gemaakt van het BMDP-programma

]R, dat is ontworpen om te toetsen of 'the regression equations for different groups are the same'

(Dixon, 1988, p. 989).

De eerste stap in deze toetsingsprocedure is het uitvoeren van drie regressie-vergelijkingen. De drie

groepen werden gevormd door (i) de totale steekproef; (ii) de repsondenten die de A-vorm van de

lijst hebben ingevuld en (iii) de respondenten die de B-lijst hebben ingevuld. In dit concrete geval

werd steeds een multiple regressie uitgevoerd met als afhankelijke variabele situatie-controle en als

onafhankelijke variabelen de delta-doelen. Als onderdeel van deze regressie-analyses werden ook

variantie-analyses uitgevoerd. De resultaten van deze variantie-analyses zijn opgenomen in Tabel

4.17.

Tabel 4.17 Resultaten van de variantie-analyses

groep
Vrijheids- Kwadraten Gemiddelde
graden (dfl sommen (SS) kwadraten (MS~

Totcral
Regressie 6 2.62 .44
Residu 173 10.95 .06

Lijst A
Regressie 6 .94 .16
Residu 75 4.93 .07

I,ijst B
Regressie 6 1.95 .32
Residu 91 5.75 .06
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Om de F-[oets voor equivalentie van de regressie-lijnen over groepen uít te voeren, moesten de

volgende componenten worden berekend: (i) residu SS binnen groepen (- de som over groepen van

de residu SS binnen de groepen); (ii) totale SS (- residu SS van de data voor onderverdeling in

groepen); en (iii) regressie SS over groepen (- totale SS - residu SS binnen groepen).

Daarna kon de volgende formule worden gebruikt:

(regressie SS over groepen) ~(som van P; t G- P- 1)

F-
(residu SS binnen groepen) I(N - G- som van P;)

Waarbij

P- het aantal onafhankelijke variabelen in de regressie-vergelijking voor alle groepen opgeteld;

P; - het aantal onafhankelijke variabelen in de vergelijking van de ;-de groep;

G- het aantal groepen; en

N- het aantalrespondenten in alle groepen gecombineerd

Invulling van deze formule voor de berekening van F leverde het volgende resultaat: (i) residu SS

binnen groepen - 4.92868 t 5.75024 - 10.67892; (ii) totale SS - 10.95202; en (iii) regressie SS

over groepen - 10.95202 - 10.67892 - .2731.

(.27) ~((6 t 6) t 2- 6- 1) (.27 I 7) .039

F - - - - .61

(10.68) I (180 - 2- 12) ( 10.68 I 166) .064

Aangezien deze F-waarde niet significant is, mag op grond van deze analyse geconcludeerd

worden dat de twee testversies als equivalent mogen worden beschouwd. Daarom wordt in het

vervolg van dit hoofdstuk verder gewerkt met de samengevoegde gegevens van beide vragenlijst-

versies en een totale N-180 (de opbouw van deze groep respondenten is te zien in Tabel 4.13).

4.5.11 De samenhang van de delta-doelen met situatie-controle

Het doel van de constnactie en afname van de SRS-vragenlijst was om de samenhang van het

gebruik van delta-doelen met job control te onderzoeken. Aan de hand van het volgende citaat uit

Hettema (1989, p. 23), 'directed activities can modify the environment and produce feedback to

the personality system', kan worden gesteld dat het activeren van delta-doelen leidt tot controle.
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Kortom, door activiteiten in termen van delta-doelen, kan een persoon het eigen niveau van job

control beïnvloeden.

Gegeven de SRS-vragenlijst die in dit onderzoek gebruikt werd, ligt het voor de hand om te

werken met een situatie-specifieke maat van controle. Zoals eerder al is opgemerkt, is deze

specifieke maat ook in de SRS-vragenlijst opgenomen en wel in de vorm van vragen over situatie-

controle. Met behulp van de SRS-vragenlijst wordt situatie-specifiek gemeten. Dit geldt zowel voor

delta-doelen als voor situatie-controle. De eerder ontwikkelde maat voor job control geeft

weliswaar een vrij breed beeld van de belangrijkste aspecten van job control, maar niet op situatie-

specifiek niveau. Bij het berekenen van correlaties tussen de delta-doelen en job control ontstaat er

een minder duidelijk beeld van de situatie-specifieke relatie tussen delta-doelen en controle in het

algemeen, dan wanneer deze relatie met situatie-controle zou worden berekend. Om een indruk te

krijgen van de werkzaamheid van delta-doelen ten opzichte van situatie-controle, zijn eerst de

correlaties tussen beide variabelen berekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Correlaties van sihiatie-controle met delta-doelen

Delta-doelen S C P K A I

Situatie-controle .38' .30' .25' .25' .28' .29'

Noot: S- delta-doel Social Control; C- delta-doel Control; P- delta-doe] Prox; K- delta-doel
Knowledge; A- delta-doel Agency; I- delta-doel Preparation; N- 180; ' p ~ .01.

Op basis van deze resultaten, voor alle delta-doelen significant op .01-niveau, is het duidelijk dat

er geen grote onderlinge verschillen tussen de delta-doelen zijn voor wat betreft het effect op

situatie-controle. Het is veel eerder zo, dat toepassen versus niet toepassen van delta-doelen een

verschil ten aanzien van situatie-controle te zien zal geven. De gevonden correlatie-waarden lagen

allemaal zeer dicht bij elkaar. Als er al onderscheid tussen de delta-doelen te maken zou zijn, dan

zou moeten worden opgemerkt, dat de toepassing van delta-doel Social Control de grootste

toename van situatie-controle te zien geeft.

Het is interessant om informatie te hebben over de vraag of de delta-doelen ook binnen de

verschillende situaties nog differentiële invloed hebben. Om dit te bepalen werd een multiple

regressie uitgevoerd per situatie (N-30), waarbij de delta-doelen de onafhankelijke variabele

vormden en sit:eatie-controle de afhankelijke variabele. De multiple conelaties die gevonden

werden varieerden van .22 tot .77. Van de in totaal 30 multiple correlaties bleken er 9 significant
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op .O1 niveau (18 multiple correlaties bereikte minimaal .10 niveau). Een selectie op basis van de

hoogte van de multiple correlaties leverde drie situatie-paren op met een hoge multiple correlatie.

Ter herinnering wordt hierbij vermeld dat deze situatie-paren worden gevormd door situaties met

dezelfde delta-doelen in het label.

Deze situatie-paren worden gevormd door de situaties van het type SK, CI en SI. Bij het eerste

situatie-paar, van het type SK, is de essentie van de situatie: Niet bij óelangrijke ontwikkelingen

hetrokken worden (zie Tabel 4.1 I). Uit de multiple regressies voor de situaties die tot dit situatie-

paar behoren, bleek dat met name het toepassen van delta-doel Proximity meer controle opleverde.

Een interpretatie zou kunnen zijn dat men meer bij belangrijke ontwikkelingen betrokken wordt

indien men toenadering zoekt tot de personen die ervoor kunnen zorgen dat men meer betrokken

wordt bij belangrijke ontwikkelingen, dan indíen men boos wordt op deze personen.

Voor het situatie-paar van het type CI geldt dat de essentie van de hier deel van uitmakende

situaties wordt weergegeven door: Geen steun van anderen krijgen (zie Tabel 4.11). Uit de

regressie-analyses bleek dat in deze situaties het meeste controle verkregen werd door het

toepassen van het delta-doel Social Control. In situaties waarvoor het bovenstaande wezenlijk is,

behoudt men dus het meeste controle als men met de spreekwoordelijke vuist op tafel slaat. In

deze optiek moet men dus de steun van anderen afdwingen.

Voor het laatste situatie-paar, van het type SI, is de essentie: Onder sociale druk met nieuwe

activiteiten geconfronteerd worden (zie Tabel 4.11). In situaties waarin daadwerkelijk sociale druk

op een persoon wordt uitgeoefend, kan deze voor het verkrijgen van controle het beste reageren

met delta-doel Control. De eerder gegeven omschrijving voor dit delta-doel verwijst naar de

intentie om controle te krijgen over fysieke objecten. In dit kader kan dit worden geïnterpreteerd

als 'indien men onder sociale druk wordt geconfronteerd met nieuwe activiteiten, kan met het beste

de hakken in het zand zetten om controle over de situatie te krijgen'.

Naast de conclusie op basis van het hier uitgevoerde onderzoek, dat het actief toepassen van delta-

doelen in situaties een positieve relatie met controle op het werk heeft, is hier ook nog eens

gebleken dat in concrete situaties de delta-doelen een differentiële relatie met tot controle hebben.

Om te bepalen in hoeverre de twee in dit onderzoek gebruikte controle-maten (job control en

situatie-controle) parallel zijn, werd nog een laatste analyse uitgevoerd. Allereerst werden de

correlaties van situatie-controle met job control berekend over de 15 situatie-paren van de SRS-

vragenlijst. Deze bewerking geeft aan hoe goed situatie-controle, een situatie-specifieke variabele

overeenkomt met de niet-situatie-specifieke variabele job-controle. Ten tweede werd een multiple

regressie uitgevoerd met job control als afhankelijke variabele en situatie-controle in de 15 situatie-

paren als onafhankelijke variabelen. Uit deze analyses is gebleken dat er niet voor ieder situatie-
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paar een even sterke relatie bestaat tussen de twee controle-maten. Dit gegeven is volledig

overeenkomstig met de gedachte dat iedere situatie een specifieke bijdrage heeft. De gevonden

conelaties liepen van .02 tot en met .25 (p ~.OS). De gevonden multiple correlatie bedroeg .39.

Op basis van met name de multiple correlatie kan worden gesteld dat de twee controle-maten in

redelijke mate parallel lopen. Wordt daarnaast nog gekeken naar het belang van de individuele

situatie-paren voor job control, dan kan worden gesteld dat significantie of bijna significante

resultaten tot het niveau van minimaal p ~.10 worden bereikt door de situatieparen van het type

PA, IK, KP en Pl. Hiermee blijkt binnen dit onderzoek dat situaties met als kenmerkende delta-

doelen Proximity, Knowledge en 1-prep de belangrijkste relaties met job control hadden.

4.5.12 Conclusie

Het onderzoek met de voor dit onderzoek geconstrueerde SRS-vragenlijst heeft laten zien dat

primaire controle van belang is voor controle op het werk. De SRS-vragenlijst is strikt vanuit de

theorie van Hettema (1979, 1989) ontwikkeld, aangewld op relevante punten met data van de

mensen uit de praktijk. Met name voor wat betreft de formulering en de inhoud van de

situatiebeschrijvingen is veelvuldig gebruik gemaakt van deze inbreng vanuit de praktijk. De twee

versies van de SRS-vragenlijst blijken intern consistent te zijn. Ook is gebleken dat delta-doel

preferenties consistent zijn over situaties. Deze conclusie stemt overeen met recente bevindingen in

Hettema en Hol (in press). Uit de data is gebleken dat de twee test-versies als parallel-tests gezien

mogen worden. Ten slotte is gebleken dat het mogelijk is een relatie te leggen tussen het model

van Hettema (1979, 1989) en controle op het werk. Hoewel de data onvoldoende mogelijkheid

geven om tot conclusies over welk delta-doel het best kan worden toegepast om zoveel mogelijk

controle op het werk te krijgen, is wel gebleken dat delta-doelen instrumenteel kunnen zijn bij het

verkrijgen van job control.

4.6 Algemene conclusies

In dit hoofdstuk zijn de relaties onderzocht van temperament, Big Five-persoonlijkheidsfactoren,

sociale waarden en delta-doelen met de JCL-score. Opvallend is dat de algemene maten zoals die

voor de Big Five-persoonlijkheidsfactoren en temperamenten in dit onderzoek weinig concrete

resultaten hebben opgeleverd. Meer resultaten zijn behaald in het geval van sociale waarden en

primaire controle geoperationaliseerd als delta-doelen. Dit geeft aanleiding om in dit type

onderzoek meer aandacht te geven aan deze sociale waarden en delta-doelen.
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Elk van de multiple regressie-analyses, met de genoemde variabelen als onafhankelijke variabelen

en job control als afhankelijke variabele, leverde een significante multiple correlatie op. De hoogte

van deze coëfficiënten waren respectievelijk .35 (Big Five), .36 (temperamenten) en .42 (sociale

waarden). Er konden slechts drie significante verbanden, op .05-niveau, aangetoond worden. Dat

betrof de positieve relatie van job control met de temperament-variabele Mobiliteit en de positieve

relaties van job control met de Sociale Waarden Erkenning en Leiderschap. Hoewel de resultaten

van de SRS-vragenlijst moeilijk te vergelijken zijn met resultaten die behaald zijn met andere

vragenlijsten, kan zeker worden gesteld dat deze een belangrijke bijdrage op situatie-specifiek

niveau heeft geleverd.

De bijdrage van het onderzoek waarvan hier verslag is gedaan, is dat duidelijk is geworden dat

persoonlijkheid kan bijdragen aan het begrip van job control. De in dit hoofdstuk gerapporteerde

resultaten laten zien, dat doelpreferenties in concrete situaties een belangrijke bijdrage kunnen

leveren aan het onderzoek van job control. Gebleken is dat het nastreven van delta-doelen in het

algemeen, het toepassen van primaire controle, een positieve relatie met controle op het werk heeft.

Een verdere optimalisering van dit type vragenlijst, specifiek voor één functie zal ongetwijfeld een

beter inzicht in de relatie met job control te zien geven.

Persoonlijkheidsvariabelen geven zeker geen uitputtende verklaring van de gevonden verschillen in

job control. Ongetwijfeld spelen daarbij andere factoren een rol. Daarbij kan gedacht worden aan

de persoonlijkheid van iemands chef of ondergeschikten, de aard van de studentenpopulatie,

beleidsaspecten zoals bijvoorbeeld bezuinigingen etc. Dit onderzoek geeft daarover geen

informatie.
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Hoofdstuk 5: Consequenties van een gebrek aan job control

5.1 Introductie

De hoofdstukken 1 tot en met 4 behandelen de inhoudelijke betekenis, de operationalisatie en de

meting van job control. Tevens wordt in deze hoofdstukken aangegeven welke situationele-,

persoonlijkheids-, en interactionistische factoren van belang zijn bij het tot stand komen van job

control. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de mogelijke consequenties van job control.

Gegeven het feit dat met betrekking tot een gebrek aan job control bekend is dat er negatieve

gevolgen aan vastzitten, zowel in financieel opzicht als voor de gezondheid van de werknemers

(zie bijv. Karasek 8c Theorell, 1990), wordt met name aandacht besteed aan de gevolgen van

gebrek aan job conrrol. Daarbij wordt nadruk gelegd op de gezondheidsconsequenties van gebrek

aan job control en de gedragsaltematieven die mensen met een gebrek aan job control ten dienste

kunnen staan. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan coping-mechanismen.

5.2 Gezondheidsconsequenties van een gebrek aan job control

AI in het eerste hoofdstuk is duidelijk geworden dat gebrek aan job control verband houdt met

negatieve effecten op de gezondheid van werknemers. Met name uit het werk van Karasek en

Theorell (1990) blijkt zo'n verband. De aandacht van Karasek en Theorell is in hun onderzoek

vooral gericht op fysieke aandoeningen, te weten hart- en vaatziekten, ten gevolge van een gebrek

aan job control. Een gebrek aan job control leidt in hun conceptie tot stress en de hart- en

vaatziekten die er uit voortkomen noemen ze dan ook een stressziekte. Zoals blijkt uit bijvoorbeeld

het werk van De Jonge en Furda ( 1995), is er veel empirisch onderzoek gedaan op basis van het

model van Karasek en Theorell. Zij maken melding van meer dan 100 van dergelijke studies. Het

belang van fysieke aandoeningen staat hier niet ter discussie. Dat wil niet zeggen dat ze de enige

soort stress-gerelateerde aandoeningen zouden zijn. Uit het 'Nieuw Handboek Arbeids- en

Organisatie-Psychologre' ( Drenth et al., 1992, p. 449) wordt duidelijk dat problemen met de

psychische gezondheid 250~o van het totaal aantal arbeidsongeschikten voor hun rekening nemen.

Zoals uit eerdere uitspraken in deze dissertatie moge blijken is het duidelijk dat wij aannemen, dat

een gebrek aan job control op den duur stress kan veroorzaken ( zie bijv. Sells 1970). Epstein

(1984) en ook Thoits (1984) zien stress primair als een emotioneel proces. Ze denken daarbij met

name aan het ontstaan van angst en frustratie. Dit zijn bij uitstek fenomenen die hun gevolgen

hebben op de geestelijke gezondheid van de mens. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat er
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een verband is gepostuleerd tussen geleerde hulpeloosheid ('leamed helplessness') en het ontstaan

van depressie (zie bijv. Hiroto 8r. Seligman, 1975; Seligman, 1975). Zonder te stellen dat

geestelijke gezondheidsproblemen de enige vorm van gezondheidsproblemen ten gevolge van job

controle gebrek zijn, wordt in het huidige onderzoek hier met name de aandacht op gericht, mede

gezien het groeiende aantal mensen met geestelijke werk-gerelateerde gezondheidsproblemen (zie

bijvoorbeeld Kompier 8c Marcelissen, 1991). In het vervolg van deze tekst verwijst de term

gezondheid met name naar geestelijke gezondheid.

5.2.1 De keuze van het meetinstrument

In dit onderzoek werd een vragenlijst gehanteerd waarmee een algemene indruk verkregen kon

worden betreffende de geestelijke gezondheidstoestand van respondenten die last hadden van

gezondheidsproblemen ten gevolge van een gebrek aan job control.

De General Health Questionnaire (GHQ) van Goldberg (1972), waamlee de waarschíjnlijkheid

wordt gemeten dat er bij een individu sprake is van geestelijke gezondheidsproblemen, voldoet aan

ons meetdoel. Deze vragenlijst is door Koeter en Ormel (1991) voor het Nederlandse taalgebied

bewerkt. Op basis van consensus tussen drie deskundigen (een psychiater, een psycholoog en een

arts) werden de GHQ-items vertaald. De uiteindelijke vertalingen werden pas geaccepteerd als

hierover ook nog met een angliciste consensus bereikt was. Daamaast is een geautoriseerde

Nederlandse handleiding gemaakt op basis van de Engelse handleiding van Goldberg en Williams

(1988). Uit de handleiding blijkt dat er sprake is van 4 versies van de GHQ. Een lange 60-item

versie, een 30-item versie, een 28-ítem-versie met subschalen en een 12-item versie. De 30-item

versie voldoet het beste voor dit onderzoek, gegeven de interesse voor met name geestelijke

gezondheidsproblemen (de 28-item versie bevat ook 'somatische' items). Ook gegeven de

belangstelling voor een algemene indruk van de geestelijke gezondheidsproblemen van de

respondenten ligt de 28-item versie niet voor de hand. De 60-item versie is minder onderzocht en

voor praktische overwegingen te lang. De 12-item versie is volledig opgenomen in de 30-item

versie. Hoewel er met de Nederlandse versie van de GHQ minder onderzoek is verricht dan met de

Engelstalige versie, is de hoeveelheid nationaal onderzoek aanzienlijk (zie onder andere

Hodiamont, 1986, Koeter et al., 1987, Ormel et al., 1990, Van den Brink, 1991, en Wilmink

1989).

Met de GHQ-30 kan binnen een populatie onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel of

geen behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg, de zogenaamde cuses versus nonnulen. Het

gebruik van de GHQ is gericht op detectie van mensen die vrij zware geestelijke

gezondheidsproblemen hebben. Het is niet waarschijnlijk dat mensen die zich een keer zorgen
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maken over hun werk meteen een hoge GHQ-score halen. Bij die respondenten waarbij een hoge

GHQ-score wordt behaald, is dus ook ipso facto sprake van serieuze problemen. In de GHQ-30

zijn items opgenomen met bijvoorbeeld de inhoud: ' Heeft U de laatste tijd het gevoel dat U de

dingen over het geheel genomen goed doet?'; 'Bent U de laatste tijd tevreden over de manier

waarop U Uw taken uitvoert'?': 'Heeft U de laatste tijd het gevoel gehad dat U voortdurend onder

druk stond?'; 'Bent U de laatste tijd wel eens zomaar bang geworden of in paniek geraakt?';

'Heeft U zich de laatste tijd ongelukkig en neerslachtig gevoeld'?'; ' Heeft U de laatste tijd het

gevoel gehad dat het leven niet de moeite waard is?' en ' Bent U de ]aatste tijd we] eens zo

zenuwachtig geweest dat U niets meer kon doen?'. De inhoud van de GHQ-30 is niet

onderverdeeld in subschalen. Alle items hebben betrekking op de vraag of er psychische

gezondheidsproblemen zijn, niet op de soort aandoening.

Dat alle items van de GHQ-30 verwijzen naar hetzelfde beeld kan empirisch worden onderbouwd

door een hoge inteme consistentie. Voor de 30-item versie zijn betrouwbaarheids-gegevens bekend

uit onderzoeken van Hodiamont ( 1986) en Koeter en Onnel (1991). Met een totale

steekproefomvang van 4513 in 8 onderzoeken bij steekproeven uit onder andere de algemene

bevolking, huisartsenpraktijk-bezoekers en klinieken, zijn betrouwbaarheden (Cronbach's a's)

gevonden variërend van a- . 89 tot a- . 96. Deze waarden duiden op een hoge interne consistentie

van de vragenlijst.

De GHQ-30 is een toestandsmaat. Zij levert een beschrijving van de toestand ten aanzien van de

geestelijke gezondheid van het individu van dat moment. Er zijn geen items opgenomen die

stabiele persoonlijkheidskenmerken meten. Daarom is een bepaling van bijvoorbeeld test-hertest

betrouwbaarheid niet relevant.

Bij de GHQ-30 wordt in het algemeen een grenswaarde van 5 aangehouden voor het onderscheid

tussen cases en normalen ( Koeter 8t Ormel, 1991). Voor wat betreft de validiteit van de GHQ-30

is de belangrijkste vraag of een GHQ-30 score groter of gelijk aan 5 ook inderdaad betekent dat

men echt last heeft van psychische gezondheidsproblemen. In de handleiding wordt verslag gedaan

van een onderzoek waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de resultaten van de GHQ-30 en de

PSE. De PSE staat voor de Present State Examination (Wing et al, 1974), een gestandaardiseerd

psychiatrisch interview dat over het algemeen als een meer valide indicator voor de aanwezigheid

van psychopathologie gezien wordt dan een zelfbeoordelingsvragenlijst als de GHQ-30. Bij een

vergelijking voor een steekproef uit de algemene bevolking (N- 3232) tussen de GHQ-30 en de

PSE blijkt het resultaat in 74'r van de gevallen overeen te stemmen (Koeter 8c Ormel, 1991). Op

grond van dit resultaat kan zonder veel reserve worden gezegd dat de overeenkomst tussen deze
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twee maten aanzienlijk is. De grenswaarde van 5, die bij de GHQ-30 gehanteerd wordt, lijkt

hiermee zijn waarde bewezen te hebben.

5.2.2 Methode

Vragenlijst

De originele GHQ-vragenlijst is voor dit onderzoek aangepast, zodat verwerking van de ingevulde

vragenlijsten per 'scanner' mogelijk was. Hierdoor is een foutloze invoer van de data vrijwel

gegarandeerd; dit in tegenstelling tot het handmatig invoeren van data.

Scoring

Om vanuit de ruwe data te komen tot de voor dit onderzoek bruikbare GHQ-30 data, moesten twee

bewerkingen op de data worden uitgevoerd. Het ging daarbij om omscoring en om toepassing van

de standaard GHQ-30 scoring. Ieder GHQ item heeft als antwoordmogelijkheid een 4-punts

Likertschaal, met als ankers: (1) helemaal niet, (2) niet meer dan gewoonlijk, (3) wat meer dan

gewoonlijk, en (4) veel meer dan gewoonlijk. Om het effect van aquiescense, de neiging van

respondenten om in te stemmen met de vragen in de vragenlijst te minimaliseren, zijn er evenveel

'positieve' als 'negatieve' items (beide 15 stuks), in de vragenlijst opgenomen. Bij de 'positief

geformuleerde items geeft een antwoord veel meer dan gewoonlijk een bevestiging van psychisch

gezond zijn. Een voorbeeld van zo'n positief item is 'Heeft U zich de laatste tijd kunnen

concentreren op Uw bezigheden'?'. Bij een negatief item betekent een antwoord Veel n:eer dan

gewoonlijk een bevestiging van psychisch ongezond zijn. Om bij alle vragen het antwoord Veel

meer dan gewoonlijk de grootste hoeveelheid psychisch onwelbevinden te laten aangeven, dient bij

de positieve items een omscoring plaats te vinden. Hierbij wordt de score '4' omgezet in de score

'1', de score '3' etcetera.

Volgens Goldberg en Williams (1988) is het aan te bevelen bij de GHQ alleen afwijkingen van het

normale, dagelijkse functioneren van de respondent te scoren, om zodoende een zo betrouwbaar

mogelijk beeld te krijgen van de werkelijk aanwezige psychische gezondheidsklachten. Uit de

eerder besproken validiteitsgegevens die met gebruik van deze 'Standaard GHQ-scoring' tot stand

gekomen zijn, lijkt een empirisch bewijs voor de juistheid van deze scoringsmethode geleverd te

zijn. De standaard scoringsmethode van de GHQ kent aan de eerste twee antwoordcategorieën: (1)

Helemaal niet en (2) Niet meer dan gewoonlijk, een score van '0' toe. Respondenten die de vragen

van de GHQ-30 beantwoorden met één van deze twee antwoordmogelijkheden scoren verhogen

daarmee dus niet hun GHQ-30 score die bij toename meer psychische ongezondheid aangeeft.

Indien respondenten één van de antwoordmogelijkheden: (3) wat meer dan gewoonlijk en (4) veel

meer dan gewoonlijk kiezen, wordt daarmee hun GHQ-30 score verhoogd met 1 punt. Elk punt dat
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een respondent scoort is op deze wijze een indicatie van psychisch onwelbevinden of

psychopathologie. De individuele GHQ-totaalscore werd in deze studie dus bepaald door de

volgende stappen uit te voeren: (i) het omscoren van de positieve items; (1-4, 2-3, 3-2 en 4-1);

(ii) het toepassen van de standaard GHQ-scoring (1 8c 2-0 en 3 8c 4- 1) en (iii) het optellen van

de scores van één respondent voor alle 30 items. Als dit allemaal is uitgevoerd, is de minimale

score van een respondent gelijk aan 0, indien nooit een antwoordaltematief 3 of 4 is gekozen. De

maximaal te behalen score is gelijk aan 30, indien altijd een antwoordaltematief 3 of 4 gekozen is.

5.2.3 Resultaten

Een overzicht van de respondenten die de GHQ-30 hebben ingevuld wordt gegeven in Tabel 5.1.

Het betreft een subset van het totale aantal respondenten dat heeft meegewerkt aan het onderzoek

(zie Tabel 3.1). In totaal hebben dus 186 personen de GHQ-30 volledig ingevuld. Van 2

respondenten was geen informatie betreffende faculteitlfunctie beschikbaar.

Tabel 5.1 Overzicht van de respondenten die de GHQ-30 hebben ingevuld

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistent in Opleiding 22 19 29 70
Universítair pocent 27 20 26 73
Universitair Hoofddocent 9 6 6 21
Hoogleraar 9 2 9 20

Totaal 67 47 70 184

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Algerr:ene bevindingen

Door de respondenten werden scores behaald van 0- 27, op een schaal van 0 tot en met 30. Als

grens tussen niet-psychopathologisch en psychopathologisch wordt in de handleiding van de GHQ-

30 een waarde groter of gelijk aan 5 aangegeven. Een respondent met een GHQ-30 score boven

deze grenswaarde wordt gezien als een casus, dat is een persoon die niet als geestelijk gezond

wordt beschouwd. In onze steekproef is door 35"~o van de respondenten een score van groter of

gelijk aan 5 behaald. Ter vergelijking, uit de normtabel van de GHQ-30 blijkt, dat bij de algemene

bevolking 220~o van de mannen en 240~o van de vrouwen een score van groter of gelijk aan 5 halen

(Koeter 8r Ormel, 1991). Bij de bezoekende huisarts-patiënten is dit voor mannen en vrouwen

460~0. De percentages van 35.Sa~o (algemeen, N- 186), 35.7a~o (mannen, N- 140) en 34.80~0
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Tabel 5.2 Overzicht van het percentage GHQ-scores groter of gelijk aan 5

Percentage Steekproefgrootte

Alle respondenten 35.So~o 186

Sexe
Man 35.7oro 140
Vrouw 34.80~0 46

Faculteiten
Economische (FEW) 35.80~0 67
Juridische (FRW) 36.20~0 47
Sociale (FSW) 35.70~0 70

Functies
Assistent in Opleiding (Ai0) 42.30~0 71
Universitair pocent (iID) 35.10~0 74
Universitair Hoofddocent (UHD) 19.Oo~o 21
Hoogleraar (HL) 30.Oo~o 20

Normen: Algemene populatíe: 22oIo (mannen) en 240~0 (vrouwen)
Bezoekende huisartspatiënten: 460~0 (mannen en vrouwen)

(vrouwen, N- 46) liggen ongeveer halverwege de normpercentages voor de algemene bevolking

en de bezoekende huisarts-patiënten. De geconstateerde percentages cases per faculteit verschillen

nauwelijks. Bij de FEW is dat 35.80~0 (N - 71), bij FRW 36.20~0 (N - 47) en bij FSW 35.70~0 (N -

70). Bij de functies zien we wel opmerkelijke verschillen. De assistenten in opleiding hebben een

percentage cases van 42.30~0 (N - 71), bij de universitair docenten is dat 35.10~0 (N - 74), voor de

universitair hoofddocenten is dat 190~0 (N - 21) en bij de hoogleraren 300~0 (N - 20). Een overzicht

van deze resultaten is te zien in Tabel 5.2.

We kunnen hier met de nodige voorzichtigheid concluderen, dat bij de hogere functies (universitair

hoofddocent en hoogleraar) aanmerkelijk minder ca.ses voorkomen dan bij de lagere functies. De

voorzichtigheid geldt hier met name de duidelijk kleinere steekproefomvang bij de hogere functies.

De Ai0's vallen in dit verband op met een percentage dat dicht ligt bij het percentage dat volgens

de normtabel uit de handleiding van de GHQ-30 geldt voor de bezoekende huisarts-patíënten. We

stellen overigens nogmaals vast, dat alle genoemde percentages dicht bij het norm-niveau voor de

algernene bevolking liggen. Bovendien moet de term 'psychopathologie' niet direct in verband

worden gebracht met de meest emstige psychische aandoeningen. Zoals eerder gezegd, wordt de

informatie over de emst van de psychische aandoening in dit onderzoek niet gebruikt.
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5.2.4 De relatie tussen een gebrek aan job control en gezondheid

Na een algemene indruk te hebben gekregen van de verdeling van de GHQ-30 scores van de

werknemers van de drie faculteiten in de verschillende functies, wordt nu de aandacht gericht op

de relatie van de GHQ-30 scores met job control. De hypothese hierbij is dat werknemers meer

gezondheidsproblemen rapporteren naarmate ze meer gebrek aan job control hebben. Kortom de

verwachting is, dat een hogere GHQ-30 score samengaat met een lagere job control score. De

berekening van de correlatie tussen de GHQ-score en de job control-score leverde een waarde van

r--.45 (N - 95, p ~ .O1). Hoewel het niet duidelijk is of ineer gebrek aan job control oorzakelijk

is voor een hogere GHQ-score, is de richting van de correlatie wel overeenkomstig de vooraf

opgestelde hypothese.

Ondanks het feit dat 184 respondenten de GHQ-30

ingevuld hebben, blijft bij de berekening van deze

correlatie N gelijk aan 95. De reden hiervoor is dat

niet meer dan 95 respondenten de JCL volledig

ingevuld hebben. Uit de correlatie blijkt dat een

lagere score voor job control samengaat met een

hogere GHQ-score. Een grafische weergave van dit

verband is te zien in Figuur 5.1. Deze figuur is

gevormd door de job control-scores onder te

verdelen in vijf gelijke klassen. Er zijn gemiddelde

GHQ-30 scores berekend voor de klasse 1: 101-

109; 2: 92-100; 3: 83-91; 4: 74-82; 5: 65-73). Een

hoger klasse-getal geeft aan dat er minder job

control aanwezig is. Het verband in Figuur 5.1 is

........... -~....-...'I

Masse ~an job coMrol scoras

Figuur 5.1 Grafische weergave van het
verband tussen job controle en de GHQ-
score

kromlijnig. In de figuur is te zien dat vanaf klasse 4 van de job control-scores er ineens een

duidelijk negatieve geestelijke gezondheidseffect optreedt. Het blijkt dat bij job control-scoreklasse

4 gemiddeld de bij de GHQ-30 gehanteerde grenswaarde van 5 bereikt wordt. Boven deze

grenswaarde geett de GHQ-30 score geestelijke gezondheidsproblemen aan.

5.2.5 Overige indicaties voor de relatie tussen job control en gezondheid

Naast de GHQ-30 werden in dit onderzoek nog een aantal andere gezondheidsgerelateerde vragen

opgenomen. Deze vragen staan venneld in Tabe] 5.3. Bij deze items waren twee

antwoordcategorieën toegevoegd, te weten ( I) Eens en (2) Oneens. Dit had tot doel extra

informatie over de samenhang tussen job control en gezondheid te kunnen verkrijgen. Op basis van
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de literatuur zijn nog een aantal losse items geformuleerd die duidelijk ingaan op de relatie van het

werk en de gezondheid van werknemers. Deze items werden niet tevoren op psychometrische

eigenschappen onderzocht; ze dienden enkel een exploratief doel. Uit een berekening van de

Cronbach's a, gebruikt voor het bepalen van de inteme consistentie, bleek dat de hoogte van de a

over deze vijf items .71 was (N - 186). Met name op basis van de correlaties van de scores op die

afzonderlijke items met de scores op de GHQ-30 en de JCL werd nagegaan of deze items een extra

ondersteuning opleverden van de zojuist gevormde conclusies. De ruwe data zijn op de reeds

eerder beschreven wijze verwerkt.

Tabel 5.3 Overzicht van correlaties tussen de overige items en de GHQ-30 en de JCL

Items
Correlatie Correlatie
met de GHQ-30 met de JCL

Ik heb wel eens het gevoel overspannen te raken -.50' .37'
van mijn werk of van omstandigheden op mijn werk?

Het werk levert voor mij spanningen op, waarover ik -.38' .31'
ook thuis wel eens zit te piekeren.

Ik heb het gevoel dat ik onder psychische druk werk. -.37' .29'

Mijn werk is zelden bedreigend voor mijn gezondheid. .27' -.26'

Er zijn veel procedures en regels waar ik me op het -.21' .44'
werk aan moet houden.

'p~.01;'p~.05

5.2.6 Resultateu

Op basis van de resultaten die te zien zijn in Tabel 5.3, kan men zeggen dat er inderdaad extra

ondersteuning is gevonden voor de eerder getrokken conclusies. Als bijvoorbeeld wordt gekeken

naar de vraag 'Ik heb wel eens het gevoel overspannen te raken van mijn werk of van

omstandigheden op mijn werk?', dan blijkt uit de correlaties een zeer behoorlijk en significante

samenhang. Uit de correlaties is af te leiden dat mensen die hoger scoren op de GHQ en aangeven

meer gebrek aan job control te hebben, deze vraag bevestigend hebben beantwoord. Dit wijst erop

dat mensen met een gebrek aan job control niet alleen meer gezondheids-problemen hebben, maar

zich hiervan ook bewust zijn. Ook de twee daaropvolgende vragen ('Het werk levert voor mij

spanningen op, waarover ik ook thuis wel eens zít te piekeren' en 'Ik heb het gevoel dat ik onder

psychische druk werk') geven eenzelfde beeld te zien. Bij de vraag 'Mijn werk is zelden
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bedreigend voor mijn gezondheid' was de richting van de correlatie tegenges[eld. Dat is een gevolg

van de ontkenning die is opgenomen in de vraag. De vraag 'Er zijn veel procedures en regels waar

ik me op het werk aan moet houden' wijkt, omdat deze niet direct gerelateerd is aan gezondheid,

sterk af van de andere hier besproken vragen. Het is echter wel een vraag die sterk is gerelateerd

aan het begrip job control. Uit de correlaties blijkt een duidelijk verband tussen de GHQ-30 score,

de job control-score en laatstgenoemd item.

5.2.7 Conclusies ten aanzien van de gevolgen voor de gezondóeid van job control

Het hier aangevoerde materiaal geeft aan dat er reden is om te veronderstellen dat een gebrek aan

job control samenhangt met bepaalde gezondheidsproblemen zoals gemeten met de GHQ-30. Deze

conclusie komt in zoveme overeen met eerdere bevindingen in de psychologische literatuur dat een

gebrek aan job control niet positief is voor de gezondheid in brede zin. Uit het gepresenteerde

materiaal kan ook worden afgeleid dat het job control instrument blijkbaar iets meet dat op de

verwachte wijze samenhangt met gezondheid. Dit kan worden opgevat als een bewijs voor de

begripsvaliditeit van de job control vragenlijst. Ook het onderzoek in de kleine studie (zie

paragraaf 2.6) leverde empirisch materiaal op basis waarvan een verband tussen gebrek aan job

control en gezondheidsproblemen verondersteld kan worden.

5.3 Omgaan met gebrek aan job control

Nu vastgesteld is dat gebrek aan job control een relatie heeft met gezondheidsproblemen gaat de

interesse uit naar de mechanismen die conditioneel zijn bij het ontstaan van dergelijke problemen.

Ook gaat de belangstelling uit naar het achterhalen van mechanismen via welke werknemers

kunnen voorkómen dat er negatieve gezondheidsproblemen ontstaan. De eerste variabele die in dit

verband aan bod komt, is 'need for control'. Het uitgangspunt voor het kiezen van deze variabele

was dat verondersteld werd dat mensen met een grotere behoefte aan controle eerder negatieve

gezondheidsconsequenties zullen hebben, wanneer er sprake is van gebrek aan job control.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan secundaire controle, die in werking treedt bij

controleverlies. Onderzocht wordt of sommige mechanismen voor secundaire controle effectiever

zijn dan andere. Bovendien worden de effecten van secundaire controle op gezondheid bestudeerd.

Tenslotte wordt nog aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop mensen omgaan met

stress. Er wordt vanuit gegaan dat de wijze waarop mensen omgaan met stress meer of minder

succesvol kan zijn. Met name wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen voor gezondheid van

goede of minder goede manieren van omgaan met stress.
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5.3.1 Een beschrijving van het begrip 'Need for Control'

Reeds in hoofdstuk 1 is melding gemaakt van de behoefte aan controle ('Need for Control'). Ook

al is dit geen concept dat we gebruikt hebben om het begrip job control nader te specificeren, is

het wel interessant om te bezien in hoeverre deze behoefte samenhangt met job control. Need for

control wordt gezien als een 'general level of motivation to control the event's in one's life'

(Burger 8c Cooper, 1979, p. 382). Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een

concept 'need for control' zou moeten zijn. White (1959) duidde al op het streven naar het gevoel

van competentie dat samengaat met het aanwenden van de controlemogelijkheden en DeCharms

(1968) sprak in dit verband over een primair doel om effectief te zijn in het tot stand brengen van

veranderingen in de omgeving. Burger en Cooper (1979) hebben gewezen op individuele

verschillen in behoefte aan controle. Bovendien stelden zij dat er een algemeen niveau van

controle-behoefte per individu vastgesteld kan worden.

5.3.2 De relatie tussen 'need for control' en job control

De veronderstelling is dat indien mensen genoeg mogelijkheden krijgen, ze zullen proberen te

voldoen aan hun behoeften. Iemand met een hoge behoefte aan controle zal proberen vee] controle

te krijgen. Indien individuen een hoge behoefte aan controle hebben, zullen zij eerder last krijgen

van een gebrek aan job control, in vergelijking met individuen met een lagere controle-behoefte.

Deze hypothese zal hier worden getoetst.

5.3.3 Methode

Wederom werd gebruik gemaakt van de job control-score zoals die al eerder in deze dissertatie

beschreven is. Daamaast moest een instrument gekozen worden voor het meten van Need for

Control. Vanuit de overweging dat het hier recent onderzoek op het terrein van Need for Control

betrefr, en vanwege de goede psychometrische eigenschappen werd gekozen voor de vragenlijst

voor Need for Control van Burger en Cooper (1979). Deze Need for Control vragenlijst bestaat uit

20 items. De inhoud van deze items is in algemene termen terug te voeren op hoe noodzakelijk

individuen het vinden om zelf te bepalen wat men doet en hoe men het doet.

Voorbeelden van items zijn:

Ik zou liever een leider zijn dan een volgeling;

Ik vind he[ fijn he[ gedrag van anderen te kunnen beïnvloeden;

Voordat ik een lange rit ga maken, controleer ik de auto heel zorgvuldig;

Anderen weten meestal wat het beste voor me is (negatien.
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De vragenlijst voor Need for Control is oorspronkelijk Engelstalig. De vragenlijst werd door twee

personen vertaald in het Nederlands, waarbij een vertaling pas werd aanvaard op het moment dat

beide vertalers het eens waren.

5.3.4 Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van

Need for Control

Bij elk item kan antwoord gegeven worden op een 7-punts Likert schaal met als ankers: (1) deze

uitspraak is op mij helemaal niet van toepassing; (2) deze uitspraak is op mij meestal niet van

toepassing; (3) deze uitspraak is op mij heel vaak niet van toepassing; (4) Ik weet niet zeker of

deze uitspraak op mij van toepassing is, of ik denk dat deze uitspraak in ongeveer de helft van de

gevallen op mij van toepassing is; (5) deze uitspraak is op mij meer wel dan niet van toepassing;

(6) deze uitspraak is op mij gewoonlijk van toepassing; en (7) deze uitspraak is op mij altijd van

toepassing. Van deze 20 items zijn 5 items negatief geformuleerd. Een hogere score geeft een

grotere behoefte aan controle aan.

Uit het onderzoek van Burger en Cooper (1979) blijkt dat de inteme consistentie van de Need for

Control vragenlijst met 20 items, berekend met de Kuder-Richardson 20, .80 bedraagt. Deze

kortere versie is ontwikkeld uit een 53-item versie. De item-totaal correlaties van de items in het

onderzoek van Burger en Cooper (1979) varieerden van .31 tot .66. De test-hertest

betrouwbaarheid na 6 weken bedroeg .75. Uit de uitgevoerde factoranalyse volgden 5 factoren die

samen SSo~o van de variantie verklaarden. De normen waren een gemiddelde score van 102.7 voor

mannen (SD- 11.31), van 97.3 voor vrouwen (SD- 11,64) en van 99.1 voor mannen en vrouwen

(SD- 11.80).

In het huidige onderzoek kwamen de volgende psychometrische eigenschappen naar voren. De

interne consistentie (Cronbach's a) bedroeg over de 20 items .74. De item-totaal conelaties

varieerden van .1 1 tot .63. Over het algemeen waren de waarden boven de .20. Er is dus geen

reden om een aanpassing uit te voeren. Door middel van factoranalyse kwamen in dit onderzoek 6

factoren met een eigenwaarde groter dan 1 naar voren. Deze verklaarden samen 600~o van de

variantie. Als we ons beperken tot 5 factoren dan daalt de proportie verklaarde variantie licht,

namelijk tot SSo~o. Voor wat betreft de inhoud van de factoren kan worden gezegd dat deze in grote

lijnen overeenkomt met de inhoud, zoals die door Burger en Cooper gevonden is. We kunnen dus

vaststellen dat de psychometrische eigenschappen, zoals ze zijn gerapporteerd door Burger en

Cooper bevredigend zijn en dat de huidige gegevens daar vrij dicht bij blijven. Het gebruik van

deze vragenlijst was daarom verantwoord.
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5.3.5 Respondenten

Een overzicht van de respondenten die de Need for Control vragenlijst hebben ingevuld, is te zien

in Tabel 5.4. Bijna alle respondenten die hebben deelgenomen aan het totale onderzoek hebben ook

deze vragenlijst ingewld (189 van de 192). Hierbij zijn van twee respondenten niet de gegevens

van functie of faculteit bekend, zodat ze niet in Tabel 5.4 zijn opgenomen.

Tabel 5.4 Overzícht van de respondenten die de Need for Control vragenlijst hebben ingewld

Faculteiten FEW FRW FSW Totaal

Functies
Assistenten in Opleiding 24 19 29 72
Universitair pocenten 27 20 26 73
Universitair Hoofddocenten 9 7 6 22
Hoogleraren 9 2 9 20

Totaal 69 48 70 187

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit Rechtsgeleerdheid;
FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen.

5.3.6 Resultaten

In eerste instantie wordt in deze paragraaf de aandacht gericht op de gemiddelde scores van de

verschillende groepen. Tabel 5.5. geeft een overzicht van de verschillende gemiddelde scores die

behaald zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt naar sexe, faculteit en functie.

Uit de gegevens in Tabel 5.5 blijkt dat er geen grote verschillen gevonden werden in de scores van

mannen en vrouwen op de Need for Control vragenlijst. Vooraf was de veronderstelling dat

mannen meer behoefte aan controle zouden hebben dan vrouwen. Dit bleek in het huidige

onderzoek niet het geval. Het kan zijn dat door de zeer specifieke populatie aan de universiteit de

veronderstelde verschillen tussen mannen en vrouwen wegvallen. Uit de uitgevoerde one-way

variantie-analyses is gebleken dat 'functie' een significante bijdrage levert aan de variantie ten

aanzien van behoefte aan controle. Uit de t-toetsen bleek vervolgens dat met name de verschillen

tussen Ai0's en UD's (p-.028), Ai0's en UHD's (p-.015) en Ai0's en HL-en (p- .004)significant

waren. Het verschil tussen UD's en HL-en was bijna significant (p-.091). Ai0's scoorden lager op

de behoefte aan controle dan UD's, UHD's en hoogleraren. Het kan zijn dat dit verschijnsel

samenhangt met ]eeftijd. De onderzochte Ai0's waren gemiddeld jonger (29.4 jaar) dan UD's

(40.7 jaar), UHD's (48.2 jaar) en hoogleraren (53.6 jaar). De correlatie van leeftijd met behoefre

aan controle bedroeg .25 (p-.001). Als ook nog gekeken wordt naar de correlatie van functie met
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leeftijd (r- .77, p-.000) dan wordt deze gedachte nog verder versterkt. Als conclusie kan dus

gelden dat oudere mensen hoger scoren op behoefte aan controle.

Tabel 5.5 Overzicht van de gemiddelde Need for Control scores

Gemiddelde score SD N

Alle respondenten 97.38 11.34 189

Sexe:
Man 97.66 11.55 142
Vrouw 96.53 10.78 47

Faculteiten:
FEW 96.20 12.45 69
FRW 98.85 11.74 48
FSW 97.99 9.65 70

Functies:
Assistent in Opleiding 94.08 11.66 73
Universitair pocent 98.12 10.41 74
Universitair Hoofddocent 101.05 10.96 22
Hoogleraar 102.65 10.94 20

Normen: mannen: 102.7 (SD- 11.31)
vrouwen: 97.3 (SD- 11.64)
totaal: 99.1 (SD- 11.80)

Om het verband tussen behoefte aan controle en de GHQ-30 te bepalen werd een correlatie

berekend. Hoewel verwacht werd dat een grotere behoefte aan controle eerder tot

gezondheidsproblemen zou leiden, omdat de betreffende behoefte minder gemakkelijk te

bevredigen is, bleek dat niet uit de correlatie van r- -.20 (p-.007; n-186). Integendeel! Een

grotere behoefte aan controle hing duidelijk samen met minder gezondheidsproblemen. Bij nadere

beschouwing bleek dit negatieve verband het sterkst voor de UD's (r- -.25; p-.03) en de Ai0's

(r- -.17; p-.16) en het zwakst voor HL-en (r- -.03; p-.90) en UHD's (r- -.04; p-.85). Hoewel er

dus substantiële verschillen over functies blijken te bestaan, is een duidelijke oorzaak hiervoor niet

aan te geven. Uit deze resultaten blijkt echter wel vrij duidelijk dat het verband tussen de behoefte

aan controle en negatieve gezondheidsconsequenties niet is, zoals dat vooraf verondersteld was.

Wellicht hebben mensen met een hogere behoefte aan controle ook een grotere capaciteit voor het

verkrijgen van de controle die ze wensen. Deze verklaring zou ook in overeenstemming zijn met

de observatie dat de hoogleraren die aan dit onderzoek hebben deelgenomen in vergelijking met de

andere respondenten met andere functies, in alle gevallen absoluut het meeste job control hebben.
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5.3.7 Conclusies

In het kader van dit onderzoek moet vooralsnog worden geconcludeerd dat een hogere score op

'need for control', eerder dan een lagere score op deze variabele, samengaat met een lagere score

op de GHQ-30. Er zijn geen gegevens voorhanden op basis waarvan de vooraf opgestelde

hypothese kan worden bevestigd.

5.4 Toestandsveranderings- en disruptie-mechanismen voor secundaire controle

In de paragraaf 4.5.1 zijn de begrippen primaire en secundaire controle (Heckhausen 8c Schulz,

1995; Rothbaum, Weisz 8c Snyder, 1982; en Skinner, 1996) geïntroduceerd. In hoofdstuk 4 is met

name aandacht besteed aan de primaire controle. In het huidige hoofdstuk zal de aandacht worden

gericht op de secundaire controle. Secundaire controle is niet gericht op de omgeving maar op het

zelf en het omvat de verschillende manieren waarop individuen zichzelf kunnen veranderen

teneinde het verlies of de dreiging van verlies van controle tot een minimum te beperken.

Bijvoorbeeld als een doel niet kan worden bereikt kunnen de negatieve effecten worden

geminimaliseerd door het tijdsbestek op te rekken of het aspiratieniveau te reduceren (Skinner,

1996, p. 556). Door Hettema (1979, 1989) is secundaire controle geoperationaliseerd in de vorm

van 'ST'-mechanismen en 'disruptie'-mechanismen. Deze twee groepen mechanismen staan het

individu ten dienste voor (i) het opnieuw verwerven van controle na controle-verlies en (ii) het

beperken van het niet-hebben van controle ('non-controle').

5.4.1 De betekenis van de 'state-transition' en 'disruptie'-mechanismen

In het model van Hettema (1979, 1989) worden zes mechanismen voor toestandsverandering

('State Transition of ST-mechanismen') gepostuleerd. ST-mechanismen zijn gekoppeld aan de fasen

die traditioneel worden onderscheiden in informatieverwerkingsmodellen: inputverwerking, input-

output-connecties en outputregulatie. De eerste fase heeft betrekking op de verwerking van de

input. Bij reflectie wordt de betekenis van de ervaringen, feiten en gebeurtenissen (her)overwogen.

Exploratie omvat zoekactiviteiten in de directe omgeving met het oog op een nieuwe oriëntatie. De

tweede fase heeft betrekking op input-output connecties. Ontkoppeling verbreekt de verbinding

tussen de input en een bestaande gedragsstructuur en genereert nieuwe gedragsvormen. Substitutie

vervangt onderdelen van een bestaande gedragsstructuur door alternatieve operaties. De derde fase

heeft betrekking op de regulatie van de output. Redirectie vervangt een bestaande doelstelling door

nieuwe doelen respectievelijk tussendoelen. Persistentie versterkt bestaande gedragingen door

herhaling en een toename van kracht in de uitvoering.
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De ST-rnechanisrnen hebben als voomaamste functie het maximaliseren van controle bij dreigend

controleverlies. [ndien deze mechanismen tekort schieten, kunnen andere mechanismen worden

ingeschakeld om het controleverlies tot een minimum te beperken. Dit zijn de zogenaamde

disruptie-mechanismen. Hettema (1979, 1989) onderscheidt drie disruptie-mechanismen:

vermijding, extinetie en distractie. Bij vermijding worden oncontroleerbare situaties zoveel

mogelijk uit de weg gegaan. Het voomaamste effect van extinctie is het afleren en onderdrukken

van niet-effectief gedrag. Bij distractie worden onbereikbare doelen verlaten en in het vervolg niet

meer nagestreefd. De verwachting is dat ST-mechanismen positief en de disruptie-mechanisrnen

negatief samenhangen met controle.

ST- en disruptie-mechanismen kunnen de effecten van controle-verlies verduidelijken. Als dreigend

controleverlies wordt bestreden met behulp van ST-mechanismen, zal dit in het algemeen geen

negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Indien echter disruptie-mechanismen worden

ingeschakeld, is dit gevaar wel aanwezig. Op zichzelf zijn disruptie-mechanismen adaptief. Echter,

als disruptie niet leidt tot controle ontstaan er reële gevaren voor de mentale gezondheid (Hettema,

1979). In organisaties kan deze conditie zich voordoen als medewerkers de neiging ontwikkelen

bedreigende situaties te vermijden, maar door de organisatie gedwongen worden in die situatie te

blijven opereren. Voorbeelden zijn docenten die telkens opnieuw met veel angst de collegezaal

betreden. Andere voorbeelden zijn onderzoekers die bij het indienen van papers herhaaldelijk nul

op het rekest hebben gekregen. Ofschoon ze geen pen meer op papier kunnen krijgen, blijft de

publicatiedwang toch onverminderd voelbaar. Met betrekking tot de gevolgen van verlies aan job

control kan uit het model van Hettema worden afgeleid dat speciaal het inschakelen van disruptie-

mechanismen gevaar zal opleveren voor de gezondheid.

ST- en disruptie-mechanismen hebben een neurologische basis, die onder andere ontleend is aan het

werk van Pribram en McGuiness (1975). Ze zijn in het verleden onderzocht aan de hand van

fysiologische reacties van mensen tijdens cognitieve taken en situatiefilms (Hettema, 1989).

Gegeven het feit dat fysiologische metingen in het huidige onderzoek niet mogelijk waren, is voor

de bestudering van de mechanismen een speciale vragenlijst ontwikkeld.

5.4.2 De ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van ST- en Disruptie-

mechanismen

In het kader van de ontwikkeling van deze vragenlijst moesten een aantal stappen gezet worden.

Deze zijn overeenkomstig de stappen die onderscheiden werden in het kader van de SRS-

vragenlijst ontwikkeling (Zie hoofdstuk 4). De vragenlijst voor het meten van ST- en Disruptie-

mechanismen is ontwikkeld in een eerdere fase van dit onderzoek (Riteco, 1993). In dit onderzoek
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werd gebruik gemaakt van fictieve situatie-vignetten die pas in de vragenlijst werden opgenomen

nadat de eerder genoemde drie experts (Zie paragraaf 4.5.4) daar overeenstemming over bereikt

hadden. Op basis van de uitgangspunten díe in de theorie van Hettema (1979, 1989) voor elk

mechanisme geformuleerd zijn, werden items gegenereerd. Het betreft hier dus op basis van de

theorie gegenereerde items, waarbij het streven was om het taalgebruik zo dicht mogelijk bij het

normale taalgebruik te laten aansluiten.

Voor elk ST-mechanisme werden zes items geschreven; voor elk Disruptie-mechanisme negen

items. De aldus gegenereerde 63 items zijn opgenomen in Bijlage N. Als stimuli werden in de

vragenlijst, zoals gezegd, situatievignetten opgenomen. In totaal werden zes situatie-omschrijvingen

opgenomen. Er zijn een aantal opmerkingen te maken over deze situaties. Ten eerste bevatten de

situaties een zekere mate van ambiguïteit. Dit is gedaan om persoonlijke voorkeuren voor bepaalde

mechanismen tot uiting te laten komen. We wilden in ieder geval voorkomen dat in een bepaalde

situatie het kiezen van een bepaald mechanisme het meest effectief zou zijn of het meest voor de

hand zou liggen. Ten tweede is er altijd sprake van een situatie waarin de dingen niet zo lopen als

gewenst of gepland. Er is altijd sprake van een zekere tegenwerking vanuit de situatie. Ten derde

is het niet zo dat de situatie bij voorbaat hopeloos is; in zo'n situatie valt immers niets meer te

doen. Ten vierde is er naar gestreefd om de situaties 1 tot en met 4 ongeveer gelijk te maken voor

wat betreft de sterkte van de tegenwerking die vanuit de situatie wordt ondervonden. Bij de

situaties 5 en 6 is echter gepoogd de sterkte van de tegenwerking vanuit de situatie aanmerkelijk

zwaarder te maken. Het werden daardoor geen hopeloze situaties, maar wel situaties die meer dan

de eerste vier aanleiding zouden geven tot het hanteren van de disruptie-mechanismen. Ook hier

geldt dat de situatiebeschrijvingen pas werden opgenomen in de vragenlijst op het moment dat er

sprake was van volledige overeenstemming tussen de drie experts. De situatiebeschrijvingen zijn

opgenomen in Bijlage V.

De vragenlijsten werden afgenomen bij 150 eerstejaars-studenten psychologie en sociologie van de

KUB. Er werd een uitgebreide itemanalyse verricht waarbij met name de interne consistentie van

de items voor de afzonderlijke mechanismen (middels een berekening van Cronbach's a) en de

onderlinge samenhang van de mechanismen is onderzocht.

Het zou te ver voeren om hier uitgebreid verslag te doen van het in 1993 uitgevoerde onderzoek,

maar om toch enig inzicht te kunnen geven in de wijze waarop de hier gepresenteerde conclusies

tot stand gekomen zijn, volgt hier een korte samenvatting. De algemene procedure is zo geweest

dat voor de items per mechanisme een Cronbach's a werd berekend. Daarbij werd als criterium

gehanteerd dat de a minimaal .80 moest bedragen om goed genoeg bevonden te worden. Dat

betekende in dit geval dat itemselectie noodzakelijk was. Daama bleken de resultaten voor
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sommige van de mechanismen nog steeds onder de maat. Op basis van een multi-dimensional

scaling-analyse werd vervolgens gevonden dat het niet mogelijk was om zes groepen van items te

onderscheiden overeenkomstig de bedoelde ST-mechanismen.

De in Riteco (1993) geformuleerde items bleken op basis van empirische data wel goed te

groeperen in termen van de door Hettema (1979) gedefinieerde fasen. Drie van de mechanismen

kwamen uit de analyses duidelijk naar voren: reflectie, ontkoppeling en persistentie. Gegeven het

uitgangspunt (Riteco, 1993) om een meetinstrument te maken voor het meten van de korte-termijn

adaptatie-mechanismen en disruptie-mechanismen, ligt het voor de hand dat met de in het

onderzoek uit 1993 geformuleerde items werd verder gewerkt. In de volgende paragraaf wordt

aangegeven wat het resultaat was van dat onderzoek, zowel qua item-inhoud, als voor wat betreft

de psychometrische eigenschappen.

5.4.3 De items voor de ST- en Disruptie-mechanismen als resultaat van het eerdere

onderzoek

Als uiteindelijk resultaat in het Riteco (1993) onderzoek van de ST-mechanismen is een

verzameling van 12 items naar voren gekomen, per mechanisme 4 items (zie hiervoor Tabel 5.6).

Tabel 5.6 Overzicht van de items voor 'reflectie-ontkoppeling-persistentie' als uitkomst van
het Riteco (1993) onderzoek

Mechanisme Items

Retlectie Ik kijk goed wat er aan de hand is.
Ik let goed op wat er gebeurt.
Ik probeer voor mezelf duidelijkheid te krijgen over de situatie.
Ik schat in hoe de situatie nu is.

Ontkoppeling Ik vraag me af of ik mijn doel wel kan bereiken.
Ik twijfel of het wel haalbaar is.
Ik merk dat ik niet de juiste weg heb gevolgd.
Ik zie dat ik op deze manier mijn doel niet haal.

Persistentie Ik weiger toe te geven.
Ik hou vo] totdat ik mijn doel bereikt heb.
Ik zet door.
Ik hou vast aan mijn doel.

Voor wat betreft de psychometrische eigenschappen geldt dat deze bevredigend genoemd mogen

worden. De inteme consistentie, bepaald middels Cronbach's a, bedroeg in het Riteco (1993) voor

Reflectie .96, voor Ontkoppeling .72 en voor Persistentie .90. Ook de correlaties tussen de
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mechanismen kwamen overeen met wat op basis van de theorie verwacht mocht worden. Er is

sprake van relatief lage, positieve en negatieve samenhangen. Voor wat betreft het opnemen van

deze items in de uiteindelijke vragenlijst voor het huidige onderzoek gold dat de aanspreekvorm

'Ik' door de andere populatie waarop dit onderzoek gericht was, veranderd moest worden in 'U'.

Het resultaat voor wat betreft de 'disruptie-mechanisme'-items is te zien in Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Een overzicht van de 'disruptie-mechanisme' -items als resultaat van het Riteco
(1993) onderzoek

Mechanisme Items

Vermijding Ik voe] me niet plezierig in deze situatie.
Ik vermijd dit soort situaties voortaan.
Ik zorg dat ik hier voortaan zo min mogelijk mee geconfronteerd wordt.
Ik wil met dit soort situaties niets meer te maken hebben.

Extinctie Ik voel me hulpeloos.
Ik voel me machteloos.
Ik kan het niet.
[k kan dit niet aan.

Distractie Ik zie er verder vanaf.
Ik ga me met iets anders bezighouden.
Ik doe maar iets anders.
Ik hou me bezig met andere dingen.

Ook in dit geval was het resultaat dat 4 items per mechanisme de beste oplossing opleverden. De

inteme consistentie van de items behorende bij elk van de mechanismen was bevredigend. Voor de

items van het mechanisme Vermijding bereikte de a een waarde van .78. Bij Distractie was deze

waarde .87 en voor Extinctie was dat .88.

Voor wat betreft de onderlinge samenhang van de mechanismen gold dat er over het algemeen

sprake was van een positieve samenhang tussen de 'Disruptie-mechanismen'. Er bleef echter ook

genoeg mechanisme-specifieke variantie over.

5.4.4 De items voor ST- en Disruptie-mechanismen op te nemen in dit onderzoek

Om de respondenten in dit onderzoek niet overmatig te belasten, werd voor zowel Reflectie,

Ontkoppeling en Persistentie als voor Vermijding, Extinctie en Distractie het aantal items tot 2

beperkt. Een combinatie van met name de interne-consistentie-gegevens en een beoordeling van de

eerder genoemde drie beoordelaars resulteerde uiteindelijk in de keuze van de volgende items voor

deze mechanismen (zie Tabel 5.8).

106



Tabel 5.8 Overzicht van de items voor Reflectie, Ontkoppeling, Persistentie en Vermijding,
Extinctie en Distractie

Mechanisme Items

Reflectie U probeert voor Uzelf duidelijkheid te krijgen over de situatie.
U schat in hoe de sítuatie nu is.

Ontkoppeling U merkt dat U niet de juiste weg heb gevolgd.
U ziet dat U op deze manier Uw doel niet haalt.

Persistentie U houdt vol totdat U Uw doel bereikt heeft.
U houdt vast aan Uw doel.

Vermijding U vermijdt dit soort situaties voortaan.
U zorgt dat U hier voortaan zo min mogelijk mee geconfronteerd wordt.

Extinctie U voelt zich hulpeloos.
U voelt zich machteloos.

Distractie U gaat zich met iets anders bezighouden.
U houdt zich bezig met andere dingen.

In het kader van het onderscheid tussen primaire en secundaire controle zoals dat eerder in

hoofdstuk 4 en ook in paragraaf 5.4 is gemaakt, verdient het indelen van de ST-mechanismen bij

secundaire controle enige toelichting. Op het eerste gezicht kan het namelijk lijken alsof de ST-

mechanismen eerder bij de primaire dan de secundaire controle zouden moeten horen. Volgens

Heckhausen en Schulz (1995) speelt secundaire controle een essentiële rol in de mogelijkheden van

het individu om doelen te kiezen en zich op eenmaal gekozen doelen te concentreren, welke

bestaande niveau's van primaire controle kunnen uitbreiden. De wijze waarop dit gebeurt kan vele

vormen aannemen zoals 'enhancing the attractiveness of chosen goals, disengaging from action

alternatives that were not chosen, or overestimating personal competencies' (Heckhausen 8c Schulz,

1995, p. 286). Uit de in Tabel 5.8 voor Persistentie opgenomen is gemakkelijk een relatie te leggen

met het overschatten van de persoonlijke mogelijkheden. Ook de mechanismen Reflectie en

Ontkoppeling geven qua inhoud van de items (zie Tabel 5.8) duidelijk een geestelijke verwijdering

van de situatie te zien. Deze items geven een beschrijving van het voor secundaire controle

kenmerkende ingrijpen op het zelf, zoals bijvoorbeeld het betwijfelen van de eerder gekozen

manier van handelen en het betwijfelen of eerdere informatie op de juiste manier is verkregen. De

indeling van de Disruptie-mechanismen bij secundaire controle spreekt mede gezien de item-inhoud

(zie Tabel 5.8) voor zich.

5.4.5 Interne consistentie van de mechanisme-items

In de SRS-vragenlijst is voor ieder item per mechanisme één replicatie opgenomen.
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Om te kunnen bepalen in hoeverre deze replicaties voldoende overeenstemmen met de andere

items werd per mechanisme (twee items) de inteme consisten[ie bepaald. Hiertoe is per vragenlijst-

versie (A en B) een generalisatie-analyse uitgevoerd. De data werden per vragenlijst geanalyseerd

door middel van een volledig gekruist ANOVA-model. Het design hierbij was P' 1. P staat hier

voor personen en 1 voor de items. Zowel P als I werden hierbij als 'random' facet opgevat. De

gevonden waarden voor de variantie-componenten per mechanisme zijn opgenomen in Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Overzicht van de variantie-componenten per mechanisme per SRS-vragenlijst-
versie

Bron P PI

Mechanismen df MS VC df MS VC

versie A Reflectie 81 11.92 .31 81 2.02 .11
Ontkoppeling 81 6.98 .18 81 .83 .02
Persistentie 81 9.93 .26 81 1.05 .OS
Vermijding 81 13.52 .37 81 1.30 .OS
Extinctie 81 3.47 .38 81 .63 .02
Distractie 8 ] 9.74 .28 81 .42 .Ol

versie B Reflectie 97 14.26 .42 97 1.09 .OS
Ontkoppeling 97 8.88 .23 97 1.40 .OS
Persistentie 97 9.51 .25 97 .76 .03
Vermijding 97 16.32 .48 97 .91 .03
Extinctie 97 13.94 .42 97 .55 .02
Distractie 97 4.34 .49 97 .37 .O1

Noot: P- facet Personen; PI interactie van de facetten Personen en Items; df vrijheidsgraden;
MS- gemiddelde kwadraten; VC- variantie-componenten.

Met behulp van het programma BMDP werd met behulp van de volgende formule de waarde van

de generaliseerbaarheidscoëfficiënt p'- per vragenlijst (versie A of B) en per mechanisme berekend:

SZP
z -

P ~ru -

S~p f ll2 (S~p,)

Waarbij

SZP - variantiecomponent voor het facet Personen

SZP~ - variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Items
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De berekende generaliseerbaarheidscoëfficiënten zijn opgenomen in Tabel 5.10. De gevonden

waarden zijn allen hoog tot zeer hoog (.86 tot en met .99) zodat de mechanisme-items intern

consistent genoemd mogen worden. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de

twee items per mechanisme elkaar op dusdanig goede wijze repliceren dat het optellen van de twee

item-scores per mechanisme tot een mechanisme-score verantwoord is.

Tabel 5.10 Overzicht van de interne consistentie van de mechanisme-items per SRS-
vragenl ij st-versie

SRS-vragenlijst-versie A SRS-vragenlijst-versie B

Mechanisme PZ PZ

Reflectie .86 .95
Ontkoppeling .96 .90
Persistentie .92 .95
Vermijding .94 .97
Extinctie .97 .98
Distractie .99 .99

5.4.6 Cross-situationele consistentie

Voor de SRS-vragenlijst is al aangetoond dat de delta-doelen over situaties heen gegeneraliseerd

mogen worden (zie hiervoor hoofdstuk 4). Om aan te tonen of dit ook voor de ST- en disruptie-

mechanismen het geval is, werd opnieuw een generaliseerbaarheidsanalyse uitgevoerd per

vragenlijstversie (A en B). Het design hierbij is P ~` M~ S. P staat hierbij voor personen, M voor

de mechanismen en S voor de sítuaties. Binnen dit design is vervolgens aangegeven dat alleen P

random is. De respondenten die in dit onderzoek participeerden vormden namelijk niet het gehele

universum van mogelijkheden. Voor de variabelen M en S gold dat bínnen dit design alle, door ons

zelf gedefinieerde, mogelijkheden aanwezig waren. Daarom zijn deze variabelen fixed. De

gevonden waarden voor de variantie-componenten staan in Tabel 5.11.

Met behulp van het programma BMDP werd met de volgende formule de waarde van de
generaliseerbaarheidscoëfficiënt pZ per vragenlijst (versie A of B) berekend:

z
s P} SPM

2 -
P ~PM)S -

szP } SZPM } lI1S (SZPS } sZPMS~
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Tabel 5.11 Een overzicht van de variantie-componenten voor beide test-versies

Bron Vrijheids- Gemiddelde Variantie-
graden kwadraten Componenten

Vragenlijst A P 81 39.8 .44
M 5 2920.0 2.36
S 14 73.0 .14
PM 405 18.0 1.20
PS ] 134 3.1 .52
MS 70 41.6 .48
PMS 5670 2.5 2.51

Vragenlijst B

Waarbij

szP -
z

s PM
2

s PS
z

S PMS

P 97 48.17 .56
M 5 3394.05 2.29
S 14 55.65 .09
PM 485 21.91 1.46
PS 1358 3.19 .53
MS 70 34.69 .33
PMS 6790 2.39 2.39

variantiecomponent voor het facet Personen

variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Mechanisme

variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen en Situaties

variantiecomponent voor de interactie tussen de facetten Personen, Mechanismen

en Situaties

Als de scores van respondenten bij de verschillende situaties in voldoende mate op elkaar lijken,

zoals blijkt uit een p'- van .80 of hoger, dan mag over situaties heen gegeneraliseerd worden. Voor

vragenlijst A werd een waarde voor pZ gevonden van .89 en voor vragenlijst B een waarde voor pz

van .91. Gegeven deze resultaten, werden de mechanisme-scores over situaties samengevoegd.

5.4.7 Bepaling van equivalentie van de twee SRS-testversies

Om de testversies te toetsen op equivalentie werd nagegaan of de regressielijnen van situatie-

controle op de mechanismen verschilden. Hiertoe werd wederom gebruik gemaakt van het BMDP-

programma 1R dat is ontworpen om te toetsen of 'the regression equations for different groups are

the same' (Dixon, 1988, p. 989). De eerste stap in deze toetsingsprocedure was het uitvoeren van

drie regressie-vergelijkingen. De drie groepen werden gevormd door (i) de totale steekproef, (ii)

het steekproefgedeelte dat de A-vorm van de lijst heeft ingewld en (iii) de respondenten die de B-

lijst hebben ingevuld. Steeds werd een multiple regressie uitgevoerd met als afhankelijke variabele
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situatie-controle en als onafhankelijke variabelen de mechanismen. Als onderdeel van deze

regressie werden ook variantie-analyses uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zíjn

opgenomen in Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Resultaten van de variantie-analyses

groep
Vrijheids- Kwadraten Gemiddelde
graden (d~ sommen (SS) kwadraten (MS)

Totaal
Regressie 6 5.82 .97
Residu 173 7.7~ .04

Lijst A
Regressie 6 2.49 .41
Residu 75 3.38 .OS

Lijst B
Regressie 6 3.87 .64
Residu 91 3.83 .04

Om de F-toets voor equivalentie van de regressie-lijnen over groepen uit te voeren moesten de

volgende componenten worden berekend: (i) residu SS binnen groepen (- de som over groepen van

de residu SS binnen de groepen); (ii) totale SS (- residu SS van de data voor onderverdeling in

groepen); en (iii) regressie SS over groepen (- totale SS - residu SS binnen groepen).

Daama kon de volgende formule worden gebruikt:

(regressie SS over groepen) ~(som van P; t G- P- 1)

F-
(residu SS binnen groepen) I(N - G- som van P;)

Waarbij

P- het aantal onafhankelijke variabelen in de regressie-vergelijking voor alle groepen opgeteld;

P; - het aantal onafhankelijke variabelen in de vergelijking van de ;-de groep; G- het aantal

groepen; en N- het aantal respondenten in alle groepen gecombineerd

Invulling van deze formule voor de berekening van F leverde het volgende resultaat: (i) residu SS

binnen groepen - 3.38103 t 3.83263 - 7.21; (ii) totale SS - 7.75; en ( iii) regressie SS over

groepen - 7.75 - 7.21 - .54.
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(.54)~((6f6)t2-6-1) (.54~7) .077

F - - - - 1.79

(7.21) ~(180 - 2- 12) (7.21 I 166) .043

Aangezien deze F-waarde niet significant ís, geldt dat de twee testversies als equivalent mogen

worden beschouwd. Daarom wordt in het vervolg van dit hoofdstuk verder gewerkt met de

samengevoegde gegevens van beide vragenlijstversies en een totale N-180 (de opbouw van deze

groep respondenten is te zien in Tabel 4.13).

5.4.8 De samenhang van de mechanismen met situatie-controle en gezondheid

De hoofdvraagstelling was 'wat zijn de gezondheidsconsequenties van een gebrek aan job control

en welke gedragsalternatieven staan mensen met een gebrek aan jab control ten dienste'. In

eerdere instantie werd al aangetoond dat een gebrek aan job control samenhangt met

gezondheidsproblemen. In deze sectie zal met name aandacht besteed worden aan de

gedragsalternatieven. Ten eerste willen we weten wat de samenhang van een bepaald type

gedragsalternatieven, de mechanismen, (Hettema, 1979, 1989) is met de situatie-controle score. Dit

is met name belangrijk om te bepalen of het gebruik van deze mechanismen toeneemt bij een

afname van situatie-controle. Daamaast wordt aandacht besteed aan de vraag of er een samenhang

is tussen de mechanismen en de GHQ-score. Dat laatste gebeurt om te bepalen of het toepassen

van bepaalde mechanismen samenhangt met een toename van gezondheidsproblemen. Om te

bepalen wat de samenhang is tussen de mechanismen en situatie-controle hebben we enkelvoudige

correlaties berekend. Deze zijn opgenomen in Tabel 5.13.

Tabel S.13 Correlaties van situatie-controle met de mechanismen

Mechanisme R O P V E D

Situatie-controle .55' .18' -.30' -.11 -.25' -.43'

Noot: R- reflectie; 0- ontkoppeling; P- persistentie; V- vermijding; E- extinctie;
D-distractie; N- 180; ' p ~ .01; ` p ~ .05.

In Tabe] 5.13 blijkt dat de correlaties tussen de ST-rnechanismen en situatie-controle over het

algemeen positief waren. Dezelfde correlaties met de Disruptieanechanismen waren allemaal

negatief. Dit is overeenkomstig de verwachting dat de ST-mechanismen positief en de Disruptie-

mechanismen negatief samenhangen met situatie-controle. De uitzondering was persistentie. Vanuit

de theorie van Hettema (1979, 1989) is persistentie gedefinieerd als een zogenaamd
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sensomotorisch-operationeel mechanisme, terwijl de beide andere ST-rnechanismen cognitief-

symbolisch zijn. Wellicht hebben alleen de laatste mechanismen (reflectie en ontkoppeling) een

positief effèct op controle. Om te bepalen of het toepassen van bepaalde mechanismen samenhangt

met een toename van de gezondheidsproblemen, werden we ook in dit geval enkelvoudige

correlaties met de GHQ-.rcore berekend. Deze zijn opgenomen in Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Correlaties van de GHQ-score met de ST- en Disruptiemechanismen

Mechanisme R O P V E D

GHQ-score -.03 -.12 .OS .10 .06 .21'

Noot: R- reflectie; 0- ontkoppeling; P- persistentie; V- vermijding; E- extinctie;
D-distractie; N- 180; ' p ~ .01.

Deze correlaties waren in tegenstelling met de relatie met situatie-controle meestal niet significant.

Alleen voor het mechanisme distrnctie bleek een substantieel verband aanwezig te zijn (p ~ .O1).

De gevonden verbanden van de mechanismen met de GHQ zijn aanmerkelijk zwakker dan die met

situatie-controle. Een duidelijk verschil tussen de GHQ en situatie-controle is dat de eerste geen

situatie-specifieke meting betreft. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de relatie van de GHQ

met de mechanisrnen minder sterk is.

5.4.9 Couclusies

Ten aanzien van secundaire controle, de ST- en Disruptie-mechanismen uit de theorie van Hettema

(1979, 1989) kan worden geconcludeerd dat (i) inschakeling van ST-mechanismen over het

algemeen positief samenhangt met situatie-controle; (ii) inschakeling van Disruptie-mechanismen

een negatieve relatie heeft met situatie-controle; (iii) het toepassen van het Disruptie-mechanisme

Distractie samenhangt met een toename van gezondheidsproblemen.

5.5 De copingstijlen

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het omgaan met gebrek aan job control richt zich nu

op de copingstijlen.
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5.5.1 Een omschrijving van de verschillende copingstijlen

In hoofdstuk 1 werd job control geoperationaliseerd als 'een toestand waarin iemand zich kan

bevinden tijdens het uitvoeren van doelgericht werkgedrag, die ten nauwste samenhangt met de

mate waarin gestelde doelen worden gerealiseerd'. Job control stelt mensen in staat om succesvol

(werk)doelen na te streven en te bereiken. Echter, het ontbreken van job control kan op den duur

werkstress veroorzaken met nadelige invloed op de gezondheid van het individu. Coping wordt

veelal gezien als een stabiliserende factor die er voor zorgt, dat individuen het hoofd kunnen

bieden aan stressvolle gebeurtenissen (Van Heck 8t Vingerhoets, 1989). In deze conceptie zal

coping er voor zorgen dat mensen ofwel opnieuw job control krijgen, ofwel de negatieve

gezondheidsconsequenties van een gebrek aan job control kunnen beperken. In het eerste geval

zullen mensen hun persoonlijke hulpmiddelen gebruiken om over de job control-reducerende

obstakels heen te komen. In het tweede geval heeft coping betrekking op het feit dat mensen op

een gezonde manier omgaan met een gebrek aan job control, zodat ze er geen permanente schade

aan over houden.

Uit het onderzoek van Van Heck en Vingerhoets (1989) zijn twee belangrijke indelingsprincipes

naar voor gekomen. Coping kan variëren van overte naar coverte coping en van problem naar

emotion-focused coping. Hierbij geeft het eerste onderscheid aan da[ de coping binnen danwel

buiten het individu te zien is: covert is uitsluitend binnen het individu waarneembaar en overt geeft

de actie-gerichte coping responses aan. Het tweede onderscheid gaat over de functionaliteit van

coping, waarbij probleem-gerichte coping gericht is op het brengen van veranderingen in de

probleemvolle persoon-omgeving relatie, terwijl emotie-gerichte coping gericht is op het reguleren

van de emotionele belasting ten gevolge van de probleemvolle persoon-omgeving relatie.

Dit onderzoek is gericht op coping als een specifieke wijze van reageren op stressoren, ongeacht de

situatie. Daarmee beschouwen we coping als een persoonlijkheidseigenschap. Men kan zich

voorstellen dat de wijze van coping van een individu afhankelijk van de situatie bevraagd zou

worden. In dat geval zou sprake zijn van een interactionistisch design dat evenwel in deze

dissertatie niet gehanteerd wordt.

5.5.2 De relatie tussen copingstijlen en gezondheid

Uit de indeling die door Van Heck en Vingerhoets (1989) voor wat betreft copingstijlen gemaakt

is, blijken er 4 categorieën te zijn Coverte emotie-gerichte coping (CE) is intern en gericht op het

reguleren van de emotionele belasting ten gevolge van de probleemvolle persoon-omgeving relatie.

Overte emotie-gerichte coping (OE) behelst hetzelfde, maar is buiten het individu waameembaar.

Coverte probleem-gerichte coping (CP) is intern en gericht op het brengen van veranderingen in de
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probleemvolle persoon-omgeving relatie. Overte probleem-gerichte coping (OP) heeft hetzelfde

doel, maar is waameembaar buiten de persoon. Het hoofdonderscheid is dat tussen probleem-

gerichte en emotie-gerichte coping. Als hypothese wordt hier gesteld dat er, ten aanzien van

gezondheid, een verschillend effect is van de twee soorten coping. Emotie-gerichte coping grijpt in

op de negatieve gevolgen van een gebrek aan job control. De bron van job contro] gebrek blijft

hierbij in principe aanwezig. Daarom wordt verwacht dat het toepassen van emotie-gerichte coping

en een hogere score op de GHQ-30 samengaan. Voor probleem-gerichte coping geldt dat

geprobeerd wordt om in te grijpen in de bron van het gebrek aan job control. Dit kan als

eindresultaat hebben dat de oorzaak van gebrek aan job control verdwijnt. Daarom wordt verwacht

dat het toepassen van probleem-gerichte coping en een lagere score op de GHQ-30 samengaan.

5.5.3 Methoden

Vanuit het eerder genoemde onderzoek van Van Heck en Vingerhoets (1989) is duidelijk geworden

dat weinig instrumenten een evenwichtige verdeling hebben van de door hen voorgestelde

categorieën. In het genoemde onderzoek werd gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de

Ways of Coping Checklist (WCC; Aldwin et al., 1980; Folkman 8t Lazarus, 1980; Vingerhoets,

1985; Vingerhoets 8c Flohr, 1984). In het artikel van Van Heck en Vingerhoets (1989) werden ook

relaties gelegd tussen de copingstijlen en persoonlijkheidseigenschappen zoals gemeten middels de

Nederlandse Persoonlijkheids- Vragenlijst (NPV; Luteijn, 1974; Luteijn et al., 1985). Dit vormt

vanuit de optiek van dit onderzoek een interessante uitgangspositie. Vandaar de keuze te werken

met de aangepaste versíe van de WCC.

Binnen de aangepaste versie van de WCC zijn de volgende factoren bekend geworden: (I)

Planmatig en Rationeel te Werk Gaan; (II) Zichzelf de Schuld Geven, Zichzelf Verwijten Maken;

(Iln Afstand Nemen; (li~ Dagdromen en Wegvluchten in Fantasieën; (I~ Gevoelens Laten Blijken,

Sociale Steun Zoeken; (V[) Positief Denken, Persoonlijke Groei en Humor en (VII) Wensdenken,

Emotioneel Reageren. Hierbij horen de factoren II, III, IV en VII tot de categorie emotie-gerichte

coping. Factoren I, V en VI behoren tot de categorie probleem-gerichte coping. In de aangepaste

WCC zijn 76 items opgenomen. De aanpassing bestaat uit een wijziging van de instructie, waarbij

mensen wordt gevraagd aan te geven welke responses ze in het a(gemeen vertonen, daar waar in de

originele versie een response afhankelijk van de situatie werd gevraagd. Daamaast is de JalNee-

antwoordmogelijkheid vervangen door een 6 punts-likert schaal.
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5.5.4 Scoring en psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst voor het meten van

de copingstijlen

Bij ieder van de 76 items van de WCC werd een 6-punts Likert-schaal gepresenteerd met als

ankers: (1) Helemaal niet kenmerkend voor mij; (2) Vrijwel niet kenmerkend voor mij; (3) Eerder

niet dan wel kenmerkend voor mij; (4) Eerder we1 dan niet kenmerkend voor mij; (5) Nogal

kenmerkend voor mij; en (6) Zeer kenmerkend voor mij.

In het artikel van Van Heck en Vingerhoets wordt onder andere verslag gedaan van onderzoek naar

de inteme consistentie van de WCC-schalen en de gemiddelde scores hierop van een steekproef uit

een algemene populatie.

Tabel 5.15 Overzicht en vergelijking van gemiddelde scores op en inteme consistenties van
de WCC-schalen

Het huidige onderzoek Van Heck 8c Vingerhoets (1989)
WCC-schalen M SD a M SD a

I (14) 58.97 6.68 .73 58.04 9.34 .80
II (9) 29.36 6.50 .76 28.37 7.13 .72
III (il) 34.39 6.51 .75 35.38 8.44 .77
IV (8) 22.12 6.18 .73 20.20 6.69 .71
V (8) 28.76 4.32 .45 28.23 6.37 .68
VI (10) 37.28 5.31 .60 34.32 7.19 .68
VII (11) 40.37 6.27 .65 43.39 7.74 .70

Noot M- gemiddelde score; SD- standaard deviatie; a- Cronbach's a; tussen haakjes staan

de item-aantallen per schaal; I- Planmatig en Rationeel te Werk Gaan; II- Zichzelf de Schuld
Geven, Zichzelf Verwijten Maken; III- Afstand Nemen; IV- Dagdromen en Wegvluchten in

Fantasieën; V- Gevoelens Laten Blijken, Sociale Steun Zoeken; VI- Positief Denken,
Persoonlijke Groei en Humor; VII- Wensdenken, Emotioneel Reageren.

In Tabel 5.15 is een overzicht opgenomen van de waarden voor intetne consistentie en gemiddelde

scores van de WCC-schalen uit het artikel van Van Heck en Vingerhoets (1989) en de

vergelijkbare waarden vanuit dit onderzoek. Voor wat betreft de gemiddelde scores kan worden

gezegd dat er geen echt grote verschillen zijn tussen de huidige steekproef en de steekproef uit de

algemene populatie van Van Heck en Vingerhoets (1989): 465 mannen en 532 vrouwen uit twee

plaatsen in Midden-Brabant. Wel is duidelijk dat de standaarddeviatie binnen het huidige

onderzoek in veel gevallen aanzienlijk kleiner is. Dit laatste is ook te verwachten als een zo

specifieke groep respondenten wordt opgenomen in een steekproef. Met betrekking tot de interne

consistentie van de WCC-schalen kan worden gesteld dat alleen de a van schaal V(Gevoelens

Laten Blijken, Sociale Steun Zoeken), behoorlijk minder is. Na verwijdering van item 1 van schaal

V, 'U probeert Uw gevoelens te verbergen' en item 8 van deze schaal, 'U bidt' kan de a worden
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opgevoerd tot .62 respectievelijk .69. Door dit gegeven is aangetoond dat 7 of 6 van de in totaal 8

items van schaal V wel over voldoende interne consistentie beschikken.

Aangezien bij een bestaand instrument het ingrijpen in de totale item-omvang niet voor de hand

ligt, hebben we alle items van schaal V meegenomen in de vervolganalyses. Over het algemeen

zijn de inteme consistenties van de WCC-schalen niet zeer hoog, maar wel bevredigend te noemen.

Ook voor wat betreft de interschaal-correlaties zijn door Van Heck en Vingerhoets (1989)

resultaten gerapporteerd. In Tabel 5.16 is een overzicht opgenomen van de data van Van Heck en

Vingerhoets (1989) en de overeenkomstige gegevens uit het huidige onderzoek.

Tabel 5.16 Overzicht en vergelijking van de interschaal-correlaties van de WCC

Het huidige onderzoek
WCC-schalen I II III IV V VI VII

I ~` .00 .05 .03 .41 .56 .15
II ~` .26 .55 .24 .16 .60
III ~` .29 -.04 .23 .15
[ V ~` .25 .20 .49
V ~` .39 .24
VI ' .24
VII ~

Van Heck 8c Vingerhoets (1989)
WCC-schalen I II III IV V VI VII

I ~` .22 .02 .17 .37 .51 .20
II ~` 06 .41 .17 .27 .53
III ~ .27 -.02 .21 .15
IV ' .17 .29 .33
V ~ .27 .08
VI ~ .11
VII ~

Noot: I- Planmatig en Rationeel te Werk Gaan; II- Zichzelf de Schuld Geven, Zichzelf
Verwijten Maken; III- Afstand Nemen; IV- Dagdromen en Wegvluchten in Fantasieën; V-
Gevoelens Laten Blijken, Sociale Steun Zoeken; VI- Positief Denken, Persoonlijke Groei en
Humor; VII- Wensdenken, Emotioneel Reageren; Vet: p ~ 0.01, Vet en onderstreeot:
con-elaties die wijzen op het cluster probleemgerichte coping (schalen I, V en VI), Vet en
cursief: correlaties die wijzen op het cluster emotie-gerichte coping (schalen II, N en VII).

Uit dit overzicht blijkt dat de gevonden interschaal-correlaties tussen de twee

onderzoeken goed vergelijkbaar zijn. De clusters die door Van Heck en Vingerhoets (1989) zijn

geïdentiticeerd als representanten van probleem- en emotie-gerichte coping zijn ook in het huidige
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onderzoek duidelijk te identificeren. Hiermee kunnen we vaststellen dat de psychometrische

gegevens van deze vragenlijst ook voor dit onderzoek zijn aangetoond.

5.5.5 Respoodenten

In Tabel 5.17 is een overzicht opgenomen van de respondenten die de WCC-hebben ingewld. Het

grootste aandeel van de vrouwelijke respondenten wordt gevormd door Ai0's. Daarvan blijken de

meeste afkomstig van de socíale faculteit.

Tabel 5.17 Overzicht van de respondenten die de WCC hebben ingevuld, voor de totale
steekproef en per sexe

Totale steekproef

FEW FRW FSW Totaal

Ai0 22 19 29 70
UD 27 20 25 72
UHD 9 6 6 21
HL 9 2 9 20

Totaal 67 47 69 183

Mannen Vrouwen

FEW FRW FSW Totaal FEW FRW FSW Totaal

Ai0 20 13 9 42 Ai0 2 6 20 28
UD 25 14 20 59 UD 2 6 5 13
UHD 9 3 6 18 UHD - 3 - 3
HL 8 2 9 19 HL 1 - - 1

Totaal 62 32 44 138 Totaal 5 15 25 45

Noot: FEW- Faculteit der Economische Wetenschappen; FRW- Faculteit der
Rechtsgeleerdheid; FSW- Faculteit der Sociale Wetenschappen; AiO- Assistent in Opleiding;
UD - Universitair pocent; UHD- Universitair Hoofddocent; HL - Hoogleraar.

5.5.6 Resultaten

In eerste instantie is aandacht besteed aan de sexe-gerelateerde-verschillen in de scores die door de

respondenten zijn behaald op de WCC. Op de WCC-schalen III en V werden significante

verschillen geconstateerd op basis van sexe. In het geval van schaal III (Afstand Nemen) scoorden

mannen significant hoger dan vrouwen (t(183) - 2.03, p ~ .OS). Voor schaal V (Gevoelens Laten
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Blijken, Sociale Steun Zoeken) werd gevonden dat vrouwen significant hoger scoren dan mannen

(t(183) --4.70, p ~ .001). Schaal IfI wordt door Van Heck en Vingerhoets (1989) ingedeeld bij de

emotie-gerichte coping, terwijl schaal V een vonn van probleem-gerichte coping meet. Schaal V

bevat vragen als: 'U laat Uw gevoelens de vrije loop', 'U vertelt iemand hoe U zich voelt', 'U

aanvaardt medeleven en begrip van iemand anders'. De inhoud van deze items maakt dat het

verschil in scores erop door mannen en vTOUwen in de lijn der verwachting ligt. Het verschi] in

scores tussen mannen en vrouwen op schaal III komt overeen met de bevinding dat mannen meer

zelfgenoegzaam zijn zoals blijkt uit het onderzoek van Van Heck en Vingerhoets (1989).

Om de relatie van de verschillende WCC-schalen met de GHQ-30 te onderzoeken werd een

multiple regressie analyse uitgevoerd met de GHQ-30 score als criterium en de WCC-schalen als

predictoren. De multiple R bedraagt .62 (F- 9.45, p ~ .O l). Hieruit mag worden afgeleid dat de

gezamenlijke bijdrage van de WCC-schalen een significant niveau heeft bereikt. In Tabel 5.18 is te

zien, dat twee significante resultaten betrekking hebben op emotie-gerichte WCC-schalen II en IV.

Tabel 5.18 Overzicht van het verband tussen de WCC en de GHQ-30

WCC-schalen Beta-gewicht T-waarde

(i) Planmatig en Rationeel te Werk Gaan -.OS -.45 P
(ir) Zichzelf de Schuld Geven, Zichzelf Verwijten Maken .31 2.69' E
(iii) Afstand Nemen -.07 - .82 E
(iv) Dagdromen en Wegvluchten in Fantasieën .25 2.55' E
(v) Gevoelens Laten Blijken, Sociale Steun Zoeken .10 1.11 P
(vi) Positief Denken, Persoonlijke Groei en Humor -.21 -1.90 P
(vii) Wensdenken, Emotioneel Reageren .14 1.30 E

Noot: ' p ~ 0.05; P- probleem-gerichte coping; E- emotie-gerichte coping.

Dit duidt erop dat een hogere score op deze WCC-schalen, dus het meer toepassen van 'Zichzelf

Beschuldigen' en 'Dagdromen' samengaat met meer gezondheidsproblemen tengevolge van een

gebrek aan job control. De samenhang tussen de overige emotíe-gerichte- en de probleem-gerichte

coping-schalen met de GHQ-30 is gering.

5.5.7 Conclusies

In deze paragraaf is aangetoond, dat de psychometrische gegevens voor de WCC overeenkomstig

zijn met de verwachtingen die op basis van de literatuur gewekt waren. Voor wat betreft de

probleemgerichte coping moet worden vastgesteld dat de hypothese dat deze zouden samengaan

met een lagere score op de GHQ-30, niet kan worden bevestigd. Wel werd de veronderstelling
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bevestigd dat de relatie met de GHQ-30 voor de probleemgerichte schalen anders zou zijn dan die

met de emotíe-gerichte schalen. Ook blijkt uit de hoogte en significantie van de beta-gewichten bij

de uitgevoerde multiple regressie vergelijking, voor twee van de vier emotie-gerichte schalen, dat

deze behoorlijk positief is. De betekenis hiervan is dat een hogere score op de emotie-gerichte

copingschalen samengaat met een hogere score op de GHQ-30. Deze bevinding is in volledige

overeenstemming met de verwachting die in Paragraaf 5.5.2 is opgenomen. Omdat emotie-gerichte

coping ingrijpt op de negatieve gevolgen van gebrek aan job control en de bron van job control

gebrek daarbij in principe aanwezig blijft, werd verwacht dat het toepassen van emotie-gerichte

coping en samen zouden gaan met hogere scores op de GHQ-30.

5.6 Algemene conclusies

In dit hoofdstuk is allereerst aangetoond dat job control, zoals het in dit onderzoek gemeten wordt,

een duidelijk significante correlatie heeft met de GNQ-30 score, een indicatie voor de gezondheid

van een individu. Het blijkt dat een hogere score voor job control samengaat met een lagere score

op de GHQ-30. Dit is overeenkomstig de uitkomsten van bijvoorbeeld Karasek en Theorell (1990).

Omdat de verschillende variabelen in dit onderzoek op nogal afwijkende wijze zijn

geoperationaliseerd, en de resultaten toch overeenkomen, mag dit als een bevestiging voor de opzet

van dit onderzoek worden gezien. Vervolgens is aandacht besteed aan mechanismen die dit

verband mediëren. De eerste is 'needfor control '. Hierbij bleek dat een hogere behoefte aan

controle samengaat met een lagere score op de GHQ-30, dit in tegenstelling met de vooraf gestelde

hypothese die uitging van een samengaan van een hogere behoefte aan controle met een hogere

score op de GHQ-30. Een verklaring voor deze bevinding kon niet worden gegeven.

Bij de secundaire controle, de ST- en Disruptie-mechanismen zijn een aantal duidelijke conclusies

gegeven, te weten: (i) inschakeling van ST-mechanismen hangt over het algemeen positief samen

met situatie-controle; (ii) inschakeling van Disruptie-mechanismen heeft een negatieve relatie met

situatie-controle; (iii) het toepassen van het Disruptie-mechanisme Distractie hangt samen met een

toename van gezondheidsproblemen.

Ten slotte is aandacht besteed aan de copingstijlen. Hierbij is aangetoond dat er een relatief sterke

samenhang is van de copingstijlen met de GHQ-30. Daamaast bleek dat met name ten aanzien van

emotie-gerichte coping duidelijke conclusies mogelijk waren. Uit de resultaten bleek namelijk dat

het meer toepassen van emotie-gerichte coping samengaat met een hogere score op de GHQ-30. In

het geval van een gebrek aan job control worden met name disruptie-mechanismen en emotie-
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gerichte coping meer toegepast. Deze mechanismen en oplos-strategieën hangen echter weer samen

met een toename van gezondheidsproblemen. De data hebben dus geen aanleiding gegeven te

concluderen dat het toepassen van bepaalde mechanismen of copingstijlen kunnen bijdragen aan het

opheffen van een gebrek aan job control. Op basis van deze data kunnen we wel concluderen dat

het voorkómen van een gebrek aan job control ook gezondheidsproblemen kan voorkómen, terwijl

het oplossen van dat controle-gebrek ( nog) niet tot de mogelijkheden lijkt te horen.
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Hoofdstuk 6: Conclusies en discussie

Een belangrijk doel van het huidige onderzoek was de exploratie van een chronische stress

conditie, te weten job control. Het onderzoek heeft laten zien dat een gebrek aan job control een

zeker risico inhoudt voor de gezondheid. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat

werkomstandigheden niet voor iedereen dezelfde uitwerking hebben op de mate van gerapporteerde

job control. Daarnaast is gebleken dat niet voor iedereen geldt dat een gebrek aan job control leidt

tot gezondheids-problemen. In het huidige onderzoek zijn een aantal persoonlijkheidsfactoren

geïdentificeerd die bij de zojuist genoemde processen een belangrijke mediërende rol spelen. We

zullen in dit hoofdstuk een model ontwikkelen waarin de belangrijkste factoren zijn gerangschikt

naar hun effecten op job contro] respectievelijk gezondheid.

De voornaamste inzichten die uit dit onderzoek naarvoren zijn gekomen

De term job control is moeilijk grijpbaar gebleken. Hierbij zijn we er niet aan ontkomen, zo nu en

dan pragmatische keuzes te maken. De belangrijkste aspecten van job contro] zijn: (i) Planning.~

Mogen en kunnen de eigen van werkzaamheden van de individuele werknemer zelf gepland

worden'?; (ii) Verantwoordelijkheid: Wordt het aan de eigen verantwoordelijkheid van de

werknemers overgelaten op welke wijze ze hun doelen realiseren?; (iii) Plaats: Is de wijze waarop

doelen worden gerealiseerd vrij, voor wat betreft de plaats van uitvoering?; (iv) Tijd: Is de wijze

waarop doelen worden gerealiseerd vrij voor wat betreft de tijd van uitvoering?; (v) Beslissings-

bevoegdheid: Heeft men voldoende beslissíngsbevoegdheid voor wat betreft de inzet van eigen

capaciteiten en het bepalen van de eigen doelen?; (vi) Capaciteiten: Zijn er voldoende capaciteiten

bij de werknemer aanwezig om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen?; (vii) Feedback: Is er

sprake van een voor de werknemer voldoende hoeveelheíd feedback?; (viii) Omgeving: Kan de

individuele werknemer het gewenste effect op de omgeving afdwingen of is er sprake van een

afhankelijkheid van de omgeving voor het bereiken van het gewenste effect?; (ix) Uitdaging: Is het

werk van de werknemer uitdagend en stimulerend?; (x) Werkdruk: Is de werkdruk, voor de

werknemer om wat voor reden dan ook, te groot?

Job control is hier naar voren gekomen als een fenomeen dat niet gebonden ís aan specifieke

taakdomeinen: als men op het ene taakgebied controle heeft, heeft men dat ook op andere

taakgebieden en vice versa. Dit zou erop kunnen wijzen dat job control minder bepaald wordt door

domeinspecifieke kennis en vaardígheden, maar meer door de algemene adaptieve mogelijkheden

van de persoon. Job control is een belangrijke variabele met betrekking tot chronische stress en

gezondheid. Uit het onderzoek is gebleken dat er een behoorlijke samenhang is tussen job contro]
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en gezondheidsproblemen. In eerder onderzoek van job control viel de nadruk op

omgevingscondities als bepalende factoren (cf Karasek 8r. Theorell, 1990). In het huidige

onderzoek is op dat punt niet veel gevonden. Overigens is dat gedeelte van het onderzoek ook vrij

globaal geweest. Zo is er geen aandacht besteed aan specifieke arbeidsomstandigheden, zoals

persoonlijke verhoudingen, reorganisaties, etcetera.

Het functie-niveau vertoonde enige samenhang met job control. Conform de verwachtingen

vertonen de hogere functies meer job control. Job control hangt samen met verschillende

persoonlijkheidsfactoren. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen (i)

persoonlijkheidsfactoren die meespelen bij het tot stand komen van job control en (ii)

persoonlijkheídsfactoren die meespelen bij het ontstaan van gezondheidsproblemen. Di[ onderscheid

is een parafrase van het eerder gemaakte onderscheid in primaire en secundaire controle

(Heckhausen 8c Schulz, 1995; Rothbaum, Weisz 8c Snyder, 1982; Skinner, 1996). Primaire

controle omvat een aantal doelgerichte reacties op dreigend controleverlies. Deze hebben als doel

opnieuw controle te verkrijgen of de controle te herstellen door de omgeving te veranderen in een

richting die meer in overeenstemming is met iemand's wensen. Secundaire controle omvat de

verschillende manieren waarop individuen zichzelf kunnen veranderen teneinde het verlies of de

dreiging van verlies van controle tot een minimum te beperken. Tot de eerste categorie kunnen de

delta-doelen gerekend worden, terwijl bíjvoorbeeld de disruptie-mechanismen tot de tweede

categorie horen. Hoewel de in dit onderzoek gevonden verbanden niet altijd sterk zijn, valt daarin

toch een patroon te ontdekken. Voor verder onderzoek stellen we daarom een model voor waarin

de relaties van verschillende persoonlijkheidsfactoren in verband gebracht worden met job control

en gezondheid.

Kritische beschouwing van dit onderzoek

Voordat het model aan de orde komt, wordt nu eerst het huidige onderzoek kritisch beschouwd. Er

zijn een aantal kritische kanttekeningen te maken bij dit onderzoek. Een belangrijk nadeel bij dit

onderzoek is geweest dat de Assistenten in Opleiding bij de Job Control Lijst (JCL), veel van de

gestelde vragen met 'niet relevant' moesten beantwoorden, omdat ze voor het merendeel geen

onderwijs en bestuurs-, en beheerstaken hadden. Het onderzoek was er zeker sterker van geworden

als dit probleem zich niet had voorgedaan. De consequentie was namelijk bij de ontwikkeling van

de JCL een belangrijke afname van de steekproefgrootte. Hoewel in een poging zoveel mogelijk

respondenten te krijgen voor het hoofdonderzoek alle potentiële deelnemers schriftelijk en~of

persoonlijk benaderd zijn, had het a] vooraf stellen van de vraag of inen alle drie de taken
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(onderwijs, onderzoek en bestuur, en beheer) wel verricht een reëler beeld van de steekproefgrootte

kunnen geven.

Een ander nadeel was de keuze om de respondenten van het hoofdonderzoek bij het onderdeel

SRS-vragenlijst parallelle versies in plaats van dezelfde versie voor te leggen. Het onderzoek zou in

het laatste geval met name voor wat betreft de statistische analyse een stuk eenvoudiger zijn

geweest. In het geval van parallelle versies hebben we namelijk te maken met vergelijkbare maar

niet identieke informatie. Daamaast moest maar bewezen worden dat de twee versies van SRS-

vragenlijst inderdaad parallelle versies waren. Dit probleem zou ook voorkomen kunnen worden

door het toepassen van een verdere detaillering in de SRS-vragenlijst. In het onderzoek met SRS-

vragenlijsten zijn namelijk meerdere niveau's van detaillering mogelijk. De meest gedetailleerde

vorm is een SRS-vragenlijst met 30 situaties. Hierbij worden de situaties niet alleen getypeerd door

welke delta-doelen in de situatie-beschrijvingen opgenomen zijn, maar ook nog in welke volgorde

deze del[a-doelen opgenomen zijn. Bij de minder gedetailleerde vorrn wordt het aspect van de

volgorde van de delta-doelen weggelaten. Gezien het feit dat de volgorde van de delta-doelen met

name informatie oplevert voor de resulterende situatie na toepassing van de delta-doel responsen,

en dit aspect in het huidige onderzoek niet opgenomen is, volstond de minder gedetailleerde vorm

van SRS-vragenlijst.

Daarnaast zou het toepassen van een 30-situatie-vorm van de SRS-vragenlijst een extra grote

belasting voor de respondenten betekent hebben. Het opnemen van nog eens 15 situaties zou

resulteren in een toename van het aantal vragen voor de totale SRS-vragenlijst met 435 vragen.

Gegeven het feit dat het hele onderzoek afhankelijk was van een behoorlijk aantal deelnemende

respondenten wilden we het niet riskeren om respondenten teveel vragen voor te leggen, waardoor

ze vroeger of later hun medewerking aan het onderzoek zouden onthouden. Toekomstig onderzoek

op dit terrein zou er baat bij kunnen indien het wordt uitgevoerd met de extra detaillering, mede

gezien het belang van de SRS-data in het huidige onderzoek.

In het verlengde hiervan kan gesteld worden dat de respondenten van het hoofdonderzoek wel

gevraagd is een aantal vragenlijsten in te vullen, waarvan achteraf gebleken is dat ze weinig aan

het onderzoek hebben kunnen bijdragen en achteraf betwijfeld mag worden of ze zo belangrijk

waren voor de hoofdlijn van het onderzoek. Er is vooraf geredeneerd dat extra informatie, met

name op het gebied van de persoonlijkheid (Big Five Personality Dimensions, Temperamenten en

Need for Contro!), belangrijker zou zijn voor het onderzoek, dan dat geprobeerd zou moeten

worden het totale onderzoek zo compact mogelijk te houden. Hierbij moet overigens wel

onmiddellijk geconstateerd worden dat de bevindingen van de relatieve onbruikbaarheíd van deze
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variabelen die nu leiden tot een voorkeur voor het betrekken van andere variabelen in toekomstig

onderzoek, juist een produkt zijn van het huidige onderzoek.

Een belangrijke uitbreiding van het onderzoek had verder het opnemen van een altematieve maat

voor het meten van de gevolgen van stress op de gezondheid kunnen zijn. Hiermee had de

argumentatie in het huidige onderzoek aan kracht kunnen winnen. Ook het opnemen van een

organisatie-meting, bijvoorbeeld door midde] van het afnemen van de Sociale Waardenlijst (Drenth

8t Kranendonk, 1984) bij bovengeschikten en bestuur, met betrekking tot de waarden-voorkeuren

had in het kader van dit onderzoek zeker informatief kunnen zijn.

Een controle-gezondheidsmodel

De status van de hier gerapporteerde studies is exploratief Een belangrijke functie van exploratief

onderzoek is de vorming van hypothesen met betrekking tot het onderzochte gebied. In deze sectie

zullen de bevindingen van ons onderzoek worden samengebracht in een model dat als uitgangspunt

kan dienen voor verder onderzoek. Bij de ontwikkeling van het model was het niet mogelijk op

alle punten speculaties te vermijden. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze

terecht zijn geweest.

In di[ controle-gezondheidsmodel worden de variabelen gepresenteerd op volgorde van afnemende

mogelijkheden op het verkrijgen of behouden van job control. De elementen die opgenomen zijn in

dit model zijn sociale waarden (cf Drenth Br Kranendonk, 1984), delta-doelen en herstel-

mechanismen (cf Hettema, 1979, 1989) en copingstijlen (cf. Van Heck 8c Vingerhoets, 1989).

Belangrijke argumenten om juist deze elementen op te nemen zijn: (i) de wens om het te

ontwikkelen model van toepassing te laten zijn op het totale traject van verkríjgen, behoud en

verliezen van job control en het eventueel optreden van gezondheidsproblemen, (ii) de hoogte van

de gevonden resultaten in dit onderzoek, (iii) het feit dat de meeste variabelen consistente en

stabiele individuele verschillen reflecteren en (iv) de potentiële mogelijkheden van de concepten.

De elementen die wel zijn opgenomen in het huidige onderzoek en niet in dit model zijn dus de

Big Five Personality Dimensions (Digman, 1990; McCrae 8t Costa, 1995), temperamenten (cf.

Pavlov, 1952; Buss Bi Plomin, 1984; Van Heck et al, 1993) en Need for Control (Burger óc

Cooper, 1979). Met betrekking tot de factoren uit het Vijf-Factoren-Model van de persoonlijkheid

en temperament-variabelen kan worden gesteld dat deze concepten in het geval van het huidige

onderzoek vrij weinig resultaten hebben laten zien. Daamaast geldt dat deze variabelen zeer

algemeen en abstract zijn, waardoor ze van weinig verklarende waarde zijn binnen het hier te

ontwikkelen controle-gezondheidsmodel. Ook met betrekking tot Need for Control kan worden

gesteld dat de resultaten van het huidige onderzoek geen aanleiding gegeven hebben om behoefte
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aan controle een belangrijke rol in het te ontwikkelen model te geven. Met deze uitspraken worden

alleen de bevindingen uit het huidige onderzoek weergegeven, er worden geen algemene uitspraken

gedaan over de waarde van deze concepten. Bij de elementen die wel in het model werden

opgenomen, wordt nu aangegeven wat het belang van dit element binnen het model is, en welk

resultaat een hoge of lage score op deze variabele in de termen van controle enlof

gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben.

(i) Sociale Waarden

Deze zijn in onze visie bepalend voor de vraag of er uberhaupt problemen met job control te

verwachten zijn. De gedachte daarbij is dat sociale waarden die afwijken van wat in de omgeving

(concreet de organisatie waarbinnen men werkzaam is) als nonn geldt, beperkend kan werken op

het verkrijgen of behouden van job control. Deze benadering is gestoeld op het 'fit'-concept

(Fumham, 1992; Pervin, 1967) dat inhoudt dat de functie en de persoon bij elkaar moeten passen.

Hierbij moeten de eigenschappen van de functie dus in overeenstemming zijn met de

eigenschappen van de persoon en vice versa. Als dit het geval is, spreekt men van een 'fit' tussen

functie en persoon. In het geval van waarden, een eigenschap van zowel personen als de

organisatie waarin de functie in kwestie moet worden uitgevoerd, kan er ook sprake zijn van

overeenstemming of 'fit'. Is er sprake van overeenstemming, dan is er voor de persoon in kwestie

geen probleem, omdat de uit de waarden voortvloeiende doelen kunnen worden gerealiseerd,

zonder dat er 'tegenwerking' vanuit de organisatie te verwachten is. Hierdoor is job control te

verkrijgen. Indien de waarden van de organisatie niet overeenstemmen met de waarden van het

individu, zal het individu, bij de poging om individuele doelen te realiseren, tegenwerking

ondervinden vanuit de organisatie. Hierdoor is het voor het individu in deze organisatie moeilijker

om job control te verkrijgen.

(ii) Primaire controle

Primaire controle (Heckhausen 8r. Schulz, 1995; Rothbaum, Weisz 8z Snyder, 1982; Skinner, 1996)

is binnen het huidige onderzoek geoperationaliseerd als delta-daelen. Deze zijn instrumenteel ten

aanzien van de realisatie van inhoudelijke doelen (Schank 8r Abelson, 1977). Ze verschaffen de

mogelijkheid de situatie, die zich voordoet in de organisatie waarbinnen men functioneert, op een

dusdanige wijze te veranderen dat de realisatie van persoonlijke doelen mogelijk wordt. Bij het

toepassen van delta-doelen is geen sprake van een optimale 'fit' tussen het individu en de

organisatie. Het individu is dus al in de situatie dat deze om realisatie van individuele doelen

mogelijk te maken de situatie (een gedeelte van de organisatie) moet veranderen. Als het individu
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er in slaagt de situatie aan te passen aan de individuele wensen, dan kan deze alsnog de individuele

doelen realiseren. Op deze wijze kan door het individu controle worden afgedwongen. Indien het

individu er niet in slaagt middels het toepassen van delta-doelen de situatie aan te passen, dan zijn

de individuele doelen niet realiseerbaar. In dat geval is er sprake van dreigend controleverlies.

(iii) Secundaire controle, ST-mechanismen

Secundaire controle is in het huidige onderzoek geoperationaliseerd als ST-mechanismen en

disruptie-mechanismen. Hoewel beide gerekend moeten worden tot secundaire controle (zie

Paragraaf 5.4.4) is binnen het kader van de theorie van Hettema wel een onderscheíd tussen beide

gemaakt (zie Paragraaf 5.4.1). Gegeven hun verschillende fucntionaliteit maximaliseren van

controle versus minimaliseren van non-controle zal dit onderscheid in het model worden

aangehouden. De ST-mechanismen verschaffen het individu de mogelijkheid om in het geval van

dreigend controle-verlies alsnog controle af te dwingen. Het toepassen van deze mechanismen

vraagt extra activiteiten van het individu. Door middel van deze extra activiteiten kan het individu

de situatie, na aanvankelijke weerbarstigheid, toch zodanig aan de individuele wensen aanpassen,

dat het realiseren van doelen mogelijk wordt. Op dat moment is er sprake van controle-herstel. Het

kan ook zijn dat het toepassen van de ST-mechanismen geen aanpassing van de situatie en dus

geen controle-herstel geeft. Dan zijn de ST-mechanismen niet effectief en is er sprake van controle-

verlies.

(iv) Secundaire controle, disruptie-mechanismen

De disruptie-mechanismen hebben als doel het controle-verlies en de gevolgen van controle-verlies

te beperken. Hierbij is het belangrijk dat controle-verlies niet altijd tot problemen, zoals stress,

hoeft te leiden. Het individu kan ook tot de conclusie komen dat controle binnen dit type situatie

niet tot de mogelijkheden behoort. Op het moment dat de persoon dan de mogelijkheid heeft om

dit type situatie in het vervolg te vermijden, worden de condities voor het optreden van stress

weggenomen. Hoewel op deze manier niet het realiseren van individuele doelen mogelijk gemaakt

wordt, kunnen wel de negatieve consequenties worden vermeden. Indien het individu gedwongen

wordt met dit type situaties, waarin het realiseren van individuele doelen niet mogelijk is, wel te

blijven omgaan, is aan één structurele voorwaarde voor het optreden van stress voldaan. Een

individu in deze gedwongen omstandigheden loopt een serieus risico om de gevolgen van stress te

ondervinden.
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(v) Copingstijlen

Copingstijlen geven het individu dat aan stress onderhevig is, de mogelijkheid de negatieve

effecten van stress te minimaliseren. Het hanteren van bepaalde copingstijlen kan er dus voor

zorgen dat een individu met stress daar geen gezondheidsproblemen aan over houdt. Indien het

individu er niet in slaagt effectief copingstijlen toe te passen, is het zeer waarschijnlijk dat

gezondheidsproblemen het gevolg zijn. Het belangrijke onderscheid van de copingstijlen met de

herstel-mechanismen is de situatie-specificiteit van de herstel-mechanismen. Alle reacties die in het

huidige onderzoek onder de herste]-mechanismen naar voren zíjn gekomen zijn per definitie

relevant binnen de situatie. De copingstijlen daarentegen geven een algemene, over situaties

constante reactie weer, zie hiervoor ook Paragraaf 5.5.3., waar wordt aangegeven dat in de

instructie van de WCC gevraagd wordt naar de responsen die men in het algemeen vertoond. Het

is het onderscheid tussen de vraag 'hoe reageert U bij tegenslag in deze situatie?' en de vraag

'Wat is in het algemeen Uw reactie bij tegenslagen?' De betekenis van dit onderscheid voor het

huidige onderzoek is dat het controle-gezondheidsmodel van algemeen (waarden) naar situatie-

specifiek (primaire en secundaire controle) terug naar algemeen (copingstijlen) gaat.

Het voorgaande kan grafisch worden weergegeven, zoals in Figuur 6.1 te zien is. Dit model geeft

in het algemeen de mogelijkheid om een risico-type te onderscheiden. We kunnen stellen dat,

indien een individu niet het geluk heeft dat zijn of haar waarden in overeenstemming zijn met die

van de organisatie, er al een risico op stress ontstaat. Dit risico wordt vergroot door het hanteren

van ineffectieve delta-doelen. Als daama ook de ST- en disruptie-mechanismen niet effectief zijn,

kan stress alleen nog worden vermeden door middel van het hanteren van copingstijlen. Een

individu met voor alle opgenomen elementen een negatieve score loopt een groot stress-risico.

Daarentegen geldt ook dat een individu eventueel voor de waarden en de delta-doelen negatief mag

'scoren' om alsnog een mogelijkheid tot het verkrijgen van controle te behouden. Hiermee wordt

in zijn algemeenheid het grote belang van een goede overeenstemming tussen organisatie en

individu aangetoond. Hierbij spelen duidelijk meer elementen een rol dan alleen een juiste

kwalificatie van het individu. In dit model wordt aangetoond dat juist overeenstemming van het

individu met de organisatie op het terrein van de sociale waarden instrumenteel kan zijn bij het

voorkomen van stress.

Dit algemene model geeft geen informatie over de organisatie, noch over de individuen die

hierbinnen werkzaam zijn. In het uitgevoerde onderzoek zijn deze gegevens tot op bepaalde hoogte

wel aanwezig. Hierdoor kunnen we in het geval van de drie onderzochte faculteiten van de KUB

en de wetenschappelijk medewerkers daarbinnen, uitspraken met een bepaalde reikwijdte doen.
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Gezien het exploratieve karakter van het huidige onderzoek is het duidelijk dat deze uitspraken met

de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.

Waarden

t

Geen overeenstemming
individu en omgeving

y
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controle:
delta-
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t

Secundaíre
controle:
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y y y
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Figuur 6.1 Het controle-gezondheidsmodel
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Geen controle,
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Copingstijlen

t

y

Stress

Hoewel we geen organisatie-meting van de sociale waarden hebben uitgevoerd, weten we uit het

huidige onderzoek wel, welke sociale waarden binnen de drie onderzochte faculteiten van de KUB

positief samenhangen met job control. De informatie die we op deze manier verkrijgen, geeft met

enige waarschijnlijkheid aan welke sociale waarden het binnen de onderzochte organisatie goed

doen. Uit dit onderzoek is gebleken (zie Tabe1 4.8) dat individuen die de sociale waarden

erkenning en leiderschap hanteren meer job control hebben. In deze organisatie hebben individuen

die er waarde aan hechten aanzien te hebben en leiding te geven over anderen dus meer job control

dan individuen die hier minder belang aan hechten.
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Binnen dit onderzoek is verder gebleken dat ook individuen die actief primaire controle (delta-

doelen) toepassen meer job control hebben (zie Tabel 4.19). Uit onze gegevens blijkt dat in zijn

algemeenheid een actieve houding, durven en willen ingrijpen in de situatie een sterkere

samenhang heeft met job control dan een passieve houding. Een soortgelijk resultaat is gevonden

in het onderzoek van Furda (1995). Daamaast is gebleken dat binnen specifieke situaties er ook

tussen de delta-doelen onderscheid te maken is met betrekking tot de effectiviteit voor het

verkrijgen van job control. In een situatie waarin men niet bij belangrijke ontwikkelingen

betrokken wordt, blijkt dat de grootste kans op het verkrijgen van job control bestaat als men

toenadering zoekt tot individuen in de omgeving (toepassing van het delta-doel 'proximity'). Als

men in een situatie komt waarin geen steun van anderen verkregen wordt, heeft men de beste kans

op job control door deze af te dwingen (toepassing van het delta-doel 'social contro]'). Indien men

in een situatie komt waarin de omgeving sociale druk uitoefent, kan men met het oog op het

bereiken van job contro] zich het beste onverzettelijk tonen (toepassing van delta-doel 'control').

Ten slotte is in het huidige onderzoek gebleken, dat er een sterkere samenhang is van delta-doelen

met situatie-controle dan van ST- en Disruptie-mechanismen met situatie-controle. Hieruit kan

worden afgeleid dat hettoepassen van delta-doelen inderdaad een grotere kans op controle geeft

dan het toepassen van ST- en Disruptie-mechanismen.

De bevindingen in dit onderzoek met betrekking tot de ST-mechanismen zijn zeer verschillend per

mechanisme. Het toepassen van het mechanismen 'reflectie' verschaft het individu nog een zeer

goede mogelijkheid tot het verkrijgen van job control. Het ligt in een universitaire omgeving

natuurlijk ook voor de hand dat men meer controle op het werk kan krijgen door vooraf maar

vooral ook tijdens het werk goed na te denken. Toepassing van het mechanisme 'persistentie', stug

doorzetten van wat men al van plan was, hangt, in elk geval in de onderzochte organisatie, eerder

samen met minder dan meer job control.

Met betrekking tot de disruptie-mechanismen kan binnen het huidige onderzoek alleen worden

gesteld dat toepassing van het mechanisme 'vermijding' de minst negatieve relatie heeft met job

control (zie Tabel 5.14). Deze uitkomst suggereert dat moeilijk te controleren situaties kunnen

worden vermeden zonder dat dit leidt tot een verlies aan job control. Ook is gebleken dat met

name toepassing van de disruptie-mechanismen 'vermijding' en 'extinctie' een vrij geringe

samenhang hebben met de GHQ-score. Bij 'distractie' worden controle-problemen opgelost door

het opgeven van eerder gestelde doelen. Toepassing van dit mechanisme lijkt echter zijn tol te

eisen in de vorm van een verhoogd gezondheidsrisico.

Bij de copingstijlen gaat het volgens het hier gepresenteerde model alleen nog om de mogelijkheid

om stress te vermijden. Dit blijken individuen die binnen dit onderzoek betrokken zijn het beste te
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kunnen bereiken door het toepassen van probleem-gerichte coping. Individuen die zich richten op

probleem-gerichte coping blijken het minste stress te hebben.

Binnen dit onderzoek is gebleken dat individuen werkzaam binnen de drie onderzochte faculteiten

van de KUB het meeste job control hebben, indien ze de sociale waarden 'erkenning' en

'leiderschap' waarderen, delta-doelen toepassen en indien ze met problemen worden geconfronteerd

reflecteren. Deze individuen hebben een zeer gering risico op s[ress.

Het grootste stress-risico wordt gelopen door die individuen die niet overeenkomen met de zojuist

gegeven beschrijving en die zich bij problemen ook nog gaan bezig houden met andere dingen

(distractie) en emotie-gerichte coping toepassen. De gegevens van dit onderzoek zijn niet zonder

meer te generaliseren naar andere organisaties. Wel is het mijn verwachting dat het door ons

ontwikkelde model uitzicht biedt op de mogelijkheid binnen organisaties te bepalen welke

individuen een stress-risico lopen. Een bepalende factor hierbij is de primaire controle.

Uit het in het huidige onderzoek ontwikkelde controle-gezondheidsmodel blijkt dat primaire

controle een sleutelpositie inneemt. Primaire controle biedt personen de grootste kans op het

herstellen van controle, veel groter dan bij secundaire controle waar het verlies van controle een

zeer reële mogelijkheid is. Daamaast is uit het onderzoek van Heckhausen en Schulz (1995)

gebleken dat primaire controle over leeftijd heen constant blijft. Deze bevinding is vanuit het

huidige onderzoek bevestigd. Verdeeld over drie leeftijdsklassen (geboortejaar 1926 tot en met

1954, geboortejaar 1955 tot en met 1965 en geboor[ejaar 1966 tot en met 1971) werden steeds niet

significant afwijkende scores voor primaire controle gevonden (15.93, n- 68; 16.16, n- 53; en

16.07, n- 59). Primaire controle blijkt dus een stabiel gegeven over leeftijd te zijn. Als deze

gegevens over primaíre controle worden gecombineerd, komen we tot de conclusie dat primaire

controle zich zou kunnen lenen voor selectie-doeleinden.

Bij vergelijking van het hier ontwikkelde model en de modellen van bijvoorbeeld Karasek en

Theorell (1990), Roe en Zijlstra (1991) en Furda en Meijman (1992) valt op dat, hoewel ze

allemaal betrekking hebben op job control, er niettemin veel verschillen zijn. Bij Karasek en

Theorell (1990) lig[ het accent meer op algemene psychologische eisen en minder op individuele

mogelijkheden. De modellen van Roe en Zijlstra (]991) en Furda en Meijman (1992) houden meer

rekening met individuele mogelijkheden maar benadrukken vooral verschillen in kennis- en

vaardighedenniveau's. De betekenis van het hier gepresenteerde model is dat daarin nadrukkelijk

verschillende persoonlijkheidsvariabelen zijn opgenomen. Om een beter inzicht te krijgen in job

control is het van belang in toekomstig onderzoek de verschillende modellen in onderlinge

samenhang te bestuderen.
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Summarv

Job control, personality and health

An explorative study at a Dutch university

This thesis was inspired by recent findings identifying problems concerning job contro] as a major

condition underlying stress. Studies were designed to improve our understanding of the relationship

between job control and mental health. Subjects were members of the staff of Tilburg University

(KUB). In Chapter 1 the theoretical framework of this thesis is presented. After a conceptual

analysis it is proposed to study control in the context of self-regulation (Carver 8r Scheier, 1992).

Control is defined as the effectiveness of the individuals engaged in goal directed behaviour to

make environmental events agree with their goals and intentions. This definition locates control at

the interface between the individual and the environment. For the study of control, intemal aspects

like goal setting and evaluation of outcomes deserve attention as well as extemal aspects, such as

feedback and the effects of behaviour upon the environment. Job control is treated here as a

special case in which goals are derived from company policy and pursued in the working

environment.

Several models connecting job control and health, such as Action Regulation Theory (cf. Frese 8t

Sabini, 1985; Miller, Galanter 8c Pribram, 1960; Rasmussen, 1983; Roe 8c Zijlstra, 1991) and the

Karasek model ( Karasek 8c Theorell, 1990) and the Antidotes to Stress (Sutton 8c Kahn, 1987) are

reviewed. From those models some major components of job control are derived. However, due to

a relative lack of attention for personality characteristics none of these models meets the objectives

of the current study.

Chapter 2 contains a report of the construction of the Job Control Questionnaire (JCL). An

important element in the construction was the use of the focusgroup method ( Morgan, 1988). In

the present study, groups of scientists working at Tilburg University ( KUB) were brought together

to discuss the topic of job control.

As a result, the following ten characteristics of job control were identified: (i) Planning.~

Individuals are able and allowed to plan their own activities; (ii) Responsifiility: The way in which

goals are being met is considered the individual's own responsibility; (iii) Place: It is the

individual's choice in what place goals are being met; (iv) Time: It is the individual's choice at

what time goals are being met; ( v) Decision-making authority: Individuals have sufficient room to

make decisions on the use of their own capacities; ( vi) Capacities: The individuals have sufficient

capacities to meet demands; ( vii) Feedback: The amount of feedback meets indivídual needs; (viii)
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Environment: Individuals can produce the desired effect upon the environment without being

overly dependent on anything or anyone else; (i.z) Stinn~lation: The individual's job is stimulating;

(x) Workload: The individual's job is not too demanding.

On the basis of the raw material of the focusgroups 50 items were formulated, divided over four

task-related domains: (i) teaching; (ii) researching, (iii) management; and (iv) general. All domains

but the 'general' domain consisted of 10 items (the 'general' domain had 20 items). Questionnaire

data were collected from 96 staff inemebers of Tilburg University (KUB). Psychometric analyses

showed that the instrument had satisfactory intemal consistency and high inter-domain consistency.

Based on these findings it was decided to drop the distinction into different domains. The final

version of the JCL contains 30 items with an internal consistency of .80.

In Chapter 3 the attention is directed towards environmental factors that could play an important

role in gaining job control such as social support (cf Furda et al. 1993), social climate (ef Repetti,

1987), job level (functie) en organisational unit (faculteit). Questionnaire data were collected from

about 185 scientists divided over 4 functies (AiO, UD, UHD and HL) and 3 faculteiten (FSW,

FRW and FEW). The major conclusion was drawn that levels of job control vary with the job

level in such a way that the highest job level has the most job control.

Chapter 4 is concerned with the effects of different personality characteristics upon job control.

Data were collected on a number of personality questionnaires from the above mentioned 185

persons. First, the Big Five Personality Dimensions (Digman, 1990; McCrae 8c Costa, 1995) were

studied using the BSBBS-25 (Mervielde, 1992) as a major tool. Contrary to our expectations no

significant relationship was found between any of the personality factors and job control.

Subsequently, temperament (ef Pavlov, 1952; Buss 8c Plomin, 1984; Van Heck et al, 1993) was

studied with the Pavlov Temperament Scale in a Dutch translation by Van Heck et al (1993). A

significant positive relation was found between the temperament Mobiliteit (MobilityJ and job

control. Subsequently attention was directed towards social values (cf. Drenth 8r. Kranendonk,

1984). It was shown that the specific social values Erkenning (recognition) and Leiderschap

(Leadersbip) have a significant positive relation with job control.

Finally, the attention was focused on prirnarycontro! as a personality variable (Heckhausen á

Schulz, ] 995; Rothbaum, Weisz 8c Snyder, 1982; Skinner, 1996). Primary control was

operationalized with the use of Delta Goals (Hettema, 1979, 1989; Schank 8c Abelson, 1977). For

the assessment of primary control two versions of the SRS-questionnaire (Hettema ~ Hol, 1989)

were specially developed for this study. An extensive report of the construction of this test is

provided. An important characteristic of the SRS is that it is situation-specific. Every respondent

was presented a total of 15 situation-descriptions and was asked to rate 29 possible reactions on the
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personal preference for each reaction. Psychometric analysis showed high internal and cross-

situational consistency. The data revealed that the two versions of the SRS-questionnaire were

equivalent. Regression analyses showed that the application of Delta Goals in general had a

positive relation with job control. In specific situations some Delta Goals were shown to have a

modest positive effect over others.

Chapter 5 is concerned with the effects of lack of job control upon mental health. Health was

measured by the GHQ-30 (Koeter 8c Ormel, 1991). In this instrument a cut-off point of 5 is

chosen as distinction between 'normals' and 'cases'. The 'cases' are identified as those people

having psychological health problems. It was shown that higher GHQ-30 scores are accompanied

by lower levels of job control, with a sharp decrease of levels of job control with GHQ-30 scores

of 5 and higher. As a possible mediator of this relationship Need for Control (Burger 8c Cooper,

1979) was considered. The expectation that lower levels of Need for Control would be

accompanied by lower levels of GHQ-30 scores was not confirmed. Subsequently the attention is

directed at Secondary Contro! (Heckhausen 8r. Schulz, 1995; Rothbaum, Weisz óc Snyder, 1982;

Skínner, 1996). The SRS-questionnaire was used for the assessment of State Transition- and

Disruption mechanisms (Hettema 1979, 1989) of secondary control. The results showed that (i)

ST-mechanisms were positively related to control in the situation; (ii) Disruption-mechanisms were

negatively related to contro] in the situation; and (iii) The use of disruption-mechanisms tended to

be related with increasing health problems.

Finally, the different ways individuals cope with stressful events (Folkman 8c Lazarus, 1980; Van

Heck 8c Vingerhoets, 1989) were studied. An important distinction between the ways of coping is

that between emotion- and problem-focused coping. It was shown that emotion-focused coping was

positively related with an increase of health problems as they were measured by the GHQ-30.

Chapter 6 is devoted to conclusions and further discussion of the results. Major contributions of the

present studies include the development of a job control scale and instruments to measure some

relevant personality characteristics. The relationship between job control and mental health was

supported by the data. With regard to personality variables underlying job control and mental

health some promising results were obtained. A major critical note was due to the unfortunately

large numbers of participants in the study that were not able to finish the JCL, because of the fact

that they didn't have all the necessary job characteristics. This meant a reduction of the number of

participants by almost SOo~o. At the end of this thesis a control-health model was presented with

Social Values, Primary and Secondary Control and the Ways of Coping as major personality

variables. The central idea of this model is that individuals will strive for control. If the values of

the organisation fit the values of the individuals control is enhanced. If not individuals have several
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opportunities to regain control. First of all they may use primary control (behaviors directed at the

external environment whích involve attempts to change the world to fit their needs). If primary

control is not effectively used, the individual may use secondary control (behaviors directed

internal processes which serve to minimize loss in existíng levels of control). If secondary control

is ineffective, stress is to be expected. To deal with stress individuals can use several copingstyles.

Only if copingstyles are ineffective healthproblems will occur.

Studying the current model in relation to Karasek's (1991) model could give important information

about job control and the prevention of health problems.
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Bijlage I: Protocol Focusgroep-bijeenkomsten.

Protocol focus-groep:

Vooraf: de specifieke vraagstelling.
De concrete vragen waarop een antwoord wordt gezocht:
1 In hoeverre vindt U nu, dat U controle heeft binnen Uw werk?, waaruit blijkt, dat U wel of

geen controle hebt. Kunt U eerst zoveel dingen noemen, waaruit blijkt of U wel of geen
controle heeft, en daarna een oordeel geven over het nivo van job control dat U binnen Uw
huidige baan meent te bezitten?

2 In welke situaties op Uw werk, komt met name de aan of afwezigheid van controle?, kunt

U bij het formuleren van Uw antwoorden een vrij gedetailleerd beeld geven van de situatie

in welke U wel of geen controle meent te hebben, met name is het daarbij van belang aan
te geven welke personen er in de situatie aanwezig zijn, in welke ruimte de situatie zich
afspeeld en wat U en eventuele anderen in de situatie doen?

3 Als u in een situatie komt op Uw werk, waarin sprake is van controle-verlies, welke
dingen kunt U dan doen om opnieuw controle te krijgen?

(Samenvattend: inschatting controle niveau, omschrijving critical incidents, omschrijving controle-

middelen)

De bijeenkomst zelf:

- Begin: Openingstatements, voorstellen op een uitgebreide manier, naam, werkplek,
hoelang al in dienst bij de KUB recente veranderingen in functie etc. Op
deze wijze heeft iedereen al een keer iets verteld, en echte laatkomers
worden na het eindigen van deze opening statements niet meer toegelaten.
Er wordt uitgelegd waarom opname-apperatuur aanwezig is, en er wordt
toegezegd, dat de opnames zelf alleen voor dit onderzoek egbruikt zullen
worden.

Begeleiding gesprek: Gezien het oriënterende karakter van de focusgroeps is het van
belang zomin mogelijk te sturen op het moment dat de bedoeling van de groep en

de betekenis van de begrippen duidelijk zijn. Men moet zoveel mogelijk alle goede

voorbeelden die men kan verzinnen naar voren laten komen. Hierbij is het
belangrijk iedereen zoveel mogelijk te stimuleren en zoveel mogelijk gelijke tijd
aan de orde te laten komen.

1. Als jullie van het onderwerp afdwalen is er meestal wel iemand uit de groep die
dat corrigeert, zoniet, dan springen wij in.

2. Mocht het gesprek stil vallen denk er dan aan dat we over ... praten, we willen
daar zoveel mogelijk over te weten komen, meesta] komt er dan wel een
gezichtspunt naar boven dat nog niet aan de orde is geweest.

3. Benadruk dat het van belang is zoveel mogelijk verschillende standpunten te horen,
ook al lijkt het veel op wat al eerder verteld is, als er verschillen zijn, dan is het

van belang die verschillen naar voren te brengen.
4. Benadruk dat je iets te weten wil komen over de eigen ervaringen van mensen, op

deze manier kun je vermijden dat mensen zich genoodzaakt zien een mening te
verdedigen. Het vertellen van een ervaring is dikwijls gemakkelijker dan het
verdedigen van een mening.

5. Alle ervaringen zijn even belangrijk, met name de rijkheid en gevarieerdheid aan

ervaringen maakt de bijeenkomst tot een succes



Vervolg Bijlage I

- Daarna: Introductie op het thema en een relatief vrije discussie

Inhoudelijke introductie:
Omschrijving van het begrip job control: iedereen heefr binnen zijn werk wel eens dingen die fout
gaan, situaties die verkeerd lopen. Eventueel zijn hier extreme voorbeelden van te geven (die niet
veel feitelijk bruikbaar materiaal opleveren: b.v. charlie chaplin aan de lopende band (extreem
weinig) of een dictator (extreem veel).

- De onderwerpen: De onderwerpen die aan bod komen gedeeltelijk laten overlappen, dat
maakt het makkelijker met tijdsoverschrijdingen om te gaan, daarnaast
natuurlijk zoveel mogelijk de tijd in de gaten houden, eventueel later
terugkomen op een onderwerp dat blijkbaar langer aan bod dient te komen.

Manier van vragen stellen:
Binnen de focus-techniek is het niet passend al te directief op te treden en al te veel te
interveniëren. Voor het onderzoek en het opstellen van items is het echter wel nodig vrij
gedetailleerde informatie ter beschikking te krijgen. Deze schijnbare tegenstelling kan
waarschijnlijk (en hopelijk) tevredenstellend worden opgelost door vooraf goed duidelijk te maken
welk type reacties van de respondenten verlangt wordt. Eventueel met zeer overtrokken
voorbeelden. (Zeer extreme voorbeelden gebruiken, omdat die wel iets verduidelijken, zonder
direct bruikbaar materiaal op te leveren voor de respondenten.

1 In hoeverre vindt U nu, dat U controle heeft binnen Uw werk?, waaruit blijkt, dat U wel of
geen controle hebt. Kunt U eerst zoveel dingen noemen, waaruit blijkt of U wel of geen
controle heeft, en daama een oordeel geven over het nivo van job control dat U binnen Uw
huidige baan meent te bezitten?

2 In welke situaties op Uw werk, komt met name de aan of afwezigheid van controle?, kunt
U bij het formuleren van Uw antwoorden een vrij gedetailleerd beeld geven van de situatie
in welke U wel of geen controle meent te hebben, met name is het daarbij van belang aan
te geven welke personen er in de situatie aanwezig zijn, in welke ruimte de sítuatie zich
afspeeld en wat U en eventuele anderen in de situatie doen?

3 Als u in een situatie komt op Uw werk, waarin sprake is van controle-verlies, welke
dingen kunt U dan doen om opnieuw controle te krijgen?

4 Aan het einde van de bijeenkomst kan gevraagd worden aan de respondenten: hoort U
baan nu bij de top 200~0, of de onderste 500~0 of etc voor wat betrefr de hoeveelheid job
control die U heeft binnen Uw werk? Dus wel een evalutatie van de hoeveelheid job
control die men denkt te hebben, maar ook uitgedrukt in een concreet getal!

Bij al deze vragen, staat de diversiteit van de ervaringen van de verschillende deelnemers
centraal!!



Bijlage II: De 50-itemversie van de JCL

Vragenlijst voor ervaren sturingsmogelijkheden

Wanneer er op een bepaalde manier naar functies wordt gekeken, dan valt op
dat daarin elementen door de functionaris zelf te sturen zijn en een aantal
anderen niet. Soms betreft het voor de persoon belangrijke elementen, in een
ander geval zal de persoon in kwestie er minder belang aan hechten. In deze
vragenlijst wordt geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
sturingsmogelijkheden die U in het uitoefenen van Uw functie ervaart.

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die betrekking hebben op de
ervaren sturingsmogelijkheden op Uw werk. In de vragenlijst worden ook
vragen gesteld die specifiek zijn voor onderwijs-, onderzoeks-, en bestuurs-,
en beheerstaken.

De hoofdvraag is steeds: "Hoe kenmerkend is de volgende uitspraak voor
Uw werkzaamheden?"

U heeft steeds de volgende antwoordmogelijkheden:

1 - Helemaal niet kenmerkend;
2 - Weinig kenmerkend;
3 - Tamelijk kenmerkend;
4 - Heel kenmerkend;
5 - Niet relevant

Het is de bedoeling dat U Uw antwoorden aangeeft door op het antwoordblad
bij het overeenkomstige nummer, dat alternatief aan te kruisen dat het best op
Uw situatie van toepassing is. Alternatief 1 kiest U bijvoorbeeld, als de
gegeven uitspraak helemaal niet kenmerkend is voor Uw situatie, alternatief 2
als het antwoord weinig kenmerken is voor Uw situatie, antwoorden 3 en 4
als het antwoord respectievelijk tamelijk of heel kenmerkend is voor Uw
situatie. U kiest alleen dan alternatief 5, als U geen onderwijs- of onderzoeks-
of bestuurs-, en beheersactiviteiten heeft en er een uitspraak specifiek over dit
soort activiteiten wordt gedaan.

U kunt Uw antwoorden dus aangeven op het bijbehorende antwoordblad!

Neem er de tijd voor en zorgt U er a.u.b. voor dat U niets overslaat!



Vragenlijst voor ervaren sturingsmogelijkheden
Vragenblad 1

"Hoe kenmerkend is de volgende uitspraak voor Llw werk?"

1 Mijn planning van onderwijsactiviteiten wordt vaak door onverwachte dingen verstoord.

2 Ik mag zelf weten op welke wijze ik een college geef.

3 De plaats waar ik les geef, wordt door anderen bepaald.

4 De tijden van colleges en werkgroepen zijn door anderen vastgelegd.

5 Ik heb genoeg mogelijkheden voor eigen inbreng ten aanzien van de inhoud van het
onderwijs dat ik verzorg.

6 Ik vind lesgeven niet te moeilijk.

7 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik goed les heb gegeven.

8 Bij mijn onderwijstaken ben ik sterk afhankelijk van diensten en faciliteiten.

9 Ik vind lesgeven een uitdaging.

10 Ik heb veel te veel onderwijstaken.

11 De planning van mijn onderzoek wordt vaak door onverwachte dingen verstoord.

12 Hoe ik mijn onderzoek uitvoer mag ik zelf weten.

13 Waar ik mijn onderzoek doe mag ik zelf bepalen.

14 Wanneer ik tijd aan mijn onderzoek kan besteden wordt voor een belangrijk deel door
anderen bepaald.

15 Ik heb veel eígen inbreng in mijn onderzoek.

16 Vaak vind ik mijn onderzoek moeilijk.

17 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik goed onderzoek gedaan heb.

18 Voor de uítvoering van mijn onderzoek ben ik sterk afhankelijk van diensten en
faciliteiten.

19 Onderzoek doen is een uitdaging.

20 Mijn onderzoekswerk stapelt zich op.



Vragenlijst voor ervaren sturingsmogelijkheden
Vragenblad 2

"Hoe kenmerkend is de volgende uitspraak voor Uw werk?"

21 Bij bestuurs-, en beheerswerk wordt de planning door anderen bepaald.

22 Ik ben vrij in de wijze waarop ík mijn bestuurs-, en beheerswerk uitvoer.

23 Waar bestuurs-, en beheerswerkzaamheden plaatsvinden wordt meestal door anderen
bepaald.

24 Anderen bepalen voomamelijk wanneer ik me met bestuurswerk moet bezighouden.

25 Ik heb genoeg mogelijkheden voor eigen inbreng bij mijn bestuurswerk.

26 Ik vind bestuurswerk moeilijk.

27 Ik heb genoeg mogelijkheden om erachter te komen of ik mijn bestuurswerk goed gedaan
heb.

28 De uitvoering van mijn bestuurswerk is sterk afhankelijk van diensten en faciliteiten.

29 Goed besturen is voor mij een uitdaging.

30 Bestuurs-, en beheerswerk neemt vaak onverwacht veel tijd in beslag.

31 Het is voor mij makkelijk in te schatten hoelang bepaalde werkzaamheden duren.

32 Ik wordt tijdens mijn werk vaak onverwacht gestoord.

33 Er wordt veel druk op mij uitgeoefend om vee] te produceren.

34 Bij de meeste van míjn werkzaamheden kan ik er achter komen of ik het goed gedaan heb.

35 Ik moet al mijn werkzaamheden op de KUB uitvoeren

36 Ik kan hier alles wat ik nodig heb regelen.

37 Wanneer ik mijn werk doe, mag ik zelf bepalen.

38 Ik heb veel verplichtingen op mijn werk.

39 Ook over voor mijn eigen werk belangrijke zaken worden de besluiten door anderen
genomen!

40 Waar ik mijn werk doe, mag ik zelf bepalen.



Vragenlijst voor ervaren sturingsmogelijkheden
Vragenblad 3

"Hoe kenmerkend is de volgende uitspraak voor Uw werk?"

41 Ik krijg naar mijn mening voldoende informatie over de kwaliteit van mijn werk.

42 Er is veel vrijheid in de wijze waarop ik mijn werk uitvoer.

43 IK kan te weinig invloed uitoefenen op verstoringen van mijn werkplanning.

44 Veel van mijn werkzaamheden zijn saaí en onplezierig.

45 Mijn werk zou beter gaan als de Universiteit niet zo bureaucratisch was.

46 Het is voor mij moeilijk mezelf te beperken bij het aannemen van leuk werk.

47 Ik mag grotendeels zelf kiezen wanneer ik mijn werk doe.

48 Mijn werk bevat veel leuke elementen.

49 De organisatie schrijft voor hoe mijn werk gedaan moet worden.

50 Ik heb nooit last van collega's die niet optimaal functioneren.



Bijlage III: 30 situatie-vignetten uit de SRS-vragenlijst

Vragenlijst A:

Situatie 1
KS
Tijdens de zomervakantie is het vaak erg rustig op de Universiteit. Juist dan kunt U eens lekker
een aantal weken aan Uw onderzoek werken. Dan komt het rooster van de tentamens binnen en
blijkt dat U bij een aantal tentamens moet surveilleren. U vindt dit erg hinderlijk en schrijft op
hoge poten een brief aan het faculteitsbestuur, dat U niet aan onderzoek toekomt als U de helft van
de tijd moet gaan surveilleren. Een dag of wat later komt er een brief van het bestuur, waaruit
blijkt dat men wel begrip, maar geen oplossing voor Uw probleem heeft.
Wat is Uw reactie?

Situatie 2

CA
U heeft subsidie gekregen van NWO, voor het uitvoeren van een onderzoek. Het is een ambitieus
programma, met nogal wat medewerkers. Hierdoor wordt de administratie van het project die
wordt gevoerd om precies te weten waar de subsidie aan wordt besteed nogal complex. Door
middel van een brief vraagt U aan de faculteit, om van hun diensten gebruik te kunnen maken
voor de administratie van het project Kort daarna spreekt de secretaris van de faculteit U aan. Hij
zegt dat het zijn verantwoordelijkheid is om toe te zien op de hoeveelheid werk die zijn
medewerkers moeten uitvoeren. Het uitvoeren van de door U gevraagde activiteiten zou een te
zware belasting opleveren, dus weigert hij mee te werken.
Wat is Uw reactie?

Situatie 3
AI
Een student verzoekt U hem te begeleiden bij zijn afstudeerproject. U gaat akkoord, bespreekt de
gang van zaken en wijst erop dat het van belang is het werkstuk tijdig in te leveren voor beoorde-
ling en verwerking van commentaar. Tegen de vetwachting in hoort U maandenlang niets meer
van de student. Een dag voor Uw ski-vakantie, komt de student bij U binnen. Hij legt zijn
werkstuk op tafel en zegt dat hij over drie weken moet afstuderen omdat anders zijn studiebeurs
afloopt. Hij vraagt of U zijn werkstuk nog diezelfde dag wilt goedkeuren.
Wat is Uw reactie'?

Situatie 4
PA
Tijdens het uitvoeren van een onderzoek blijkt het nodig te zijn 5000 mensen aan te schrijven.
Deze fase van het onderzoek moet binnen nu en twee weken afgerond zijn. U kijkt eens in Uw
agenda en ziet dat U zelf veel te weinig tijd hebt om dit uit te voeren. U vraagt Uw secretaresse
deze brieven op naam te maken en te versturen. De secretaresse geeft U op vriendelijke wijze te
verstaan dat ze daar de eerste paar weken geen tijd voor vrij kan maken. Ze verontschuldigt zich
daarvoor.
Wat is Uw reache''



Situatie 5
AK
Het is hartje zomer. De meeste van Uw collega's zijn met vakantie. U heeft Uw vakantie al eerder
opgenomen en bent vastbesloten nu eens ongestoord door te werken. Dan wordt er op Uw deur
geklopt. Het ís een student die bezig is met zijn doctoraalscriptie. Hij is vastgelopen met de
analyse van zijn data en weet daar op geen enkele manier uit te komen. Zijn begeleider is met
vakantie en hij kan bij niemand anders terecht. Hij vraagt U zijn gegevens te bestuderen en hem te
helpen het probleem op te lossen.
Wat is Uw reactie?

Situatie 6
IK
In het kader van derde-geldstroom onderzoek heeft U al enige tijd contact met een externe
opdrachtgevec U bent het in goed onderling overleg eens geworden over de vraagstelling.
Financiering zal worden toegekend op het moment dat door U een uitgewerkt onderzoeksvoorstel
is ingediend. U heeft het voorstel klaar en wilt het onderzoek zo snel mogelijk gaan uitvoeren. U
vraagt de opdrachtgever of deze er mee in kan stemmen. Hij belt U op om te vertellen dat een
aantal onderdelen van het voorstel problemen zullen geven binnen zijn organisatie.
Wat is Uw reactie?

Situatie 7
SP
Binnen de universiteit zijn gelden gereserveerd voor innovatieve projecten op het gebied van
onderwijs en informatie-technologie. U beschikt over expertise op dat gebied en besluit mee te
dingen naar een deel van de gelden. U schrijft een voorstel en laat dat lezen aan een collega die lid
is van de beoordelingscommissie. Deze complimenteert U, zegt dat hij het een voomeffelijk
voorstel vindt en alles zal doen om Uw project in de commissie geaccepteerd te krijgen. Vlak voor
de vergadering spreekt U Uw collega weer. Deze vertelt U dat hij Uw project niet zal verdedigen,
omdat hij bij nader inzien de inhoud ervan toch afkeurt.
Wat is Uw reactie?

Situatie 8
PC
Een collega vraagt U toestemming om in zijn onderzoek gebruik te mogen maken van een nieuwe
methode die door U is ontwikkeld. U gaat akkoord. Na afloop van het onderzoek zegt Uw collega
dat hij bezig is met de voorbereiding van een publicatie waarin ook Uw methode is opgenomen. U
stelt dat hij met publicatie tenminste moet wachten tot Uw eigen publicatie verschijnt waarin de
methode wordt beschreven. Hij legt U uit waarom de publicatie volgens hem niet kan wachten. Hij
zegt dat deze publicatie voor zijn carrière van groot belang is. Vervolgens zegt hij dat het voor U
veel minder belangrijk is, omdat U al veel heefr gepubliceerd en intemationale faam geniet op dit
terrein.
Wat is Uw reactie?

Situatie 9
SI
U bent druk bezig met de voorbereiding van Uw onderwijs-activiteiten en wilt niet gestoord
worden. Dan belt Uw secretaresse met de mededeling dat Uw naaste collega vergeten is een
tentamen voor te bereiden. De collega is met vakantie gegaan zonder iets te regelen. In een zaal
zitten 200 studenten te wachten. U zegt dat U dit zult regelen en begeeft U naar de zaal. Als U
vooraan in de zaal staat, probeert U de studenten uit te leggen welke oplossing U voor het
probleem hebt. De studenten joelen en leveren kritiek.
Wat is Uw reactie?



Situatie 10

CK
U bent lid van de centrale onderzoekscommissie van de universiteit die jaarlijks moet adviseren
over nieuw te starten onderzoeksprogramma's. Tijdens de vergadering blijkt dat er meer aanvragen
dan te verdelen plaatsen zijn. De 'strijd' gaat tussen twee disciplines: Uw eigen discipline en een

andere. U voelt aankomen dat het programma uit Uw eigen discipline het niet haalt. U zegt dat het
onmogelijk is een goede vergelijking te maken en stelt voor het besluit uit te stellen en advies in te

winnen van neutrale adviseurs. Uw mede-commissieleden eisen echter dat er nu een beslíssing
genomen moet worden en willen overgaan tot stemming.
Wat is Uw reactie?

Situatie i l
KP
Tussen alle drukke werkzaamheden door bent U dit jaar begonnen met een nieuwe doctoraalcursus

op Uw vakgebied. U heeft zo weinig tijd gehad voor de voorbereiding dat U nu steeds een week

vooruit moet werken. In de pauze tussen twee college-uren zit U ontspannen te praten met een

aantal studenten. U waardeert dit soort gesprekken zeer, omdat ze vaak een goed inzicht geven in

hoe de studenten de stof oppikken. De studenten willen graag een compleet overzicht van de stof

die tot het tentamen behandeld za] worden. Aanvankelijk maakt U duidelijk hier niets over te

willen zeggen. De studenten dringen echter aan op een antwoord.
Wat is CJw reactie?

Situatie 12
SC
In Uw faculteit moet worden bezuinigd op het personeel. Volgens het ambtenarenregelement zullen

in de groep waartoe U behoort, verschillende personen moeten afvloeien. Uw positie wordt

hierdoor sterk bedreigd. In de onderhandelingen met het faculteitsbestuur voert U aan dat Uw

bijdrage niet gemist kan worden. U betoogt dat Uw positie wel de laatste is die aan de

bezuinigingen kan worden opgeofferd. U eist herbezinning op dit punt en stelt andere
mogelijkheden voor. Het bestuur is het daar niet mee eens en stelt dat juist Uw vakgebied als

eerste in aanmerking komt om te worden opgeheven. Verder levert het bestuur kritiek op het feit

dat U zich met de posities van anderen bemoeit.
Wat is Uw reactie?

Situatie 13
PI
Tijdens een vakgroepsvergadering wordt overleg gepleegd over de opzet van een nieuwe cursus.

Deze cursus zal een zeer belangrijke positie in het curriculum gaan innemen. U bent sterk

geporteerd voor het hanteren van een zojuist verschenen leerboek, waarover U erg enthousiast bent.

Uw collega's hebben daar echter bezwaar tegen. Zij willen als leerstof liever een syllabus hanteren

met recente artikelen. U komt niet tot overeenstemming. De vakgroepvoorzitter zegt dat deze issue

geen aanleiding moet zijn om de goede verhoudingen te verstoren. In het belang van de lieve vrede

vraagt hij U zich neer te leggen bij het oordeel van de collega's.
Wat is Uw reactie?



Situatie 6
IP
Een naaste collega die U erg waardeert staat bij U op de kamer. Ze vertelt over de problemen die
ze heeft met haar zieke zoontje. Ze vindt eigenlijk dat ze thuis bij haar kind moet zijn, maar er ligt
nog zoveel werk dat ze niet naar huis kan. U ziet in dat dit een zwaar dilemma is voor Uw collega
en probeert haar op het gemak te stellen. Ondanks het feit dat U het zelf erg druk hebt, stelt U
voor een deel van haar werk over te nemen zodat zij naar huis kan. U overlegt welke
werkzaamheden het betreft. De volgende dag belt ze U op met de vraag of U nog wat meer
werkzaamheden kunt ovememen.
Wat is Uw reactie?

Situatie 7
SA
Een visitatiecommissie heeft het onderzoek in Uw faculteit beoordeeld. De geringe samenhang van
het onderzoek heeft aanleiding gegeven tot veel kritiek. Daarom heeft de faculteit besloten het
onderzoek in het vervolg te concentreren op een tweetal thema's. In een schrijven wordt U
medegedeeld dat U zich dient aan te sluiten bij een van de thema's. Uw eigen werk heeft met geen
van de thema's enige relatie. U vraagt daarom aan het faculteitsbestuur of inen voor U geen
uitzondering wil maken. Men geeft U te verstaan dat Uw productiviteit sowieso niet aan de maat
is. Men dreigt verder U Uw budget voor onderzoek af te nemen als U zich niet op zo kort
mogelijke termijn bij een van de twee thema's aansluit.
Wat is Uw reactie?

Situatie 8
IS
Volgens goed gebruik, wordt ieder jaar een studiegids gemaakt voor de Universiteit. Om dit
allemaal goed te kunnen regelen moeten vroeg in het voorjaar de nieuwe gegevens worden
aangeleverd door de betrokken docenten. U krijgt een brief waarin U wordt gevraagd per
omgaande informatie te verschaffen over Uw cursus voor het komend jaar. U schrijft een briefje
terug waarin U protesteert tegen de korte termijn die men stelt voor het aanleveren. U dreigt geen
informatie aan te leveren als men niet even kan wachten totdat U een fase van Uw onderzoek heeft
afgerond. Kort daarop wordt U teruggebeld door het onderwijsbureau waarin men U meedeelt dat
de voorbereiding niet langer kan wachten.
Wat is Uw reactie?

Situatie 9
CP
U heeft al jaren een goed contact met een collega. Deze slaagt er echter niet in te voldoen aan de
hoge eisen die in Uw faculteit worden gesteld met betrekking tot wetenschappelijke ouput. Om
hem meer bij de gebeurtenisen te betrekken vraagt U Uw collega om commentaar op een artikel
dat U zojuist heeft voltooid. Hij leest het artikel door en stelt een aantal kleine correcties voor. U
complimenteert hem met de analyse van de probleempunten in het artikel. U zegt grote waarde te
hechten aan zijn oordeel, neemt de wijzigingen over en bedankt hem. Uw collega zegt dat hij dat
wel een erg magere beloning vindt voor zijn inspanningen en eist dat hij als co-auteur van het
artikel wordt opgenomen.
Wat is Uw reactie?



Situatie 10
CI
U heeft voor het eerst de verzorging van het eerstejaars college op U genomen. Dit is een zware
cursus die veel voorbereiding vergt. De collega die de cursus vorig jaar heeft gegeven stelt zijn
dictaat ter beschikking. Tijdens de voorbereiding stuit U ook op enige sheets die hij heeft gebruikt.
Deze kunnen goed van pas komen en Uw werk aanmerkelijk vereenvoudigen. U bespreekt de
voorbereiding van de cursus met Uw collega, en vraagt hem of U zijn sheets mag gebruiken. Deze
reageert met: 'Sorry, maar ik heb de sheets nodig voor een artikel en voel er niets voor ze door
anderen te laten gebruiken.'
Wat is Uw reactie`?

Situatie 11
AC
Zoals gewoonlijk vindt er voor het begin van het studiejaar een vakgroepsvergadering plaats over
de verdeling van het onderwijs. De discussie spitst zich toe op de minst aantrekkelijke taak: het
eerstejaars college. U stelt dat U het college nu al verschillende jaren verzorgd heeft maar dat
vorig jaar is afgesproken dat dat de laatste keer zou zijn. U eist dat deze afspraak wordt nageko-

men! Geen van Uw collega's blijkt nu echter bereid het college over te nemen. De voorzitter zegt
dat U het dan toch maar weer moet doen.
Wat is Uw reactie?

Situatie 12
SK
Uw naaste collega heeft een baan in het buítenland geaccepteerd, zodat er nu een vacature is
ontstaan. Gezien Uw expertise verwacht U als lid van de benoemingscommissie te worden
aangewezen. Gedurende lange tijd hoort U daar echter niets van. Op zekere dag merkt U dat er een
benoemingsadvies-commissie is ingesteld. U bent verbaasd dat niemand U heeft ingelicht en wendt
U tot de dekaan om nadere informatie. Deze zegt dat de gevolgde procedure precies volgens de
regels is verlopen. Verder is hij van mening dat Uw oordeel in deze kwestie niet belangrijk is.
Wat is Uw reactie?

Situatie ]3
KI
U verzorgt samen met een collega een hoorcollege. U heeft afgesproken dat ieder van U de helft
van de colleges geeft en dat U samen het tentamen maakt en corrigeert. Na afloop van het
tentamen probeert U de conecties binnen drie weken (de KUB norm) gereed te hebben. Door
tijdgebrek slaagt U daarin slechts op het nippertje. Als U klaar bent gaat U naar Uw collega om de
andere helft van de resultaten op te halen. Deze blijkt echter nog te moeten beginnen met de
correcties.
Wat is Uw reactie'?

Situatie 14
KC
De universiteit heeft activíteiten op het gebied van 'internationalisering' hoog in het vaandel en
stelt voor dit doe] jaarlijks gelden ter beschikking. Zij moedigt het personeel aan om zoveel
mogelijk activiteiten op dit gebied te starten. U bent betrokken bij de organisatie van een
internationale ~vorkshop. Het is van vitaal belang voor de organisatie van een en ander, dat
financiering middels dit fonds binnenkomt. In Uw aanvraag bepleit U toekenning van de subsidie
wegens het duidelijk grote belang van de workshop voor de intemationalisering. Na enkele weken
krijgt U bericht dat door het overweldigende succes van het fonds alle aanvragen slechts voor SOo~o
worden gehonoreerd.
Wat is Uw reactié?



Situatie 15
PS
Bij U werkt een student-assistent wiens werk al verschillende keren aanleiding heeft gegeven tot
kritiek. U heeft hem gevraagd een omvangrijk databestand te bewerken. Om fouten te voorkomen
heeft U hem schriftelijk strikte richtlijnen meegegeven. Als hij zijn werk komt inleveren, blijkt dat
hij zich daar niets van heeft aangetrokken. In het materiaal zijn veel storende fouten ingeslopen. U
levert kritiek op zijn werk en zegt dat het zo niet langer kan. Hij legt U uit dat er privé-
omstandigheden waren die hem stoorde bij zijn concentratie. Hij zegt enorm veel van U geleerd te
hebben en erg graag bij U te blijven werken.
Wat is Uw reactie?



Bijlage [V: De 63 items in de ST-, en disruptie-mechanisme lijst (Riteco, '93)

Reflectie Ik vraag me af of ik de situatie wel goed heb ingeschat.
Ik constateer dat de situatie anders is dan ik verwacht had.
Ik probeer voor mezelf duidelijkheid te krijgen over de situatie.
Ik probeer op een rijtje te krijgen wat er aan de hand is.
Ik schat in hoe de situatie nu is.
Ik denk na over de nu ontstane situatie.

Exploratie Ik kijk opnieuw naar de situatie.
Ik kijk goed wat er aan de hand is.
Ik let goed op wat er gebeurt.
Ik zoek naar meer informatie.
Ik kijk om me heen naar andere mogelijkheden.
Ik ben alert op veranderingen in de situatie.

Ontkoppeling Ik merk dat ik niet de juiste weg heb gevolgd.
Ik zie dat ik op deze manier mijn doel niet haal.
Ik denk na over wat ik beter kan doen.
Ik bekijk of er een andere manier is om mijn doel te bereiken.
Ik probeer het zelfde op een andere manier te bereiken.
Ik kies een nieuwe manier om mijn doel te bereiken.

Substitutie Ik probeer het eens op een andere manier.
Ik probeer in te spelen op de gebeurtenissen.
Ik pas mijn gedrag zo goed mogelijk aan bij de situatie.
Ik laat mijn gedrag afhangen van de situatie.
Ik reageer op wat er gebeurt.
Ik doe waar de situatie om vraagt.

Redirectie Ik vraag me af of ik mijn doel wel kan bereiken.
Ik twijfel of het wel haalbaar is.
Ik denk na over wat er nog wel haalbaar is in de situatie.
Ik denk na over dingen die ik in deze situatie kan bereiken.
Ik probeer een eind in de goede richting te komen.
Ik probeer het op een akkoordje te gooien.

Persistentie Ik weiger toe te geven.
Ik ben niet geneigd op te geven.
Ik ga er hard tegenaan.
Ik hou vol totdat ik mijn doel bereikt heb.
Ik zet door.
Ik hou vast aan mijn doel.



Vervolg Bijlage IV

Vermijding Ik voel me niet plezierig in deze situatie.
Ik voel me hier rot onder.
Ik vind de situatie onaangenaam.
Ik zorg dat ik uit de buurt kom.
Ik trek me terug.
Ik probeer de situatie te ontlopen.
Ik vermijd dit soort situaties voortaan.
Ik zorg dat ik hier voortaan zo min mogelijk mee geconfronteerd wordt.
Ik wil met dit soort situaties niets meer te maken hebben.

Extinctie Ik zie geen enkele oplossing.
Ik voel me hulpeloos.
Ik voel me machteloos.
Ik kan het niet.
Ik kan dit niet aan.
Ik merk dat ik tekort schiet.
Ik doe het niet meer.
Ik probeer het niet meer.
Ik denk dat het niet kan.

Distractie Ik voel me gefrustreerd.
Ik ben teleurgesteld.
Ik ben ontevreden.
Ik geef het op.
Ik zie er verder vanaf.
Ik leg mezelf erbij neer dat het niet lukt.
Ik ga me met iets anders bezighouden.
Ik doe maar iets anders.
Ik hou me bezig met andere dingen.



Bijlage V: 6 situatie-vignetten uit het Riteco '93 onderzoek

Situatie l:
[n het studentenhuis waar je woont is slechts èèn televisie aanwezig. Normaal gesproken vinden
jullie de zelfde televisie-programma's leuk. Aangezien jij al jaren fan bent van een muziekgroep en
er vanavond een uitzending is van hun laatste life-concert, wi] je dat graag zien. Je komt de kamer
binnen waar de televisie staat en ziet dat er een documentaire op staat. Je vraagt aan de
aanwezigen of het concert op kan. Hoewel er enkele mensen zijn die ook het concert willen zien,
zijn er ook een paar die graag naar de documentaire blijven kijken. Iemand zegt dat je, wanneer je
later binnenkomt, niet zomaar kunt vertellen welk programma er op de televisie gekeken moet
worden. Een huisgenote komt zelfs met het voorstel naar de film te kijken die op Nederland 1
begonnen is.

Wat is je eerste reactie?

Situatie 2:
Je hebt twee jaar verkering en besluit je partner mee uit eten te nemen. De avond kent een gezellig
verloop, alleen maak jij je wat zorgen over de hoge prijzen op de menukaart. Uiteindelijk vraag je
de ober om de rekening. Deze blijkt ongeveer twee keer zo hoog als waar je op gerekend had. Je
blijkt niet genoeg geld bij je te hebben. Je zegt de ober dat je wel even naar huís gaat om geld te
halen. De ober zegt je graag op je woord te vertrouwen, maar het is hem al vaker gebleken dat
zoiets in de praktijk niet zo werkt. Hij vindt verder, dat je maar van te voren had moeten bekijken
of je genoeg geld bij je had, zodat je deze situatie had kunnen vermijden.

Wat is je eerste reactie?

Situatie 3:
Je bent op donderdagavond gewoonlijk in het café te vinden. Samen met jouw vrienden ben je er
een avond echt uit. Op een gegeven moment vraagt een van jouw vrienden of hij voor die avond
vijftig gulden kan lenen. Hij zegt dat hij je het geleende geld de volgende week terug zal betalen.
Na twee weken heb je het geleende geld nog steeds niet terug. Je besluit hem op te zoeken en
nogmaals te verzoeken het van je geleende geld terug te betalen. Mocht je het geld niet
terugkrijgen, dan kom je zelf in de financiële problemen te zitten. Na een kopje koffie en gepraat
over koetjes en kalfjes stel je de vraag of je het geld terug kunt krijgen. Hij zegt het niet meer te
weten en nu in een moeilijke financiële situatie te zitten. Bovendien is het niet zijn gewoonte dit
soort dingen te vergeten. Hij gelooft je wel, maar is toch verbaasd over het feit dat hij er niets
meer vanaf weet. Hoe langer hij er over na denkt, hoe meer hij gaat twijfelen of hij het geld we]
van je geleend heeft.

Wat is je eerste reactié?

Situatie 4:
Als opdracht voor een vak moet je een referaat voorbereiden. Het onderwerp spreekt je erg aan en
ook de mensen waarmee je de opdracht moet uitvoeren vinden het een prima onderwerp. Tot het
moment dat de taken verdeeld moeten worden is er geen vuiltje aan de lucht. Bij het verdelen van
de taken blijkt echter, dat meerdere mensen dezelfde taak willen uitvoeren en dat er taken zijn die
niemand wi] doen. Je vraagt aan de anderen of het goed is, dat jij het zoeken van de literatuur op
je neemt. De meningen zijn verdeeld. Er is een aantal mensen die vinden dat jij het zoeken van de
literatuur prima zou kunnen doen. Een ander vindt van zichzelf dat hij deze taak ook goed zou
kunnen uitvoeren. Ten slotte zegt nog iemand, dat het voor mensen die dit soort opdrachten niet zo
goed kunnen uítvoeren juíst een goede oefening zou zijn.

Wat is je eerste reactie?



Vervolg Bijlage V

Situatie 5:
1n jouw studentenhuis is het prettig wonen. Je hebt een goede kamer waarin je goed kunt studeren.
Een aantal weken geleden heeft de huisbaas onderhoud aan het dak uitgevoerd. Nog geen dag na
de reparatie, tijdens een regenbui, liep het regenwater in een klein stroompje van het plafond jouw
kamer binnen. Je hebt de huisbaas een paar keer opgebeld en hebt hem zelfs een brief geschreven,
maar je dak is nog steeds lek. Je besluit naar de huisbaas toe te gaan en hem eens flink de
waarheid te zeggen. Tijdens het hoog oplopende gesprek, eis je van hem dat hij het dak repareert.
De huisbaas zegt dat het allemaal wel mee zal vallen, bovendien heeft hij weinig tijd. Hij is verder
ook van mening, dat hij al genoeg geld in het huis heeft gestoken met die laatste reparatie van het
dak. Hij vindt dat zo'n kritische huurder maar een andere kamer moet zoeken, en gooit de deur
voor je neus dicht.

Wat is je eerste reactie'?

Situatie 6:
Je woont al een tijdje op kamers. Dít is voor jou altijd heel plezierig geweest. Er heerste een
gezellige stemming in huis en ook het verdelen van taken zoals schoonmaken van het huis en het
koken leverde nooit problemen op. Een aantal weken geleden is er echter een nieuwe student in
huis komen wonen. Deze persoon onmekt zich aan het groepsgebeuren in huis. De nieuwe student
maakt het huis niet schoon, en eet altijd in de mensa. Jij en je huisgenoten hebben al ettelijke
pogingen ondemomen om aan de persoon in kwestie duidelijk te maken dat hij of inee moet doen
met de normale gang van zaken in huis, of een andere kamer moet zoeken. De situatie in huis is
echter nog ongewijzigd. De rest van de huisgenoten is het erover eens, zo kan het niet langer. Je
zoekt hem op en zegt dat het anders moet. Hij zegt dat hij geen tijd heeft, omdat hij vlak voor zijn
tentamens zit en dus hard moet studeren. Bovendien vindt hij, dat hij recht heeft op zijn eigen
manier van leven. Hij bijt je toe, dat wanneer je níet stopt met zeuren hij er wel voor kan zorgen
dat de sfeer in huis helemaal verziekt wordt.

Wat is je eerste reactie'?
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