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Voorwoord

In 1981 hebben wij een onderzoek gedaan naar de ervaringen met
en de belangstelling voor deeltijdarbeid op de K.H.T. Sindsdien
is, getuige o.a. het aantal publicaties, de belangstelling voor
deeltijdarbeid naar de achtergrond verdrongen door arbeidstijd-
verkorting. Gezien alle ontwikkelingen die zich momenteel in het
wetenschappelijk onderwijs afspelen (zie hoofdstuk 1), leek het
ons van belang dat wij nu, in het verlengde van het deeltijd-
arbeidonderzoek, nagaan hoe op de Hogeschool gedacht wordt
over arbeidsduurverkorting. Ook van dit onderzoek hebben wij een
leerproject gemaakt voor een viertal studenten, die in het kader
van hun kandidaatsscriptie hun medewerking hebben verleend.
Op deze plaats willen wij dank zeggen aan allen die aan het onder-
zoek hebben meegewerkt. Allereerst natuurlijk alle respondenten
en verder noemen wij graag met name drs. L. Bosch van de vak-
groep Organisatie, die heeft geassisteerd bij de computer-ver-
werking van de gegevens, N. Huyben en A. Nabben van DPZ, de
typekamer van DAZ en de medewerkers van de drukkerij die voor
een snelle verwerking hebben zorggedragen.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1. Universiteiten en hogescholen in beroering.

"Het wetenschappelijk onderwijs bevindt zich aan het begin
van vier ingrijpende operaties, waarvan de gezamenlijke
effecten het gezicht van universiteiten en hogescholen in
de jaren negentig in belangrijke mate zullen bepalen: in-
voering van de twee-fasenstructuur, herstructurering van
het wetenschappelijk corps, voorwaardelijke financiering
en taakverdeling en concentratie". 1) Aldus begint de
'analyse van de situatie en toekomstbeeld' van de zgn.
concept-beleidsnota Beiaard. De instellingen weten nauwe-
lijks raad met de verschillende depressies die vanuit het
westen over hen heenkomen. Zij hebben zich altijd mogen
verheugen in een bevoorrechte positie met groeiende mid-
delen en toename van taken en zijn niet gewend te denken
in termen van bezuinigingen en afbouw. De stabiele omge-
ving waarin deze organisaties altijd verkeerd hebben is in
zeer korte tijd uiterst turbulent geworden en de onzeker-
heden die hiermee gepaard gaan, zijn voor de instellingen
moeilijk te hanteren. In alle genoemde operaties spelen
ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid een
belangrijke rol. Voor de werknemers van WO-instellingen
zijn meerdere ontwikkelingen relevant. Zowel maatregelen
die gelden voor alle ambtenaren, als die allen die in het
onderwijs werkzaam zijn betreffen zijn op hen van toepas-
sing. En daar komen dan maatregelen specifiek voor het
6V0 bij .

1.2. Ontwikkelingen op het gebied van arbeidsduurverkorting.

We zullen ons hier beperken tot de ontwikkelingen die be-
trekking hebben op de arbeidsduur. Het huidige kabinet
heeft op meerdere plaatsen nadrukkelijk uitgesproken,
dat arbeidsduurverkorting (adv) een belangrijke bijdrage
kan leveren" aan het tegengaan van een verdere stijging
van de werkloosheid en aan een mogelijk terugdringen daar-
van." 2) De overheid wenst ten aanzien van adv een voor-
trekkersrol te vervullen. Zo staat in de regeringsverkla-
ring van 22 november 1982 te lezen: "De overheid zal, waar
zij als werkgever optreedt, de mogelijkheid van herverde-
ling van arbeid met voortvarendheid toepassen". In het re-
geerakkoord van het kabinet is het plan geopperd jongeren
bij de overheid een baan aan te bieden van 32 uur en an-
dere vacatures in het algemeen aan te vullen met 36-uurs
banen. In de jongste voorjaarsnota stelde minister Ruding
van financiën voor de ambtenaren een ADV van 2,5~ (1 uur)
op te leggen die 25.000 32-uurs banen voor jongeren zou
opleveren. De inkomens zouden er hierbij met 2~ op achter-
uit gaan. Tevens zou dit nog 2 miljard aan bezuinigingen
opleveren.
Uit berekeningen van een werkgroep van ambtenaren bleek
echter dat bovenstaande plannen weinig opleverden. Uit-
eindelijk leverden de ambtenaren 2~ prijscompensatie in
voor drie extra roostervrije dagen.
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau kreeg opdracht na te
gaan, wat de arbeidsmarkt en inkomenseffecten zouden zijn,
van een adv van 10~ resp. 20g in de kwartaire sector. Op
dit onderzoek, dat in februari 1983 is afgerond, komen wij
later nog terug.

Spitsen we vervolgens de aandacht toe op het onderwijs,
dan zien we dat ook hier het beleid gedomineerd wordt door
bezuinigingen, die noodzakelijk geacht worden om het fi-
nancieringstekort van de overheid terug te dringen. Tege-
lijkertijd wordt de werkgelegenheid in deze sector bedreigd
door teruglopende leerlingenaantallen, waardoor over een
aantal jaren ook het WO getroffen zal worden. In de noti-
tie 'Herverdeling van arbeid in het onderwijs' vanjuni
1983 lanceert Minister Deetman voorstellen die ertoe moe-
ten leiden dat er in het onderwijs ca. 20.000 banen bij-
komen c.q. behouden blijven. Gedacht wordt vooral aan ar-
beidstijdverkorting (atv) en deeltijdarbeid (dta). Voor
het WO wordt voorgesteld de instellingen rond Kerstmis en
Nieuwjaar c.q. tijdens de adademische vakanties enige da-
gen te sluiten en zo een atv van 2~~ te realiseren. Dat
zou 1000 arbeidsplaatsen opleveren. Bij 10~ atv komt men
uit op 3800 extra arbeidsplaatsen. Daarnaast zou de maxi-
male taakomvang bij eerste indiensttreding kunnen worden
verlaagd.
Dta zou kunnen worden bevorderd door quotering van vaka-
tures voor dta waarbij zelfs wordt gedacht aan het van
overheidswege opleggen van de verplichting om een bepaald
deel van alle functies door deeltijders te laten vervul-
len. Er zouden ook plaatsen vrijgemaakt kunnen worden door
een deeltijdse VUT en door vrijwillige urenvermindering
voor oudere werknemers in de vorm van buitengewoon verlof.
In de notitie worden voorstellen gedaan om enige rechts-
positionele belemmeringen van dta op te heffen, voor zover
deze op het terrein van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen liggen. 3)

Het WO moet tot 1987 258 miljoen bezuinigen. Dat zal tus-
sen de ca. 3000 arbeidsplaatsen kosten hetgeen door middel
van de TVC-(Taakverdeling en Concentratie) operatie ver-
wezenlijkt moet worden. Aan deze operatie is een zgn.
'sociaal beleidskader' toegevoegd. Het voorkomen of be-
perken van gedwongen ontslagen wordt expliciet als belang-
rijk oogmerk aangegeven. Hierbij wordt onder meer gedacht
aan collectieve werktijdverkorting en deeltijdontslag.
Eerstgenoemde vorm zou van tijdelijke aard moeten zijn
(maximaal 2~ jaar) om zo, gelet op het natuurlijk verloop,
gedwongen ontslagen te voorkomen. Deze werktijdverkorting
zou dan niet gelden voor een gehele instelling, maar voor
bepaalde delen (diensten, faculteiten) en niet meer dan
één dag per week mogen omvatten.
Het deeltijds ontslag heeft voor de betrokkenen het voor-
deel, dat men een beroep kan doen op wachtgeld. Niette-
min zitten hier nog verscheidene haken en ogen aan, zodat
een nadere regeling nog zal volgen. 4)

Ook vanaf de basis komen initiatieven m.b.t. herverdeling
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van arbeid. Het ~lan van de hoogleraren Boeker en Goud-
zwaard van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft veel
aandacht gekregen in de pers. Zij willen de bezuinigingen
in het WO realiseren door al het personeel van alle uni-
versiteiten 20~ korter te laten werken.
Hoewel in principe het personeelsbestand met 10~ zou dalen
(3000 ontslagenen op 30.000) wil men toch teruggaan met
20~ (tot 32 uur) om hiermee de reorganisatiekosten op te
vangen. Deeltijders die minder dan 32 uur per week werken
zouden de volledige taak kunnen behouden. Verder speelt
men in op de plannen van de overheid om jongeren een aan-
stelling te geven van maximaal 32 uur. Als iedereen 32
uur per week werkt wordt voorkomen, dat er twee categorie-
ën personeel werkzaam zijn binnen eenzelfde instelling.
Volgens de beide hoogleraren, zouden de rechtspositionele
regelingen aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast:
- behoud van pensioen op het oorspronkelijk nivo;
- behoud van sociale uitkeringen op een behoorlijk nivo;
- aanvulling van salarissen van mensen met een minimum

inkomen;
- een hardheidsclausule voor die mensen die door deze rege-

ling in bijzondere moeilijkheden komen.
Deze voornemens zouden gefinancierd kunnen worden met het
wachtgeld dat vrij komt, doordat er geen gedwongen ontsla-
gen nodig zijn. Tegenover het nadeel van de loonderving
van 20g zien Boeker en Goudzwaard verscheidene voordelen
voor het personeel: een vrije dag, enige zekerheid tegen
ontslag, enige pensioenaanspraken en sociale zekerheid.
Daarbij komt volgens hen, "dat de werksituatie door de
instroom van nieuwe mensen frisser wordt en de carrière-
mogelijkheden groter worden. Ook hogere functionarissen
moeten immers 20ó van hun taken afstoten, die dan ten dele
door anderen kunnen worden overgenomen." 5) Op het plan
zijn veel reacties gekomen. Zo had men kritiek op het al
te snel accepteren van bezuinigingsvoorstellen en vonden
sommige vertegenwoordigers van andere universiteiten dat
er te weinig aandacht was besteed aan nivellering en eman-
cipatie.

1.3. Van deeltijdarbeid naar arbeidsduurverkorting.

In zeer korte tijd heeft de aandacht voor dta plaats ge-
maakt voor adv. Het lijkt erop, dat dta slechts een mode-
verschijnsel was. Maar dat is schijn, want de ontwikkelin-
gen op dat terrein gaan door. In de (overigens korte) tijd
dat Den Uyl Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
was, lag de klemtoon op het bevorderen van dta. Het bleek
echter moeilijk om dta te stimuleren. Er is veeleer sprake
van een autonome groei, die door overheidsmaatregelen niet
of nauwelijks versneld kan worden. 6) Omdat de toename
van dta niet toereikend is om de groeiende werkloosheids-
problematiek het hoofd te bieden, is de klemtoon op adv
komen te liggen. De doorbraak die op dit punt in de Stich-
ting van de Arbeid werd bereikt in november 1982 is daar-
voor van bijzonder belang geweest. Werkgevers en werkne-
mers bleken gezamenlijk van mening, dat een aanpak nodig
is, "waarbij meerdere vormen van herverdeling van arbeid
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in aanmerking komen, zoals arbeidsduurverkorting, deeltijd-
arbeid (...)" 7)

De begrippen adv en dta worden veelvuldig verward en in
verschillende betekenissen gebruikt. We zullen daarom eerst
deze begrippen nader toelichten.
Onder deeltijdarbeid verstaan we arbeid die vrijwillig is
aanvaard en regelmatig wordt verricht gedurende een arbeids-
tijd die korter is dan gebruikelijk en naar rato van het
geringere aantal uren wordt beloond. 8)
In een rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wordt onderscheid gemaakt tussen arbeids-
duurverkorting en arbeidstijdverkorting. Onder het eerst-
genoemde begrip vallen alle vormen van korter werken zoals
een werkweekverkorting van 40 naar 39 uur, WT, betaald
educatief verlof en ook deeltijdarbeid. Arbeidstijdverkor-
ting wordt omschreven als een collectieve vorm van korter
werken. Collectief moet niet worden gezien als gelijk-
soortig voor iedereen "maar duidt op het feit dat afspra-
ken worden gemaakt, waarbij in principe alle werknemers
in het desbetreffende bedrijf of de bedrijfstak betrokken
zijn". 9) Een vage omschrijving, omdat in principe alle
vormen van arbeidsduurverkorting hieronder kunnen vallen.
Niettemin zijn ook wij van mening dat het onderscheid tus-
sen individuele en collectieve vormen van adv belangrijk
is. Wij definiëren individueel en collectief echter anders
dan het Ministerie. Wij benadrukken hierbij twee karakte-
ristieken: vrijwilligheid en het 'normale' aantal arbeids-
uren. Collectieve adv impliceert dat deze van toepassing
is op alle werknemers, ook degenen die niet bereid zijn
om vrijwillig arbeidstijd in te leveren. Wanneer een werk-
nemer individueel met de werkgever afspreekt om korter te
gaan werken, kunnen wij er in het algemeen vanuit gaan,
dat dit vrijwillig gebeurt. En last but not least: bij
collectieve adv verandert het gebruikelijk aantal arbeids-
uren in een bedrijf of bedrijfstak; bij individuele adv
niet. We krijgen nu het volgende schema.
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Tabel 1.1. Vormen van arbeidsduurverkorting

Karakter
Tijds-
perspectief

Collectief Individueel

Aantal arbeidsuren
~

Algemene verkor Deeltijdarbeid
per dag of per week ting werkweek

Aantal werkdagen Meer verlofdage Onbetaald verlo
per jaar Sabbatperiode

Seizoenarbeid
Aantal werkjaren Verlenging leer- (Deeltijd-)V.U.
per leven plicht Sabbatperiode

Vervroegen pen-
sioengerechtig-
de leeftijd

~) Onder arbeidstijdverkorting vallen het verminderen van
het aantal werkuren per dag of per week en uitbreiden
van het aantal verlofdagen. Deze vormen zijn in de ta-
bel in een kader geplaatst.

Wij komen nu tot de volgende definities voor atv en adv.
Arbeidsduurverkorting is het verminderen van de tijd, ge-
durende welke uren men betaalde arbeid ve.rricht. Onder
arbeidstijdverkorting verstaan we het collectief verminde-
ren van het aantal uren (dagen) waarop door werknemers in
een bedrijf of bedrijfstak per dag~per week (per jaar) be-
taalde arbeid wordt verricht.

De grenzen tussen dta en atv worden steeds vager, waarvan
een voorbeeld uit de gezondheidszorg kan getuigen. Daar
gaan sommige instellingen er toe over, pas afgestudeerde
verpleegkundigen een baan van 32 uur per week aan te bie-
den, zodat 25g meer personeel kan worden aangesteld. Hier
is geen sprake van atv in de hierboven gedefinieerde zin,
omdat het gebruikelijke aantal arbeidsuren voor alle ver-
pleegkundigen tesamen 40 per week blijft. De nieuw aan-
gestelden nemen een uitzonderingspositie in. Maar we zouden
hier ook niet willen spreken van dta, aangezien hier nau-
welijks sprake is van vrijwilligheid (het is 'kiezen of
delen') en een gelijksoortig contract wordt aangeboden
aan een gehele groep, dus er is ook geen individualisering.

1.4. Arbeidsduurverkorting op de K.H.T.

Toen de vakgroep Organisatie van de Faculteit der Econo-
mische Wetenschappen voorstelde, om onderzoek te doen naar
de mening van het personeel van de K.H.T. over adv, toon-
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den CvB en DPZ zich zeer geïnteresseerd. Gezien echter de
mogelijke bedreiging die zou kunnen worden ervaren indien
het onderzoek van één van deze instanties uit zou gaan,
werd besloten de vakgroep Organisatie wel met middelen te
steunen, maar met de uitvoering verder geen bemoeienis te
hebben. Van belang is te benadrukken, dat de ingevulde
enquêtes nooit in handen van CvB of DPZ geweest zijn.
Als doel van het onderzoek werd op het enquêteformulier
vermeld, dat wij willen nagaan "- hoe groot de bereidheid
tot arbeidsduurverkorting is en - wat de (organisatorische)
mogelijkheden zijn". Met deze probleemstelling is gepoogd,
het onderzoeksterrein duidelijk af te bakenen tot het do-
mein van de K.H.T. Uit mondelinge en schriftelijke reac-
ties is ons gebleken, dat verscheidene personeelsleden
zich, ondanks bovengenoemde voorzorgen, toch door het
onderzoek bedreigd voelden. Een aantal heeft dan ook be-
wust geweigerd om de enquête in te vullen. Wij zijn echter
van mening, dat een onderzoek als het onderhavige van
wezenlijk belang is, om te achterhalen
- of adv uberhaupt mogelijk is gezien de consequenties

op het nivo van de organisatie waar de adv zou moeten
worden ingevoerd;

- of inen bereid is om mee te werken aan herverdeling van
arbeid, indien door bezuinigingsmaatregelen het perso-
nele budget teruggeschroefd wordt.

Om tot een standpuntbepaling te kunnen komen zullen vak-
bonden, die hierover onderhandelingen gaan voeren met de
betrokken bewindslieden, tenminste moeten weten wat er in
het werkveld leeft. Door te weigeren aan een onderzoek mee
te werken, geeft men een mogelijkheid uit handen om (indi-
rect) de besluitvorming te beïnvloeden.

Overigens bleek, zoals we in bijlage I zullen laten zien,
de respons voldoende om te kunnen spreken van een repre-
sentatief beeld. In hoofdstuk 2 staat de bereidheid tot
advi centraal; in hoofdstuk 3 gaat het om de organisatori-
sche mogelijkheden en consequenties. In een slothoofdstuk
zullen we trachten enige afrondende conclusies te trekken.

1.5. Gevolgen van arbeidstijdverkorting.

Er is nog bijna geen literatuur voorhanden over de gevol-
gen van atv. Wij vinden het vooral opmerkelijk, dat er zo
weinig geschreven is over de organisatorische consequenties
van de atv van 48 uur naar 40 uur, die in de zestiger
jaren heeft plaatsgevonden. Daaruit zouden lessen getrok-
ken kunnen worden voor toekomstige atv-operaties. Ook van
ervaringen met dta kan geleerd worden. Daarover is in de
afgelopen jaren wel de nodige literatuur verschenen, maar
helaas weinig gebaseerd op empirisch onderzoek. De belang-
rijkste reden is wellicht, dat conclusies op dit gebied
nauwelijks te generaliseren zijn. Of bijvoorbeeld dta
kostenverhogend werkt is van tal van factoren afhankelijk,
die sterk organisatie-gebonden zijn en bovendien aan ver-
anderingen onderhevig. Zo is per 1 juli 1983 de franchise-
regeling bij pensioenpremies van overheidspersoneel voor
deeltijders veranderd. Daardoor nemen de kosten van dta



voor een instelling als de KHT af en ís een vrij belang-
rijk voordeel voor individuele deeltijders weggevallen.
Datzelfde zal ook voor adv gelden. Wat in dit rapport ge-
zegd wordt over adv op de KHT, kan men niet zonder meer
van toepassing verklaren voor andere organisaties. Zelfs
zal voorzichtigheid betracht moeten worden met het doen
van uitspraken, die betrekking hebben op alle universi-
teiten en hogescholen.
Hier past nog een tweede opmerking. Wij maken gebruik van
zgn. perceptie-onderzoek: wij vragen (bijvoorbeeld) de
menin van respondenten over kosten en baten van adv. Ook
hier dus geen empirisch onderzoek naar de werkelijke ge-
volgen. Ten dele kunnen we verwijzen naar het dta-onder-
zoek, waarin wel enig empirisch onderzoek heeft plaats-
gevonden en waarvan de resultaten deels bruikbaar zijn
m.b.t. adv. Anderzijds zal empirisch onderzoek pas mogelijk
zijn, nadat adv is doorgevoerd.



8

Hoofdstuk 2 De bereidheid tot arbeidsduurverkorting

2.1. Inleiding.

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag, of inen bereid is
korter te gaan werken, met een evenredige inlevering van
loon. We zouden in dit verband willen spreken over de
houding ten aanzien van arbeidsduurverkorting (adv-houding)
en wel over een positieve adv-houding als men wel bereid is
tot adv en een negatieve adv-houding als men daartoe niet
bereid is. Wij zijn ons ervan bewust, dat het niet zonder
gevaar is, om op zoek te gaan naar de kenmerken van degenen
die een positieve respectievelijk een negatieve adv-houding
hebben. Niet alle werknemers, die aan de kenmerken van een
bepaalde houding voldoen, hebben dezelfde opvatting en de
opvattingen zijn ook aan veranderingen onderhevíg. Thierry
stelt hierover dat er "niet kan worden gesproken over 'de'
waarde van tijd of van arbeidstijdverkorting. De waarde van
(arbeids- en vrije) tijd en van verkorting van arbeidstijd
lijkt onder meer te worden beinvloed door de vorm waarin
deze wordt gepresenteerd, door kenmerken van individuen en
groepen, door (veranderingen in) de omstandigheden waarin
mensen zich bevinden, door de inhoud van hun werk, door de
plaatsing van hun werk in de tijd (per dag, per week, enz.),
door de omvang en positionering van hun vrije tijd en door
de bestedingsmogelijkheden daarvan." 1). Tal van de door
Thierry genoemde aspecten zullen hierna aan de orde komen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau gaat periodiek na, hoe
groot de bereidheid tot korter werken is. Interessant is
daarbij te zien, dat de bereidheid om bij korter werken
loon in te leveren de laatste jaren gestaag toeneemt. Deze
bereidheid blijkt, naar de bevindingen van het SCP, samen
te hangen met het opleidings- en inkomensniveau. Dat wordt
door het SCP niet zozeer toegeschreven aan het inkomensef-
fect als wel aan het opleidingseffect. Hierdoor komt men
tot de conclusie, dat de bereidheid tot adv met looninleve-
ring, vooral samenhangt met het sociaal milieu, hetgeen
invoering daarvan "bepaald niet eenvoudiger maakt". 2).

Veelal wordt verondersteld, dat de groep die in deeltijdar-
beià werkt en wil werken, in grote lijnen dezelfde zal zijn,
als de groep die bereid is tot adv. In het dta-onderzoek
van 1981 op de KHT zagen we, dat de meeste deeltijders vrou-
wen zijn en dat er meer in dta gewerkt wordt door gehuwden
dan door ongehuwden.
Verder bleek heel duidelijk, dat deeltijdarbeid met name in
de lagere salarisfuncties voorkomt. Wat deze kenmerken be-
treft, "maakt de Hogeschool geen uitzondering op wat elders
in onderzoek geconstateerd werd", hebben we gesteld. 3).

In dit hoofdstuk zullen we nader analyseren, wie bereid
zijn tot adv, of de motieven verschillen naar persoonlijke
kenmerken etc. In par. 2.3. wordt ingegaan op verschillende
vormen van adv. Daarbij komen enkele specifieke plannen aan
bod, zoals het plan van Boeker en Goudzwaard voor het W.O.
en het binnen het HBO gelanceerde idee van de sabbatperiode.
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2.2. Wie wil arbeidsduurverkorting ?

Een kleine meerderheid van de respondenten is niet bereid
tot adv. 54~ zegt 'nee' op de vraag of inen korter wil gaan
werken met evenredige inlevering van brutoloon, 46~ zegt
'ja'. Bezien we hierbij de termijn waarom men in wil leve-
ren, dan moeten we in acht nemen, dat van de ja-zeggers 19~
pas in 1986 of later tot adv bereid is. Daarmee komt de
groep die niet onwelwillend staat tegenover een adv binnen
afzienbare tijd op 37~. Omdat het niet duidelijk is, of ook
deeltijders bij een collectieve adv in zullen moeten leve-
ren, is het goed om onderscheid te maken tussen vol- en
deeltijders. De uitkomsten verschillen hier echter nauwe-
lijks. 39~ van de voltijders wil binnen 3 jaar korter gaan
werken, 10~ later en 51~ niet (n-348). Bij de deeltijders
liggen de verhoudingen hetzelfde, maar we moeten daarbij
opmerken, dat is gebleken, dat een groot aantal deeltijders
de enquête niet heeft ingevuld vanuit de gedachte dat atv
op hen niet van toepassing is. 'Wij hebben immers al inge-
leverd'. Tot op heden is het echter zo, dat ook de deeltij-
ders onder atv vallen. De prijscompensatie van 2~ is dit
jaar door iedereen ingeleverd, ook door de deeltijders. Ook
zij hebben daarvoor extra roostervrije dagen teruggekregen.

Op het eerste gezicht is er geen duidelijk verschil tussen
mannen en vrouwen t.o.v. de bereidheid tot adv. Van de
vrouwen wil 4,7~ loon en werk inleveren, van de mannen 46~.
Ook met betrekking tot de termijn zijn de verschillen nau-
welijks vermeldenswaard. Kijken we alleen naar de voltijders,
dan treedt er bij de mannen geen, maar bij de vrouwen wel
een duidelijke verschuiving op. Liefst tweederde deel van
de vrouwen met een full-time baan is bereid tot adv en dat
is aanzienlijk meer dan bij de mannen. We zien hier dus het-
zelfde als in het dta-onderzoek op de KHT.

Tabel 3.1. De bereidheid tot adv van mannen en vrouwen met
een voltijdse aanstelling.

~
~ `, geslacht~

mannen vrouwen
bereidheid

binnen 3 jaar 37 55
1986 of later 10 12
geen 53 33

n - 304 42
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Wij gaan nog even voort op de ingeslagen weg en beperken
ons tot de groep voltijders die bereid is om binnen af-
zienbare tijd (vóór 1986) de arbeidstijd te verkorten. Een
onderscheiding naar leeftijd laat zien, dat de grootste
bereidheid te vinden is onder jongeren tot 30 jaar (53~
van deze groep) en onder ouderen die de 50 gepasseerd zijn
(43~). Bij personeel van middelbare leeftijd (30-49 jaar),
is de bereidheid veel minder (34~).
Ook de burgerlijke staat blijkt op de bereidheid invloed
uit te oefenen. Van degenen die gehuwd zijn of samenwonen
is 36~ bereid tot adv op korte termijn, van de ongehuwden
50~. Het hebben van kinderen blijkt de keuze echter niet
te beïnvloeden.
Als de partner een betaalde baan heeft, is men veel eerder
bereid tot adv dan wanneer dat niet het geval is. Bijna
de helft van alle voltijders met een werkende partner wil
wel op korte termijn inleveren.
Opmerkelijk is verder dat, in tegenstelling tot wat veelal
verondersteld wordt, (zie de inleiding van dit hoofdstuk),
de hoger opgeleiden geen grotere bereidheid tot adv laten
zien dan lager opgeleiden. Tussen de onderscheiden oplei-
dingscategorieën bleken geen significante verschillen te be-
staan. Dat geldt ook ten aanzien van de salarisschalen.
Personeel met een inkomen in de schalen 43 tot 103 bleek
nog het meest geneigd tot inleveren, maar ook hier: geen
significantie in de verschillen.

Vanwege de grote hiervoor gesignaleerde verschillen in be-
reidheid tot adv tussen mannen en vrouwen, zouden de ana-
lyseresultaten bepaald kunnen zijn doordat mannen en vrou-
wen hier samen genomen zijn. Op alle onderscheiden punten
(leeftijd, burgerlijke staat, het hebben van kinderen,
werken door de partner, opleidings- en salarisniveau) zijn
de conclusies echter precies gelijk aan de bovenstaande
als we alleen naar de mannen kijken.~)
Tussen wp en nwp bestaat geen verschil in de bereidheid
tot adv, al zijn er wel enkele functíecategorieën die er
uitspringen. Vooral onder het huishoudelijk~technisch per-
soneel en de hoogleraren treffen we een negatieve adv-
houding aan. Ook relatief veel diensthoofden zijn bereid
om in te leveren.~~) Daar staat een positieve adv-houding
tegenover van met name typistes en secretaresses.

Wij verwachtten dat op de faculteiten die door de TVC-ope-
ratie het hardst getroffen zullen worden, de bereidheid
tot adv groter zou zijn dan op de andere faculteiten, van-
wege het door Boeker en Goudzwaard genoemde argument, om
de lasten eerlijk over iedereen te verdelen. Dit bleek
echter niet het geval te zijn. Tussen de faculteiten ble-

Alleen naar de vrouwen kijken is niet zinvol vanwege
de kleine klassegrootten die overblijven bij verdere
onderscheidingen. Conclusies mogen dan niet gegenera-
liseerd worden.
Het kleine aantal respondenten (n-16) maant tot voor-
zichtigheid t.a.v. de diensthoofden.
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ken geen significante verschillen in adv-houding.
Degenen die bereid zijn om binnen 3 jaar korter te gaan
werken hebben we gevraagd, in welke mate zij (zowel werk-
tijd als brutoloon) in willen leveren. 18~ Wil slechts 2}
tot 5~ inleveren, éénderde deel is bereid 5 tot 10~ te-
rug te gaan en de helft noemt zelfs een hoger percenta-
ge.~)

Vervolgens is van belang te weten, of aan adv bepaalde
voorwaarden verbonden worden. In de enquête worden enkele
voorwaarden genoemd die allen betrekking hebben op herbe-
zetting van de vrijkomende arbeidstijd. Slechts 15~ van
alle 'bereidwilligen' wil zonder voorwaarden inleveren;
een overgrote meerderheid is alleen bereid tot adv onder
voorwaarde van herbezetting van de vrijkomende arbeids-
tijd. De meesten willen herinvulling op de eigen werkeen-
heid, maar velen zijn ook al tevreden, als de vrijkomende
plaats ergens anders op de Hogeschool wordt ingevuld. Het
antwoord hangt samen met de bezettingsraad van de betref-
fende werkeenheid. Als er sprake is van een personeelste-
kort binnen de eigen werkeenheid, dan wenst men hier ook
herbezetting. Als de bezettingsgraad goed is (of zelfs aan
de ruime kant) dan nemen meer mensen genoegen met herbezet-
ting elders op de dienst, faculteit of Hogeschool.

Onder 'overige voorwaarden' is het meeste genoemd, dat de
adv collectief dient te zijn. Enkele anderen noemden als
voorwaarde:
- controle, zodat er geen arbeidsplaatsen verloren gaan;
- dat eerst overbodig personeel ontslagen wordt;
- dat er garanties komen van de overheid dat er niet nog
meer ingeleverd behoeft te worden in de toekomst;

- geen adv voor bezuiniging;
- minder dan evenredig inleveren door de laagste inkomens-

categorieën.
Sommigen stelden voorwaarden aan de vorm van adv. Daar ko-
men we in de volgende paragraaf op terug. De voorwaarden
liggen dus veel op het gebied van het inkomen en de werk-
gelegenheid, waarbij nogmaals opgemerkt, dat dit laatste
aspect genoemd werd in de enquête, zodat dit antwoord min
of ineer in de mond gelegd is. Hierdoor komt wel duidelijk
naar voren, dat voor velen de herbezetting belangrijk is.

De helft van alle bereidwilligen voor adv met een full-
time baan noemt sociale motieven zoals herverdeling van
(schaarse) arbeid e.d. We zullen dit het solidariteits-
motief noemen. Eenderde deel wil adv om zo meer vrije
tijd te krijgen terwijl slechts een zestal repondenten
adv zegt te willen om meer tijd voor het gezin te heb-
ben.~~) Enkelen zeggen eenvoudig 'omdat het financieel mo-

~) Alleen voltijders.
~~) Zie voor het vrijetijdsmotief ook par. 2.3.
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gelijk is'.
Als we ons ook hier beperken tot de groep voltijders die
bereid is om vóór 1986 aan adv mee te werken en tot de
twee meest genoemde motieven, dan zien we dat het solida-
riteitsmotief opvallend weinig genoemd wordt door de leef-
tijdsgroep tot 30 jaar. Het vrije-tijdsmotief komt hier
daarentegen het meeste voor. Bij de groep van 30 jaar en
ouder ligt de verhouding precies andersom: twee keer zove-
len noemen het solidariteitsmotief als de vrije tijd.
Verder hebben we kunnen constateren, dat het solidariteits-
motief ineer genoemd wordt door mannen dan door vrouwen,
meer door gehuwden en samenwonenden dan door ongehuwden,
relatief vaker als men kinderen heeft en tevens meer door
de hoger opgeleiden en de hoger gesalarieerden. Ten aan-
zien van het vrije tijdsmotief liggen de verhoudingen pre-
cies omgekeerd. De verschillen tussen respondentgroepen
naar de onderscheiden kenmerken zijn echter niet altijd
signifikant. We willen daarom niet verder gaan dan ze aan
te duiden als tendenzen, die met de nodige voorzichtigheid
bezien dienen te worden. Vermoedelijk speelt het inkomen
een belangrijke rol. Op de K.H.T. worden de meeste hoger
gesalarieerde functies (met een hoog opleidingsnivo) inge-
nomen door mannen. Het is voor deze groep, gezien het in-
komen, eenvoudiger solidair te zijn dan voor personeels-
leden met een laag inkomen. De verschillen naar leeftijd,
burgerlijke staat en het hebben van kinderen laten zich
echter heel wat moeilijker verklaren.
Een ander, verscheidene malen genoemd motief is, dat men
anders over het werk is gaan denken, in die zin, dat men
er minder waarde aan toe gaat kennen. Iemand stelde rond-
uit: 'ik houd niet van werken'. Dergelijke arbeidsethische
argumenten sluiten aan bij het vrijetijdsmotief. Sommigen
brengen dit in verband met hun leeftijd. Zij hebben er
behoefte aan met het klimmen der jaren minder te gaan wer-
ken.

In vergelijking met het dta-onderzoek op de K.H.T. van en-
kele jaren geleden, wordt het solidariteitsmotief hier
veel vaker genoemd. We kunnen daarvoor meerdere oorzaken
noemen. Vermoedelijk speelt het verschil in karakter een
belangrijke rol. Atv is collectief en is voor de overheid
op de eerste plaats een ínstrument voor de herverdeling
van arbeid. Blijkbaar is men daarvan in het algemeen goed
van doordrongen. Dta is daarentegen individueel: men kiest
daar vrijwillig voor omdat men daarvoor persoonlijk aan-
leidíng ziet - waarbij herverdeling blijkbaar een minder
belangrijke plaats inneemt.
Overigens kunnen ook de groei van de werkloosheid en de
bezuinigingsoperaties van de laatste tijd hun stempel op
de veranderingen in de motieven gedrukt hebben. In 1981
waren de universiteiten en hogescholen nog veel meer bui-
ten schot gebleven van de overheidsbezuinigingen dan nu
het geval is.
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Van de tegenstanders van adv noemde meer dan de helft het
financieel argu~nent.~) Zij achten adv voor henzelf finan-
cieel niet haalbaar. 15g Verklaarde zich principieel tegen-
stander van adv. Alhoewel wij de organisatorische belemme-
ringen in de vragenlijst nadrukkelijk hebben losgekoppeld
van de bereidheid tot adv, noemde toch nog 11~ organisa-
torische argumenten als reden waarom men niet bereid is
korter te gaan werken. Verscheidene respondenten verklaar-
den zich tegen adv, omdat men meende hetzelfde werk te
moeten blijven verrichten, maar dan voor een lager inkomen.
Anderen zijn tegen, omdat men onvoldoende garanties aan-
wezig acht, dat de vrijkomende tijd ook inderdaad opgevuld
zal worden.
Zagen we bij de redenen vóór adv arbeidsethise motieven,
ook hier komen we ze tegen. Sommige respondenten hebben
juist helemaal geen behoefte aan korter werken maar zijn
zeer tevreden met een 40-urige werkweek.

Ook hier zullen we de twee meest genoemde motieven nader
analyseren. Ten aanzien van het principieel motief zijn
er geen specifieke groepen aanwijsbaar waardoor dit motief
bij uitstek genoemd is. Het financieel motief is daaren-
tegen door een groep personeelsleden genoemd, waarvan dit
volledig in de lijn der verwachtingen lag. Dat zijn nl.
degenen met een laag inkomen (tevens degenen met een be-
trekkelijk laag opleidingsnivo), zij die kinderen hebben
degenen waarvan de partner geen betaalde baan heeft. We
kunnen hieruit eenvoudig concluderen, dat het inkomen der-
halve een centrale rol speelt in de argumentatie tegen
adv, waarbij de gezinsomstandigheden van bijzonder belang
zijn.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in een onderzoek
in de kwartaire sector berekend, dat een adv van 10ó, als
deze zou zijn doorgevoerd in 1979, nauwelijks ertoe geleid
zou hebben, dat huishoudens waarvan het hoofd in deze sec-
tor werkzaam is, onder het sociale minimum terecht geko-
men zouden zijn. Bij een adv van 20g zou 3~ onder het so-
ciale minimum gekomen zijn. Een belangrijke reden is, dat
de overheid als werkgever de AOW-AWW-premiecompensatie
voor haar rekening neemt.4) Overigens wijst o.a. Fase erop,
dat de Wet minimumloon en de minimum vakantiebijslag er
zich tegen verzetten, dat minimumloners door een teruggang
in loon meebetalen aan adv. 5)

Ook hier nog even een vergelijking met het dta-onderzoek
van 1981. Toen is eveneens het financieel motief het meest
genoemde argument geweest en werd dit door meer dan de
helft der respondenten genoemd. We hebben in het verslag
van het onderzoek gesteld, dat ook de personeelsleden met
een relatief hoog inkomen financiële argumenten kunnen heb-
ben om niet korter te gaan werken. 6) Men hoeft nl. niet
noodzakelijk onder het sociaal minimum te zakken om in
financiële problemen te komen bij loonderving. We denken
dan met name aan de vaste (bijv. hypotecaire) lasten die
veelal zijn afgestemd op het huidig (en soms zelfs op een
~) Ook hier alleen voltijders.

1
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toekomstig hoger) inkomensnivo. De door het SCP gehan-
teerde norm van het sociaal minimum voldoet naar onze me-
ning derhalve niet, omdat uitsluitend gekeken wordt naar
de inkomenskant en niet naar de uitgavenkant van de huis-
houdens.

2.3. Vormen van arbeidsduurverkorting.

In hoofdstuk 1 hebben we een aantal mogelijke vormen van
adv de revue laten passeren. In een onderzoek van 1977 is
aan respondenten gevraagd, aan welke vorm van adv men de
voorkeur zou geven, indien er in de toekomst korter gewerkt
zou worden. 7) Toen bleken de meesten (62~!) de voorkeur
te geven aan vervroegde pensionering. Bijna de helft vond
korter werken door ouderen eveneens een aantrekkelijk al-
ternatief terwijl korter werken per dag, meer verlofdagen
per jaar en een vrije middag per week aanzienlijk minder
vaak genoemd werden (resp. 27á, 25~ en 20~).'Om de 6 à 7
jaar één jaar vrij om nieuwe dingen te leren' (educatief
verlof) en verlenging van de leerplichtige leeftijd scoor-
den aanzienlijk lager (nog geen 10~). ~)
De Koning legt een relatie tussen de vorm van adv en het
werkgelegenheidseffect. Hij is van mening, dat verminde-
ring van het aantal werkdagen per week, gezien de gevolgen
voor de arbeidsproductiviteit, vermoedelijk meer zoden aan
de dijk zet dan verkorting van de werkdag. Educatief ver-
lof wordt door hem aantrekkelijk genoemd, vanwege een mo-
gelijk betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt, die hierdoor verkregen zou kunnen worden, wat
ook bijdraagt aan de bestrijding van de werkloosheid. 8)
Aan het personeel van de K.H.T. is de vraag voorgelegd:
'Stel dat de regering zou besluiten tot een arbeidsduur-
verkorting van 10~ (...) welke vorm zou u dan prefereren?'
De door ons aangegeven alternatieven vallen alle onder
arbeidstijdverkorting, maar men kon ook andere preferenties
aangeven. Daar maakten echter weinigen gebruik van.
Alternatieven met keuzevrijheid genieten duidelijk de voor-
keur. Bijna eenderde deel der respondenten ~~) kiest voor
extra verlofdagen per jaar en maar iets minder personeels-
leden willen een halve vrije dag per week naar keuze.
Niettemin kiest nog altijd zo'n kwart voor de vrije vrij-
dagmiddag. Nadere analyse maakt duidelijk, dat de halve
vrije dag naar keuze vooral genoemd wordt door degenen
die op korte termijn (vóbr 1986) bereid zijn tot adv en
veel minder door de anderen (40~ resp. 18ó). Ten aanzien
van de vrije vrijdagmiddag ligt de verhouding andersom.
Daarvoor kiezen vooral degenen die niet of niet op korte
termijn willen inleveren (30~ tegen 13ó van de 'bereid-
willigen'). We menen hieruit te kunnen afleiden, dat wil
men de bereidheid tot adv vergroten, deze het best gego-
ten kan worden in de vorm van extra verlofdagen per jaar,
omdat deze de grootste keuzevrijheid geeft. Wie wil kan
deze verlofdagen opnemen door wekelijks een halve dag vrij

~) Respondenten mochten meeráere mogelijkheden aankruisen.
~~) Het betreft hier alleen de voltijders.
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te nemen naar keuze en de voorstanders van een vrije vrij-
dagmiddag kunnen (een deel van) hun verlofdagen op dat
tijdstip opmaken. Overigens zullen de voorstanders van een
vrije vrijdagmiddag hier vermoedelijk niet allemaal zo
gelukkig mee zijn. Hun voorkeur zal nl. veelal ingegeven
zijn, doordat een vaste vrije middag voor iedereen waar-
schijnlijk minder (organisatorische) problemen op zal le-
veren dan vrije dagen naar keuze. Niettemin zijn wij van
mening dat, afhankelijk van de organisatorische mogelijk-
heden, het beste gekozen kan worden voor het alternatief
met de grootste keuzevrijheid, omdat dit de minste weer-
stand tegen adv zal opleveren.
Tenslotte nog enige opmerkingen over de andere mogelijke
vormen. Het in de literatuur weinig genoemde alternatief
van één vrije dag per twee weken wordt nog altijd door 12~
gekozen. Het is belangrijk om te constateren, dat prak-
tisch niemand atv per dag wil. Daarvoor was het alterna-
tief 'vier dagen per week één uur korter werken' opgeno-
men, waarvoor slechts een enkelino, koos.
Het meest voorkomende alternatief buiten de door ons aan-
gereikte is het educatief verlof c.q. de sabbatperiode.
De 10~ adv zou hierbij gerealiseerd dienen te worden door
personeelsleden bijvoorbeeld eens in de 10 jaar een jaar
studieverlof of anderszins toe te kennen. We komen op deze
vorm later in dit hoofdstuk terug. Verder werden er geen
interessante alternatieven genoemd.

Vergelijking naar persoonlijke kenmerken levert enige be-
langwekkende gegevens op. Het zijn vooral de ouderen (50
jaar en ouder) die de vrije vrijdagmiddag a1s voorkeur op-
geven. (40~ tegen 21~ van de jongeren) Wellicht gaat de
vermoeidheid op het einde van de week vooral bíj deze groep
een woordje meespreken. De ouderen noemen een halve vrije
dag naar keuze aanzienlijk minder dan hun jongere colle-
ga's. Vergelijking naar burgerlijke staat en het al dan
niet hebben van kinderen levert geen significante verschil-
len op, maar het geslacht weer wel. Vrouwen kiezen vooral
voor een halve vrije dag per week naar keuze (37ó tegen
27g van de mannen) mannen vooral voor meer verlofdagen
per jaar (30ó tegn 16~ van de vrouwen). Zit hier achter,
dat het toch vooral de vrouwen zullen zijn, die de door
adv vrijkomende tijd zullen besteden aan het gezin?
We komen hier op terug bij de tijdsbesteding.
Ook voor een adv van 20g zijn we de voorkeur voor de vorm
nagegaan. Hierbij is het aantal mogelijke reële alterna-
tieven geringer. Beperken we ons ook hier tot de voltij-
ders, dan blijkt een duidelijke voorkeur voor wekelijks
één hele of twee halve dagen korter werken naar keuze.
Bijna een kwart wil extra verlofdagen en wederom willen
slechts enkelen atv per dag, hetgeen hier neer zou komen
op ca. anderhalf uur.
Als 'overige vorm' kwam ook hier het educatief verlof weer
verscheidene malen voor. Daarnaast werden mengvormen ge-
noemd zoals wekelijks een halve vrije dag en meer verlof-
dagen per jaar.

Onderscheiding naar persoonlijke kenmerken levert alleen

}
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een interessant verschil op tussen mannen en vrouwen. Net
als bij een adv van 10g kiezen de mannen meer voor extra
verlofdagen dan de vrouwen (28~ resp. 13~) en kiezen vrou-
wen meer voor wekelijks één hele of twee halve dagen kor-
ter werken naar keuze (73g tegen 56~ van de mannen).

Een adv met 20~ komt overeen met het plan van de hooglera-
ren Boeker en Goudzwaard van de V.U. In dat plan is geen
sprake van herbezetting van de vrijkomende tijd, maar moet
worden ingeleverd om te bezuinigen (zie par. 1.2).
Wij weten niet of dit voor alle respondenten voldoende dui-
delijk is geweest. In de vragenlijst is niet expliciet
vermeld, dat geen herbezetting plaatsvindt. Als we dan
bedenken, dat een overgrote meerderheid van de bereidwil-
ligen tot adv herbezetting als voorwaarde voor adv stelde,
is het enigszins verwonderlijk, dat ongeveer éénderde van
alle respondenten het een goed plan vindt. De voltijders
die bereid zijn om op korte termijn werk en inkomen in te
leveren, zijn uiteraard positiever over het plan van de
Amsterdamse hoogleraren dan zij die deze bereidheid niet
uiten. Deeltijders staan veel positiever tegenover het
plan dan voltijders. Dat zou kunnen worden verklaard van-
uit het gegeven dat hun positie aanzienlijk minder door
het plan wordt bedreigd dan die van de voltijders. In on-
derstaande tabel worden de meningen samengevat.

Tabel 2.3 De beoordeling van het plan van Boeker en Goud-
zwaard.

bereidheid tot
responden- aanstelling adv. (voltijders)

ten
oordeel op niet of

dta vta k.t. pas op l.t.

slecht 16 46 15 67
goed
matig

25 30
58 24

41
45

23
10

n- 103 325 131 194

Als we kijken naar de besteding van de tijd, die vrij zou
komen als gevolg van adv, dan valt op dat een drietal vul-
lingen het meest wordt genoemd. De meesten zouden meer
tijd gaan besteden aan hun hobby, velen zouden meer tijd
spenderen aan het gezin terwijl een bijna even grote groep
(meer) zou gaan studeren.

Onder ploegenarbeiders komt het vrijveel voor, dat men
naast het eigenlijke werk gaat bijwerken. Dit verschijnsel
wordt wel 'moonlighting' genoemd. Ook bij adv wordt het
eenvoudiger er een tweede baan bij te nemen. Liefst 18~
zou betaald werk elders zoeken als er adv zou worden door-
gevoerd. Uiteraard kan deze groep vooral gevonden worden
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onder hen, die niet vrijwillig tot adv bereid zijn. Van
hen zou zelfs 30~ betaald werk ergens gaan zoeken! Deze
bevinding leert ons, dat de werkgelegenheidseffecten van
adv wel eens tegen zouden kunnen vallen als gevolg van
een groei in het aantal personen met meer dan één functie!
Het zijn vooral mannen die een betaalde baan elders zouden
zoeken en dan met name zij, die tussen de 30 en 50 jaar
zijn, geen partner met betaald werk hebben en wel kinderen.
Kortom, vooral kostwinners met relatief hoge vaste lasten.
Opmerkelijk vonden wij verder veel, dat we konden con-
stateren dat het vooral de hoger opgeleiden (HBO f WO) zijn,
die tot de'moonlighters' gerekend zullen kunnen worden.
Vermoedelijk is het voor hen eenvoudiger een 'schnabbel'
voor enkele uren in dienstverband te vinden dan voor lager
opgeleiden.

In onderstaande tabel wordt voor de andere genoemde vormen
van tijdsbesteding aangegeven, door welke respondentgroe-
pen deze het meest genoemd zijn.

Tabel 2.4 Tijdsbesteding na adv naar persoonskenmerken.

Kenmerk
orm geslacht leeftijd burg.

staat kinderen ~functiei opl.
nivo

ereid
tot ad

hobby vrouwen ~ 30j; - geen ~ NWP niet ja
~ 50j.- I I w.o.

huishouden~ vrouwen ~ 40j. gehuwd~

I
- ~ NWP ~MAVO ja

gezin samenw. ~ t~m
I HBO ,,

studeren - ~ 30j. -. - ~ WP ~HAVO I ja
I ;t~m
I ~W.O.

vakantie - ~ 30j. ongeh.
I

geen 'I - - ja

Voor KHT mannen ~ 30j.
-

~
~

wel WP W.O. nee
werken ; ~,

De tijdsbesteding is nogal rolbevestigend. Vrouwen zullen
meer gaan doen aan hobby en huishouden, mannen blijven
'gewoon' werken, al dan niet betaald. Het betreft dan voor-
al wetenschappelijk personeel.
Uit de kolom waarin de bereidheid tot adv is opgenomen
(zowel op k.t. als op l.t.) komt nog eens het motief naar
voren waarom velen niet voelen voor adv: men blijft ge-
woon evenveel voor de KHT werken, maar dan voor een lager
inkomen.
Voor de overige vormen zijn de samenhangen in het algemeen
vrij voor de hand liggend, zodat we daar niet verder op
in zullen gaan.
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De onderscheiden vormen stemmen niet exact overeen met de
hiervoor besproken motieven vóór adv. Daar werd het studie-
motief nauwelijks genoemd en zeiden aanzienlijk minder
respondenten expliciet adv te willen vanwege het gezin.
Gezien de persoonskenmerken kunnen de verschillen worden
toegeschreven aan het niet nader gespecificeerde vrije-
tijdsmotief bij vraag B2. Daar is niet aangegeven wat men
met de vrijkomende tijd zou doen.

Overigens zijn er nog enige vormen van tijdsbesteding mo-
gelijk. Vrijwilligerswerk, het ontplooien van politieke
activiteiten en publiceren zijn verscheidene malen genoemd.

Tot slot van deze paragraaf willen wij nog een drietal
specifieke vormen van adv aan de orde stellen: verplichte
vervroegde pensionering, de VUT en de Sabbatperiode. Hier-
onder geven we de meningen van de respondenten weer over
deze drie vormen. ~)

Tabel 2.5.Meningen over vervroegde pensionering, VUT en
sabbatperiode (in ~).

Antwoord
Vraag ja nee n-

Zou u de voorkeur
geven aan verpZieh-
te vervroegde pen-
sionering boven ADV
voor iedereen? 37 63 450

Zou u de voorkeur
geven aan uitbrei-
ding van de (vri~j-
zviZlige) VUT boven
ADV voor iedereen? 70 30 447

OnZangs is voor
H.B.O.-docenten
het pZan geZanceerd
om een sabbat,jaar
in te voeren. Men
kri~jgt (bi~jv. ) na
zes ~jaar t~erken één
~jaar betaaZd educa-
tief verZof voor
90~ van het saZaris.
Zou u zeZf een ,jaar
edueatief verZof wiZ
Zen tegen inZevering
van 10~ van uw saZa-
ris? 65 35 460

~) Voltijders en deeltijders, ongeacht de eigen bereid-
heid tot adv.
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Ook hier zien we weer,dat de vormen waarin sprake is van
vrijwillige keuzen de voorkeur genieten. Daarbij springt
het naar onze mening zeer hoge percentage belangstellen-
den voor een sabbatperiode in het oog. We vinden deze
geïnteresseerden vooral terug onder het WP(bijna 80g), zo--
wel wetenschaf,pelijk medewerkers als hoogleren. Opvallend,
want er zijn weinig beroepen waarin men zoveel ruimte
heeft voor deskundigheidsbevordering, literatuurstudie
e.d. als juist deze!
Eén van de belangrijkste verklaringen is ook hier onge-
twijfeld gelegen in de sfeer van het inkomen. Zoals fi-
guur 2.1. laat zien, bestaat er tussen het aantal perso-
nen dat van een sabbatperiode gebruik zou maken en het
inkomen een bijna rechtlijnig verband. Dat is niet ver-
wonderlijk. Wie een hoog inkomen heeft kan het zich eer-
der permiteren om een bepaalde periode met een lager sa-
laris genoegen te nemen dan wie weinig verdient.

Figuur 2.1. De wens om met betaald educatief verlof te
gaan en het inkomen (n-426)

~I
76
69

54~
47

~43
,

43-~103 103-~147
.

~148 inkomens-
- klassen

Ook de leeftijden laten een interessante onderscheiding
zien, zij het dat niet van signifikante verschillen ge-
sproken kan worden. De wens om met betaald educatief ver-
lof te gaan neemt toe met het klimmen der jaren, maar
neemt boven de vijftig weer af. De behoefte aan bijscho-
ling neemt vermoedelijk toe, naarmate men de opleiding
verder achter zich gelaten heeft maar wordt op een be-
paald moment weer geringer ('Het zal mijn tijd wel du-
ren'.) Bijna twee maal zoveel respondenten zijn voor
uitbreiding van de VUT als voor verlaging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Vergelijken we de verschillende
leeftijdscategorieën van de respondenten, dan zien we
dat de houding van de ouderen tegenover deze vormen van
adv niet verschilt van die van de jongeren. In dat opzicht
stemmen de resultaten niet overeen met wat elders gecon-
stateerd is. Meestal bleek men positiever te staan tegen-
over vervroegde pensionering naarmate men ouder is. 9)
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Hoofdstuk 3 Organisatorische en bedrijfseconomische aspecten
van arbeidsduurverkorting

3.1. Inleiding.

Markensteyn c.s. onderscheiden een drietal invalshoeken van
waaruit naar de organisatorische consequenties van arbeids-
duurverkorting gekeken kan worden. Schematisch geven zij dit
als volgt weer. 1)

Figuur 1. Invalshoeken van waaruit de mogelijkheden van
arbeidsduurverkorting beoordeeld kunnen worden.

Relatie arbeidstijd-
~bedrijfstijd-c}~clustijd "

Technische complexiteit `

De organisa- ~Functiedifferentiatie
tiekundige
im~als- Verdeling over
hoek functieniveaus

Gemiddelde inleertijd
per functieniveau

Grootte

~~ Uitwisselbaar-
heid van taken

Kosten en baten

Moeelijkheden van

~ arbeidsduurverkorting

Bij de sociaal-psychologische invalshoek gaat het om de
bedrijfscultuur, die van invloed is op de bereidheid van
management en werknemers om veranderingen in de organisatie
van arbeid door te voeren. Vanuit deze invalshoek is in
hoofdstuk 2 gekeken. In dit hoofdstuk staan de andere twee
invalshoeken centraal. Zoals in r,et schema weergegeven,
neemt op het organisatiekundige vlak de uitwisselbaarheid
van taken de belangrijkste plaats in. Niet ten onrechte,
omdat de overdraagbaarheid aangeeft, of arbeidsduurverkor-
ting uberhaupt gerealiseerd kan worden. Door deze 'technische'
invulling van de organisatiekundige invalshoek bestaat het
gevaar, dat andere aspecten onvoldoende aandacht krijgen.
In onderzoek op het gebied van deeltijdarbeid is gebleken,
dat communicatie, co~rdinatie, bereikbaarheid en overleg
belangrijke organisatorische problemen kunnen vormen. Daar
dient dus ook naar gekeken te worden. Wij zijn nagegaan, of
deze problemen ook bij arbeidsduurverkorting zullen spelen.
Vanuit de bedrijfseconomische invalshoek bezien gaat het om
de kosten en baten van arbeidsduurverkorting. Met een be-
schouwing over dit onderwerp zal dit hoofdstuk worden beslo-
ten.
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3.2. De organisatiekundige kant van arbeidsduurverkorting.

Het instrument van de enquéte is ongeschikt om per functie
na te gaan of arbeidsduurverkorting al dan niet mogelijk is.
Daarvoor is eigenlijk functie-analyse noodzakelijk. Wij moe-
ten ons beperken tot de eigen mening van de respondenten.
Daarom zal in dit hoofdstuk de vraag centraal staan, of inen
denkt dat men de eigen hoofdtaak goed kan (blijven) uitoefe-
nen in minder dan 40 uur per week, waarbij bepaalde werk-
zaamheden aan iemand anders worden overgedragen. Hierbij
wordt uitgegaan van volledige herbezetting binnen de werk-
plek. Wij zullen nagaan, of er een samenhang te ontdekken
is tussen de antwoorden op de bovenstaande vraag en enkele
(percepties van) globale functiekenmerken zoals routine-
matigheid en persoonsgebondenheid.

58~ van de respondenten (vol- en deeltijders) is van mening,
dat men bepaalde werkzaamheden zou kunnen overdragen, zodat
men de hoofdtaak goed zou kunnen blijven uitoefenen in een
werkweek die minder dan 40 uur bedraagt: Vergelijken we het
WP met het NWP, dan krijgen we het volgende beeld.~)

Tabel 3.1. De mate waarin WP en NWP, gezien hun hoofdtaak,
korter zouden kunnen werken ( in ~).

Mogelijk- Geen werk- Men kan Men kan i~ien kan n-
heden zaamheden terug tot terug tot terug tot

overdraag- 36 uur 32 uur ~ 32 uur
baar

Functie

4JP 45 11 32 11 225

NWP 37 28 28 7 205

Totaal 41 19 31 9 430

Hoewel het NWP vaker zegt geen werkzaamheden te kunnen over-
dragen dan het WP, zijn de verschillen tussen beide catego-
rieën uit statistische oogpunt niet significant te noemen.
Enkele veel voorkomende functies vertonen het volgende beeld.

~) Er bleken geen significante verschillen tussen vol- en
deeltijders.
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Tabel 3.2. De mate waarin men in een zestal functies korter
zou kunnen werken (in ~).

Mogelijk-
heden

Functies

Geen wer-
zaamheden
overdraag-
baar

Men kan
terug tot
36 uur

Men kan
terug tot
32 uur

Men kan
terug tot
~ 32 uur

n-

Adm.medew. 40 38 16 7 45
Biblioth.

medew. 31 27 31 12 26
Secreta-

resses 24 28 41 7 29
Huishoude-
lijk~techn

medew. 55 23 14 9 22
Wetensch.

medew. 43 12 33 12 189
Hoogleraren 58 8 28 6 36

Opmerkelijk is de hoge mate waarin huishoudelijk en technisch
personeel en hoogleraren zeggen geen werkzaamheden te kunnen
overdragen zonder dat daarmee hun hoofdtaak wordt aangetast.
Voor de eerste categorie vinden we het opmerkelijk, omdat
veel functies in deze sector een min of ineer routinematig
karakter hebben en in het algemeen eenvoudig op te splitsen
zijn; voor de tweede categorie, omdat er zo'n groot verschil
is met de wetenschappelijk medewerkers, die inhoudelijk in
grote lijnen hetzelfde werk doen, maar in veel hogeze mate
van mening zijn één of ineer stapjes terug te kunnen doen.
In dit verband mogen we de samenhang niet onvermeld laten,
die blijkt te bestaan tussen de vragen of inen bereid is om
korter te gaan werken en of inen, gezien de hoofdtaak, korter
zou kunnen werken.In c~eeltijdarbeidonderzoek is namelijk
gebleken, dat men vaker van mening is dat deeltijdarbeid
mogelijk is, naarmate men zelf liever part-time zou willen
werken. 3)
Een soortgelijk verband zien we dus hier. De atv-houding
blijkt dus een belangrijke rol te spelen ten aanzien van
de mogelijkheden voor adv.
Nu zou men hieruit kunnen concluderen dat adv altijd moge-
lijk is, als men maar wil, maar dan zou men onvoldoende oog
hebben voor de argumenten van hen die zeggen, niet terug te
kunnen tot 36 uur of minder. De meesten van het NWP (36~)
zeggen, dat de omvang van het werk zodanig is, dat zij niet
korter kunnen gaan werken. Dit dus blijkbaar ongeacht de in
de vragenlijst genoemde voorwaarde van volledige herbezet-
ting binnen de eigen werkeenheid. Verder noemen velen (25~)
organisatorische redenen. Ook door het WP worden organisato-
rische redenen vaak genoemd (38~) alsmede de omvang en de
kwaliteit (beide 20~) van het werk.
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In veel literatuur over dta wordt ingegaan op de samenhang
tussen mogelijkheden voor dta en functiekenmerken. Over de
daadwerkelijk bestaande samenhang bestaat echter nog steeds
nauwelijks empirisch onderzoeksmateriaal. Schoemaker c.s.
komen, op grond van een onderzoek in een vi~ftal bedrijven,
tot de conclusie dat "dta in principe altijd mogelijk is.
Op alle functieniveaus zijn vormen van dta te bedenken, die
zowel voor de functionaris als voor de organisatie accepta-
bel zijn." Ook in een onderzoek van de Stichting voor
Economisch Onderzoek komt naar voren, "dat door een groot deel
van de bedrijven en de functi~ onderkend wordt dat vele in
voltijd bezette functies ook in deeltijd zouden kunnen wor-
den verricht". 6)
Dat gold ook voor veel functies waarvan men dit niet ver-
wacht had. Weliswaar mogen de conclusies, die hier getrokken
zijn voor dta niet zonder meer van toepassing worden ver-
klaard voor adv, maar wij ontlenen hieraan wel het vermoe-
den, dat ook met betrekking tot adv er veelal meer mogelijk
is dan men in eerste instantie veelal aanneemt.
Gezien de belangrijke plaats die de uitwisselbaarheid van
werkzaamheden inneemt met betrekking tot de mogelijkheden
voor adv, zijn hierover twee vragen in de enquéte opgenomen.
De hierboven besproken vraag of inen, uitgaande van een ade-
quaat uitoefenen van de hoofdtaak, werkzaamheden zou kunnen
overdragen en de vraag;"In hoeverre kunt u uw werkzaamheden
aan collega's binnen uw werkeenheid overdragen?" In deze
vraag wordt dus geen relatie gelegd met adv en wordt geen
criterium aangelegd met betrekking tot een eventuele aantas-
ting van de hoofdtaak of iets dergelijks. Niettemin wekt het
geen verbazing, dat er een duidelijke samenhang blijkt te
bestaan tussen de antwoorden op de betreffende vragen. Ook
de samenhang met het functiekenmerk 'persoonsgebondenheid
van het werk' is niet onverwacht. Maar verder zien we alleen
nog een samenhang met de mate waarin men overwerkt. Naarmate
men meer overwerkt, worden de mogelijkheden voor overdracht
zonder aantasting van de hoofdtaak geringer geacht. Deze
constatering sluit aan bij een veel gehoord argument: "Ik
werk nu al meer dan 40 uur in de week. Adv betekent voor
mij niet minder werken, alleen maar minder inkomen".
Uit het ontbreken van samenhang met de functiekenmerken
- leidinggeven (C 6a);~)
- noodzaak van directe contacten met chefs e.a. (C 8);
- autonomie in inrichting van het werk (C 9);
- routinematig karakter van het werk (C 10);
- specifieke opleidingseisen (C 11);
- inwerktijd (C 12);
- omvang van de werkeenheid (D 2a);
- de noodzaak van aanwezigheid tijdens openstellingstijden

(D 3) ;
- piekbelasting (D 5),
kan naar onze mening worden afgeleid, dat men niet bij voor-
baat bepaalde functies uit mag sluiten van adv. Het is voor
ons veeleer een bevestiging van wat we hiervoor reeds stel-
den: bij een positieve adv-houding zal adv veelal ook moge-

~) Tussen haakjes de nummers van de vragen in de enquéte.
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lijk zijn. Of inen nu routinematig werk verricht of niet, of
men nu leiding geeft of niet etc., er zijn nauwelijks func-
tiekenmerken te noemen waarbij adv bij voorbaar uitgesloten
geacht moet worden.~) Dit wordt onder meer geïllustreerd
door het leidinggevend NWP. Zelfs deze groep geeft - betrek-
kelijk - vaak te kennen terug te kunnen tot 36 of 32 uur.
Van de 51 leidinggevenden zei een kwart lOg korter te kunnen
gaan werken, zonder dat de hoofdtaak daaronder zou lijden en
zei 29~ zelfs 20~ terug te kunnen. Eén leidinggevende kon
nog verder terug. Degenen die zeiden geen taken over te kun-
nen dragen (46~) noemden voor het merendeel organisatorische
redenen.

Indien een functie wordt opgesplitst, kan dit op verscheide-
ne manieren gebeuren.4) In de enquéte wordt gesproken over
horizontale taakoverdracht, vertikale taakoverdracht en een
combinatie. Enige voorbeelden ter verduidelijking. ~~)
Een typiste typt voor A, B, C, D en E. Het typewerk voor E
wordt hierbij overgedragen aan iemand anders. Hier vindt
horizontale splitsíng plaats. Indien een typiste brieven
(B) en verslagen (V) typte, en het werk aan de verslagen
voortaan aan een ander overlaat, gaat het om vertikale taak-
overdracht. Schematisch ziet een en ander er uit als hier-
onder weergegeven.

Figuur 3.2. Vormen van functiesplitsing.

a
b

objecten~ ~,
afnemers

~ d
e

horizontale vertikale in
splitsing

taken
~.-'~,~
B V

splitsing

B V
~--v--r
taken

combinatie

B Vi--'Y~.
taken

j

Van de respondenten die menen werkzaamheden te kunnen over-
dragen, kiest 17~ voor een horizontale taaksplitsing, 37~
voor een vertikale afsplitsing en bijna de helft voor een
combinatie. De voorkeur bleek niet afhankelijk van de soort
werkzaamheden die men verricht.
De combinatievorm impliceert, dat men met zoveel mogelijk
'afnemers' in contact blijft en zoveel mogelijk verschillen-
de werkzaamheden in portefeuille houdt. Omdat hierbij de
kwaliteit van arbeid in het algemeen het minst zal worden
aangetast (ervan uitgaande dat de kwaliteit gebaat is bij
een brede spreiding) is de voorkeur voor de combinatievorm
~) Zie ook bijlage II.
~~) Deze voorbeelden zijn ook opgenomen in de enquéte (blz.

14) .
~~~) De gearceerde werkzaamheden worden afgesplitst.
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te verwezenlijken zal zijn, omdat daarmee meestal een klein
deel van de totale functie kan worden afgesplitst.

De constatering, dat er nauwelijks functiekenmerken zijn,
die adv bij voorbaat uitsluiten neemt niet weg, dat zich
bij adv in bepaalde functies en in bepaalde werkeenheden
allerlei problemen kunnen voordoen.
We noemden al de persoonsgebondenheid van het werk, waardoor
overdragen van werkzaamheden moeilijk wordt. Verder denken
we aan problemen m.b.t. communicatie, coórdinatie, overleg
en bereikbaarheid voor personen van buiten.
Ook bij dta-onderzoek is geconstateerd, dat de communicatie
sterk te lijden kan hebben onder korter werken. In het on-
derzoek op de Hogeschool bleek gebrek aan informatie voor
de deeltijders één van de belangrijkste problemen te vormen.
7) .
Indien adv gepaard gaat met herbezetting binnen de eigen
werkeenheid betekent dat, dat het werk verdeeld moet worden
over meerdere personen. Dat kan grote cobrdinatieproblemen
geven, zeker als iedereen op verschillende tijden werkt en
er bijvoorbeeld roulatieschema's gemaakt moeten worden.
Uit tabel 3.3. blijkt, dat de grootste problemen worden
verwacht op het vlak van de bereikbaarheid voor personen
van buiten. De helft verwacht al moeilijkheden bij een adv
van 10~; tweederde deel van de respondenten die op deze
vraag geantwoord hebben ziet problemen bij een adv van 20~.

Tabel 3.3. Relatief aantal respondenten dat organisatorische
belemmeringen verwacht bij een adv van 10~ resp.
20~

adv 10~ 20~

Probleem-
gebied

Communicatie 35 51
Co~rdinatie 42 63
Overleg 39 59
Bereikbaarheid 51 66

Op de vraag of inen nog andere organisatorische belemmeringen
voor adv zag, antwoordden liefst 34 respondenten, dat men
roostertechnische problemen verwachtte. Wij zullen dit ant-
woord verder meenemen onder de co~rdinatieproblemen.

Ook met betrekking tot de hier onderscheiden organisatie-
problemen hebben we mogelijke samenhangen met een aantal
functie- en organisatiekenmerken onderzocht. Markensteyn
c.s. hebben een checklist opgesteld van kenmerken van aan
adv klevende problemen. 8). Pettenburg doet hetzelfde, maar
gebruikt deze lijst ter bepaling van de meest geschikte
vorm van adv. 9). De door ons onderscheiden kenmerken stem-
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men grotendeels met deze checklists overeen.
In onderstaande tabel wordt weergegeven, tussen welke ken-
merken enerzijds en organisatieproblemen anderzijds samen-
hangen zijn geconstateerd. Er bleek nauwelijks verschil te
bestaan ten aanzien van de mate van adv. Als een bepaald
probleem bij 20g bleek samen te hangen met een kenmerk, was
dat praktisch ook steeds het geval bij een adv van 10~. Dat
is gezien de hiervoor geconstateerde toename van de proble-
men bij een vergroting van de adv op zich al een opmerkelij-
ke constatering. Deze stelt ons overigens wel in staat, om
in de tabel de onderscheiding tussen 10~ en 20~ adv weg te
laten.

Tabel 3.4. De samenhang tussen enige verwachte problemen
van adv en organisatie- en functiekenmerken.

Vraagnr. E2 E3 E4 E5
Probleem Camiunica- Coordinatie Werkbespre- Bereikbaar-

Vraag- tie ver- moeilijker king moei- heid slech-
nr. Kerynerk slechtert lijker ter

C8 noodzaak contacten
met collega's e.d. f f t }

C9 autonanie werkin-
deling f - - -

é
C10 routinanatigheid

. werk - - - -

~ C11 specifieke oplei-
ding vereist

- - - -
~
~ C12 inwerktijd t }

-
}

~ C13 overdraagbaarheid
werkzaamheden

- - - -

D2a cmvang
}

-~
werkeenheid

- -

D3 aariwezigheid in~
open.stellingstijd f f } }

x D4 persoonsgebor~den-
heid van het werk - - - -

~ D5 piekbelasting f f - }
0

f - samenhang - - geen samenhang



Vooral als een functie gekenmerkt wordt door de noodzaak om
met de directe chef en collega's contacten te onderhouden
en een lange inwerktijd, zijn er aanzienlijke problemen te
verwachten met de invoering van adv. Communicatieproblemen
worden vooral gevreesu door degenen die weinig zelfstandig
zijn in de indeling van hun werk.
Als een werkeenheid gekarakteriseerd wordt door de noodzaak,
dat er tijdens de openstellingstijd steeds iemand aanwezig
moet zijn, zullen alle onderscheiden problemen zicYi vermoe-
delijk voordoen. Datzelfde geldt voor werkeenheden met een
zekere piekbelasting, met uitzondering van het overlegpro-
bleem. Dit laatste probleem, het adequaat doen functioneren
van werkoverleg, wordt voornamelijk verwacht binnen grote
werkeenheden. Het probleem van afwijkende werktijden doet
zich het eerste gevoelen als er veel personeelsleden zijn
die allemaal tegelijkertijd aan het overleg moeten deelnemen.
Het is opmerkelijk, dat in tegenstelling tot wat in het al-
gemeen wordt aangenomen, de routinematigheid en de persoons-
gebondenheid van het werk geen samenhang vertonen.

De hier genoemde problemen mogen niet onderschat worden.
De mate waarin deze zich daadwerkelijk voor zullen doen, is
van tal van faktoren afhankelijk. Op de eerste plaats, en
daar is hierboven nog geen rekening mee gehouden, van de
wijze waarop aan adv gestalte gegeven wordt. Als iedereen
mag kiezen hoe men korter wil werken (zie de vragen B6 en
B7) zullen de problemen aanzienlijk groter zijn, dan wanneer
iedereen op dezelfde wijze inlevert, zoals bij een collec-
tieve vrije vrijdagmiddag.
Het zal verder noodzakelijk zijn, dat er een aantal (orga-
nisatorische) maatregelen genomen wordt om de problemen het
hoofd te bieden. Dat betreft dan met name de hierboven ge-
karakteriseerde werkeenheden waar in het bijzonder problemen
te verwachten zijn. Als de bereikbaarheid voor personen van
buiten een belangrijke rol speelt, kan gedacht worden aan
roulatieschema's, spreekuren en telefoon-antwoord-apparaten.
Bij grote werkeenheden kan het bijvoorbeeld zinvol zijn,
reeds bij de aanname van nieuw personeel afspraken te maken
met betrekking tot werkbesprekingen. Bij het plannen van
werkoverleg moet op enige soepelheid van het personeel kun-
nen worden gerekend.

Aan de hierboven genoemde functie- en organisatiekenmerken
kunnen nog enige belangrijke worden toegevoegd. Er bestaan
namelijk grote verschillen ten aanzien van de verwachting
van problemen tussen WP en NWP.
Alle genoemde organisatorische problemen worden door het
NWP vaker genoemd dan door het wetenschappelijk personeel.
Op het punt van de bereikbaarheid is het verschil te verkla-
ren uit de werkzaamheden. WP verzorgt onderwijs en onderzoek
en de bereikbaarheid is grotendeels van belang voor studen-
ten. Door middel van spreekuren en met behulp van (vakgroep-)
secretaresses kan in principe gezorgd worden voor een goede
bereikbaarheid. Het werk van het NWP is in het algemeen te
karakteriseren als ondersteunend en dienstverlenend voor
studenten en personeel. Voortdurende bereikbaarheid zal hier
meestal een grotere rol spelen. Van hieruit zijn wellicht
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ook de verschillen te verklaren op het gebied van de commu-
nicatie en co~rdinatie. Teneinde adequaat ondersteunend en
dienstverlenend bezig te kunnen zijn is het van belang, dat
de werkzaamheden binnen een werkeenheid goed op elkaar zijn
afgestemd. Door het WP wordt meer individueel gewerkt, waar-
door aan de communicatie en coórdinatie minder hoge eisen
gesteld kunnen worden, zonder dat een adquate taakuitoefe-
ning in gevaar komt.
Leidinggevend NWP ziet aanzienlijk meer organisatorische
belemmeringen dan niet-leidinggevend, zowel bij 10~ als bij
20g adv. Uiteindelijk komt de organisatie ook op hen neer:

In de categorie 'overige problemen' werd nogal eens verwezen
naar een slechtere werksfeer, v ooral als gevolg van irrita-
tie door gespreide aanwezigheid. Sommigen verwachten dat
meer overwerk noodzakelijk zal worden en anderen noemden
aspecten die typisch met het eigen werk samenhangen (zoals
op het rekencentrum of in de drukkerij). Deze blijven hier
verder buiten beschouwing evenals enige aspecten die hier
wel door respondenten genoemd maar door ons tot de kosten
en baten gerekend worden. Daarover gaat de volgende para-
graaf .

3.3. Kosten en baten van arbeidsduurverkorting.

Ook op het bedrijfeconomische vlak zijn er veel raakpunten
met (onderzoek op het gebied van) dta. Bij de berekening
van de kosten en baten neemt produktiviteit een belangrijke
plaats in. Ondanks het grote belang van deze materie blijkt
er op dit vlak nog erg weinig empirisch onderzoek te zijn
verricht. Niettemin wordt in praktisch elke publikatie over
dta en adv wel op het produktiviteitsaspect ingegaan.
Meestal wordt aangenomen, dat adv gepaard zal gaan met pro-
duktiviteitsstijging. Zo noemt Van der Laan het wegvallen
van de zogenaamde grensuren, lager ziekteverzuim, minder
arbeidsongevallen en een hogere arbeidsmotivatie (indien
adv gekoppeld wordt aan een arbeidsplaatsenovereenkomst van-
wege een grotere arbeidsplaatszekerheid) en rationalisatie
in de produktie en de arbeidsorganisatie. 10).
De Koning denkt aan stijging van de arbeidsproduktiviteit
als gevolg van minder vermoeidheid en organisatorische maat-
regelen. 11). Daarentegen denken Van den Boer en pollefliet
dat de arbeidsproduktiviteit wel eens zou kunnen dalen, als
gevolg van een door inkomensvermindering veroorzaakte demo-
tivatie. 12). Gezien deze meningsverschillen is het niet
vreemd, dat Vogelaar opmerkt, dat er met het arbeidsproduk-
tiviteitseffect nogal wat 'gesjoemeld' wordt, al naar gelang
de positie die men persoonlijk inneemt ten aanzien van adv,
de economische omstandigheden in het algemeen en de situatie
op de arbeidsmarkt in het bijzonder. 13).
Om uitsluitsel te krijgen over het werkelijk effect is empi-
risch onderzoek onmisbaar. Laboratoriumstudies zijn niet
mogelijk, zodat we onze toevlucht moeten nemen tot het ver-
leden en moeten volstaan met vergelijkingen met dta. Ook het
buitenland kan ons namelijk niet verder helpen. Volgens de
W.R.R. heeft invoering van de vrije zaterdag een arbeids-
produktiviteitsverbetering van 2g tot gevolg gehad. Deze
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adv ging echter niet gepaard met een evenredige looninleve-
ring, zodat de conclusies in de huidige situatie geen gel-
digheid behoeven te hebben.
Op het gebied van dta willen wij verwijzen naar een tweetal
eigen onderzoeken. Bij een bankinstelling is een vergelij-
king gemaakt tussen een drietal categorieën por.stypistes.
Het betrof sterk routinematig werk met minimale vrijheids-
graden voor de werknemers. De groep met een aanstelling van
20 uur per week bleek verreweg de grootste produktiviteit
te hebben. Ook de groep met een 32-urige werkweek bleek
significant meer te produceren dan de voltijders. 15).
De resultaten zullen bij werkzaamheden met andere kenmerken
vermoedelijk niet altijd hetzelfde zijn. We mogen de con-
clusies dan ook beslist niet generaliseren.
In het dta-onderzoek op de KHT hebben we eveneens vragen
gesteld over de produktiviteit. Onderstaande tabel komt uit
het verslag van dat onderzoek.lti)

Tabel 3.5. Oordelen over de hoeveelheid en kwaliteit van
het werk van deeltijdwerkers.

aar verhouding van de werktijd oordeel ~

indt de deeltijder dat hij~zij meer 47
er~even veel~minder doet dan even veel 44

(als) de voltijder minder 4
geen menin.g 5

vindt de deeltijder dat hij of beter 12
zij kwalitatief beter~gelijk- gelijkwaardig 77
aardig~slechter werkt dan (aan) slechter 2
e voltijder qeen mening 9

Het betrof hier de beoordeling van de deeltijdwerkers zelf.
Ook uit interviews met hun chefs bleek echter, dat de pro-
duktiviteit van deeltijders in ieder geval niet lager is
dan die van voltijders. De problematiek is bij universitei-
ten en hogescholen niet eenvoudig, vanwege de onmogelijkheid
om bij vele functies de produktiviteit te meten. Het probleem
van de meetbaarheid geldt trouwens voor de meeste baten
(werksfeer, flexibiliteit etc.). Alleen de baten van een
eventueel lager ziekteverzuim zijn vrij eenvoudig te kwan-
tif iceren .
Net als in het dta-onderzoek, moeten we ook ten aanzien van
adv volstaan met de perceptie van de invloed van adv op de
produktiviteit. Dan blijkt, dat slechts 31g van de respon-
denten van mening is, relatief ineer werk te zullen verzet-
ten. Een vrij grote groep (21ó) denkt zelfs minder te gaan
doen. Overigens vragen wij ons af, of de formulering die in
deze vraag gebruikt is ("naar verhouding van de werktijd")
voor iedereen voldoende duidelijk geweest is. De grootste
groep, bijna de helft, meent even hard te zullen werken.
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Het is interessant hierbij op te merken, dat er geen ver-
schil van mening bestaat tussen deeltijders en voltijders.
De deeltijders mogen immers geacht worden inzicht te hebben
in de verhouding tussen produktiviteit en werktijd.
WP zegt méér dan NWP relatief ineer te gaan doen nadat adv
is doorgevoerd. Vermoedelijk is dit mede te verklaren uit
het feit, dat wetenschappelijk werk geen '9 tot 5-baan' is,
hetgeen bij veel functies van het NWP wel het geval is.
Deze constatering sluit aan bij de hiervoor gemaakte opmer-
king (blz. 23) dat voor velen adv minder inko-
men, maar niet minder werk betekent. Vooral degenen die nu
al veel overwerken zeggen na adv relatief produktiever te
zijn.
Produktíviteitsstijging leidt tot kostendaling, leegloop of
output-verhoging. Omdat in een aantal functies de te ver-
richten hoeveelheid werk vastligt, betekent adv met produk-
tiviteitsverhoging in de betrokken werkeenheid, dat kosten-
verlaging gerealiseerd zal kunnen worden door geen of slechts
een gedeeltelijke herbezetting van de ingeleverde tijd. Een
hogere output is aan te merken als een bate van adv. Denk
bijvoorbeeld aan de vakgroep, die een extra medewerker aan
kan stellen, waardoor de vakgroep als geheel meer onderzoek
kan verrichten en meer kan publiceren. Dergelijke baten zijn
echter niet te kwantificeren in geld.
Dat ligt bij een aantal kostensoorten eenvoudiger, ook al
komen wij daar, gezien het karakter van ons onderzoek, niet
aan toe.
Op de vraag of inen van mening is, dat door een adv van l0ó
of ineer de kosten zullen stijgen, antwoordde een kleine
meerderheid van alle respondenten bevestigend. ~).
Van degenen die op een kostenstijging rekenden, denken de
meesten aan ruimtebeslag en materiële voorzieningen, extra
kosten van overleg, loonkosten en reis- en verblijfkosten.
Ook managementkosten, opleidingskosten, aan- en aflooptijden
worden vrij veel genoemd. Wellicht behoeft de laatstgenoemde
kostensoort enige toelichting. Met kosten van aan- en afloop-
tijden wordt beuoeld, dat men aan het begin en einde van een
werkdag en ook voor en na een pauze minder produktief is.
Of deze kosten zullen stijgen, is afhanlíelijk van de vorm
van adv. Bij een atv per dag zullen deze kosten aanzienlijk
kunnen zijn; bij een atv per jaar zullen ze in het algemeen
nihil zijn.

Er zijn nog enkele andere verwachte kostenstijgingen naar
voren gebracht. Iemand verwacht extra kosten van administra-
tieve ondersteuning en een enkeling denkt dat er door ge-
brekkig overleg meer fouten gemaakt zullen worden.

Iets minder dan de helft van alle respondenten verwacht van
adv (ook) baten. Hierbij wordt, naast (en soms in samenhang
met) de hiervoor reeds besproken produktiviteitsstijging,
gedacht aan grotere flexibiliteit, een beter werkklimaat en
een betere motivatie en een lager ziekteverzuim.

~) Inclusief degenen die 'weet ik niet' hebben ingevuld.



31

Vrij veel respondenten noemden nog andere baten. Vermeldens-
waard zijn de verwachte 'vermindering van vergaderwoede' en
de ruimte die enkelen zien ontstaan voor jongeren. Overigens
liggen alle genoemde baten op het maatschappelijke vlak
(m.n. werkgelegenheid) of zijn al aan de orde geweest bij
de persoonlijke motieven voor adv. Deze baten laten we ver-
der buiten beschouwing.
Omdat de vragen over de opvattingen met betrekking tot de
kosten en baten van adv in het algemeen gesteld zijn en niet
in relatie tot de eigen werkeenheid, vindt hier geen analyse
plaats naar functies of werkeenheden.
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Hoofdstuk 4 Slotbeschouwing

4.1. Inleiding.

De conclusies hebben betrekking op een drietal nivo's:
- het individu
- de organisatie
- de maatschappij.
In ons onderzoek hebben de eerste twee nivo's centraal ge-
staan, maar bij een onderwerp als arbeidsduurverkorting
kan het derde nivo uiteraard niet buiten beschouwing blij-
ven.
In het verslag zijn op elk nivo ~én of ineer centrale
thema's naar voren gekomen. Op het individuele nivo inkomen
en keuzevrijheid, op het organisatienivo de overdraagbaar-
heid van werkzaamheden en op het maatschappelijk vlak werk-
gelegenheid en emancipatie. In de volgende paragrafen ko-
men de verschillende nivo's afzonderlijk aan de orde.
Voor de goede orde wijzen wij nog eens op de begrippen adv,
atv en dta. In hoofdstuk 1 hebben wij deze zodanig gede-
finieerd, dat atv en dta gezien worden als specifieke vor-
men van adv. Niettemin zijn wij ons ervan bewust, dat
de termen soms door elkaar lopen. In het algemeen zal dui-
delijk zijn, om welke vorm(en) het in de tekst gaat. Waar
dit niet anders is aangegeven, mag worden aangenomen, dat
de collectieve vormen van adv worden bedoeld. Overigens
hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om in onze termino-
logie aan te sluiten bij het spraakgebruik.

4.2. Arbeidsduurverkorting en werknemer.

Allereerst willen we vaststellen dat de groep die bereid
is een deel van het werk en het inkomen in te leveren be-
trekkelijk groot geacht mag worden. Wij hadden niet ver-
wacht, dat bijna 40~ bereid zou zijn tot adv binnen 3 jaar.
We tekenen daarbij nadrukkelijk aan, dat bijna niemand dit
onvoorwaardelijk wil. Voorwaarden zijn vooral, dat vrij-
komende arbeidsplaatsen opnieuw worden bezet en dat er
garanties komen dat het inkomen niet nog verder wordt aan-
getast. Uit de eerstgenoemde voorwaarden spreekt duide-
lijk solidariteit met werkzoekenden, een solidariteit
die ook duidelijk bleek uit de motieven voor adv. Niet
minder dan de helft van alle bereidwilligen noemde dit
motief. Uit een vergelijking met dta-onderzoek op de KHT
van 1981 hebben we geconcludeerd, dat bij adv herverdeling
van arbeid voor individuele werknemers een veel belang-
rijker rol speelt dan bij dta. Dat het solidariteitsmo-
tief nu zoveel meer genoemd is, kan waarschijnlijk ook
worden toegeschreven aan de voortschrijdende werkloosheid
en de bezinningen in het W.O.

Gezien de grote gevolgen die adv heeft voor het inkomen,
is het alleszins te billijken dat men zich hiertegen ver-
zet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau gaat enigszins
naïef te werk, door zich alleen af te vragen hoevelen
onder het sociaal minimum terecht komen door adv. Er wordt
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dan alleen gekeken naar inkomsten en niet naar uitgaven.
Individuele werknemers kunnen echter, met name gezien hun
vaste lasten, in grote problemen komen als zij 10~ van hun
brutoloon moeten inleveren. De (gezins)omstandigheden ble-
ken dan ook een belangrijke rol te spelen bij de adv-hou-
ding. Vooral degenen die (alleen) voor een gezinsinkomen
moeten zorgen bleken niet erg warm te lopen voor adv.
Door een vrij grote groep werd hier nog het werk bij be-
trokken, vooral WP. Zij stellen, ondanks adv, evenveel
te (moeten) blijven werken en dat adv voor hen derhalve
alleen maar het inleveren van loon betekent. In tegenstel-
ling tot het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn wij van
mening, dat de adv-houding niet bepaald wordt door het
sociaal milieu. De meest negatieve adv-houding troffen wij
aan onder huishoudelijk en technisch personeel en onder
hoogleraren; de meest positieve onder typistes en secre-
taresses. Wetenschappelijk medewerkers bleken aanzienlijk
positiever tegenover adv te staan dan hoogleraren. Er
bleek geen correlatie met opleidings- en inkomensnivo. Wij
concluderen uit het bovenstaande, dat het niet het inkomen
sec is, dat bepalend is voor de adv-houding, noch het
sociaal milieu, maar inkomen in samenhang met uitgaven.
Anders gezegd: vooral de (financiële) privé-omstandigheden
zijn bepalend voor de bereidheid tot adv.
Tenslotte merken we hier nog op, dat de bereidheid tot adv
op de faculteiten die meer door bezuinigingen worden be-
dreigd, niet groter is dan op de andere faculteiten.

Een andere belangrijke factor die de adv-houding kan be-
invloeden is de vorm waarin adv gegoten wordt. Wij zijn
tot de conclusie gekomen, dat het alternatief inet de groot-
ste keuzevrijheid voor het individu, de positiefste adv-
houding zal opleveren. Als het werk dit toelaat, zo hebben
we gesteld, kan adv dan ook het beste worden gegeven door
middel van extra roostervrije dagen per jaar. Wie wil (en
kan) besteedt deze door iedere week een halve dag vrij te
nemen (bij 10g adv), maar het is ook mogelijk dat men
langer vakantie neemt. Aan de behoefte aan keuzevrijheid,
zoals deze op verscheidene plaatsen naar voren kwam, wordt
op deze wijze het meeste recht gedaan. Maar we koppelen
daar wel nadrukkelijk aan vast, dat het werk op de werk-
eenheid deze vorm toe moet laten. We komen hier in de
volgende paragraaf op terug.

Met betrekking tot de vorm van adv zijn nog de volgende
conclusies van belang.
- In tegenstelling tot wat in ander onderzoek is gebleken,
worden de lasten van adv niet op de schouders van be-
paalde groepen (bijv. ouderen) afgewenteld.

- De behoefte aan keuzevrijheid komt ook naar voren in een
grotere voorkeur voor vrijwillige vervroegde uittreding
(VUT) dan voor vervroegde pensionering.

- Velen zouden gebruik maken van de mogelijkheid van be-
taald educatief verlof. Vooral onder het WP is de be-
hoefte hieraan groot. Het inkomen moet zo'n sabbatperio-
de dan wel mogelijk maken.
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Het lijkt van belang nog even stil te blijven staan bij
het verschil tussen dta en adv. De kenmerken van degenen
die belangstelling hebben voor dta of daar al in werken,
blijken niet volledig overeen te stemmen met de kenmerken
van de groep die bereid is tot adv. Het is ook van belang
hier nogmaals op te merken, dat veel deeltijders niet aan
het onderzoek hebben meegewerkt, omdat zij van mening zijn,
dat zij al voldoende hebben ingeleverd. Bovendien vonden
velen het moeilijk om de vragenlijst in te vullen, omdat
deze meer is toegesneden op voltijders. We hebben de deel-
tijders daarom veelal buiten beschouwing gelaten in dit
verslag.
Het argument dat deeltijders nu al korter werken dan ge-
bruikelijk geeft ons aanleiding op te merken, dat het naar
onze mening een goede zaak zou zijn, indien deeltijders
buiten schot blijven bij collectieve adv (tenzij zij an-
ders willen). Tot op heden is dit nog niet gebeurd, waar-
bij we gewezen hebben op de samenhang met de vorm van adv.

4.3. Arbeidsduurverkorting en organisatie.

Eén van de grootste bezwaren van Van Praag tegen adv richt
zich op de functiedifferentiatie. 1) Hij stelt dat een atv
van tien procent slechts mogelijk is bij functieclusters
van minstens tien gelijkwaardige functies die op dezelfde
locatie worden uitgevoerd. Deze opvatting lijkt niet erg
realistisch. Veel functies bestaan uit werkzaamheden van
verschillend nivo. Indien er geen sprake is van overcapa-
citeit, zal voor elke functie bekeken moeten worden, welke
werkzaamheden bij adv kunnen worden overgedragen aan iemand
anders. Inderdaad speelt de omvang een belangrijke rol. In
een kleine vakgroep zal het moeilijker zijn om tot herin-
vulling te komen dan in een grote. De tijd die vrijkomt
als iedereen bijv. 10ó inlevert is betrekkelijk gering en
het zal niet altijd meevallen hiervoor een nieuwe mede-
werker van voldoende nivo aan te trekken. Maar in het alge-
meen hebben we kunnen concluderen, dat de functíonele be-
lemmeringen niet doorslaggevend behoeven te zijn. Aller-
eerst is de constatering van belang, dat meer dan de helft
van de respondenten meent werkzaamheden te kunnen over-
dragen, zonder de hoofdtaak aan te tasten. De functies
waarvan degenen die ze uitoefenen stellen, dat herverde-
ling van werkzaamheden niet zou kunnen zonder de hoofdtaak
aan te tasten, blijken net degene te zijn, waarin ook de
minste bereidheid tot adv bestaat. Omgekeerd: waar een wil
is, zal veelal ook wel een weg te vinden zijn. Hetgeen
niet wegneemt dat we oog dienen te hebben voor de proble-
men die adv met zich mee kan brengen. Het overdragen van
werkzaamheden zal vooral problemen opleveren, als het werk
sterk persoonsgebonden is. In tegenstelling tot wat veelal
aangenomen wordt, konden wij echter geen samenhang ontdek-
ken met tal van andere organisatie- en functiekenmerken
zoals leidinggeven, routinematigheid, autonomie en omvang
van de werkeenheid.
Uit ons onderzoek bleek verder, dat er vr~ veel problemen
te verwachten zijn op het vlak van de communicatie, coSr-
dinatie, overleg en bereikbaarheid voor personen van buiten.
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Deze problemen zullen zich vooral voordoen binnen de
werkeenheden waar het noodzakelijk is, dat er tijdens
openstellingstijden voortdurend iemand aanwezig is en daar
waar sprake is van piekbelasting. Functies waarin het nood-
zakelijk is, om veel contact te hebben met de chef of col-
lega's en functies met een lange inwerktijd zullen ook
extra problemen kennen. In hoofdstuk 2 zijn enige voor-
zieningen genoemd, die getroffen kunnen (en ook zullen moe-
ten) worden om deze het hoofd te bieden. Op organisatorisch
gebied zijn de volgende constateringen nog van belang.
- Ook leidinggevenden geven vrij vaak te kennen, werkzaam-
heden over te kunnen dragen, zonder dat hun hoofdtaak
daaronder te lijden heeft.

- Het NWP verwacht meer problemen dan het WP. We hebben
dat toegeschreven aan de aard van de werkzaamheden.

- Degenen die veel overwerken, denken geen werkzaamheden
te kunnen overdragen. We kunnen ook dit in verband bren-
gen met het inkomen. Men moet nu al meer dan 40 uur wer-
ken om de hoofdtaak naar behoren te kunnen vervullen.
Adv betekent voor deze groep alleen maar het inleveren
van loon.

De bedrijfseconomische kant van adv heeft in ons onderzoek
een ondergeschikte plaats ingenomen. We zullen daarom ook
hier volstaan met enige korte opmerkingen.
We zien op grond van de resultaten van ons onderzoek geen
aanleiding om te veronderstellen, dat adv in het algemeen
tot stijging of daling van de arbeidsproductiviteit per
uur zal leiden. Gezien de aard van de werkzaamheden op de
KHT was dat ook niet zo te verwachten; zeker niet in ver-
gelijking met andere sectoren met bijv. veel meer routine-
matig werk. Wel zal vermoedelijk het aantal werkzame uren
relatief toenemen, vooral onder het WP. Grotere flexibili-
teit en een beter werkklimaat zijn andere baten waaraan
bij adv gedacht wordt.

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat bij adv
(met volledige herbezetting) de kosten zullen stijgen. De
extra kosten zullen vooral in de sfeer van de materiële
voorzieningen gezocht moeten worden, maar ook denken velen
aan hogere loonkosten, reis- en verblijfkosten en extra
kosten van overleg.

4.4. Arbeidsduurverkorting en maatschappij.

De werkgelegenheidseffecten van adv mogen niet worden
overschat. Tot op heden is in practisch alle sectoren
waar adv is doorgevoerd al gebleken, dat slechts een ge-
ring deel van de door adv vrijkomende gelden wordt besteed
aan het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen.
Op de KHT kunnen vraagtekens gezet worden bij de werkge-
legenheidseffecten omdat
- sommigen geen werkzaamheden zullen overdragen, omdat zij

anders hun hoofdtaak niet meer naar behoren kunnen uit-
oefenen. Zij zullen evenveel blijven werken als nu;

- in een aantal functies de arbeidsproductiviteit zal stíj-
gen c.q. het aantal productieve uren zal toenemen.
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Deze effecten zullen leiden tot een grotere 'output' van
de instelling , als alle vrijkomende ruimte zou worden
benut voor nieuwe arbeidsplaatsen. Maar dan nog zal maat-
schappelijk gezien de werkgelegenheid niet dienovereen-
komstig toenemen. We hebben nl. gezien, dat een vrij gro-
te groep, vooral WP, zal proberen om voor de vrijkomende
tijd betaald werk elders te vinden.

Dta en adv kunnen emancipatoir werken. Herverdeling van de
beschikbare arbeid geeft vrouwen meer kansen op de arpeids-
n~arkt, korter betaald werken zou mannen ertoe kunnen
brengen meer tijd aan het huishouden te besteden. Toch
willen wij over de emancipatorische effecten van adv niet
al te optimistisch zijn. We hebben kunnen constateren,
dat adv ook rolbevestigend kan werken. Wij menen dat te
kunnen afleiden uit de vorm van adv waarvoor mannen en
vrouwen kiezen en de tíjdsbesteding van de vrijkomende
tijd. Grofweg kunnen we zeggen, dat vrouwen meer gaan doen
aan hobby en huishouden en mannen 'gewoon' blijven werken.
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Bijlage I. Representativiteit van de respondenten

V~le onderscheiden een tweetal gezichtspunten van waaruit het perso-

neel van de KHT verdeeld kan worden: persoonlijke kenmerken en

plaats in de organisatie.

In tabel I.1 kijken we allereerst naar de persoonlijke kenmerken.

Tabel I.1. De samenstelling van het personeel van de KHT en van de
respondenten naar persoonlijke kenmerken. 1)

aan- burg. ge- KHT 2) enquête
stelling staat slacht I abs. rel. abs. rel.

gehuwd
vta

dta

ongehuwd
samenw.

gehuwd

ongehuwd
samenw.

Totaal

man 385 40 227 49

vrouw 43 4 22 5

man 154 16 82 18

vrouw

man

vrouw

man

vrouw

71 7

76 8

122 13

61 6

57 6

969 1U0

20 4

31 7

40 9

20 4

24 5

4663) 100

1) Excl. student-assistenten
2) Situatie per september 1983
3) Van een tiental respondenten zijn niet alle hier onderscheiden persoonlijke

kenmerken bekend.

De groep gehuwde mannelijke voltijders is in de enquête relatief
iets sterker vertegenwoordigd dan op de KHT als geheel, de gehuwde
vrouwelijke deeltijders relatief iets minder sterk, maar de ver-
schillen in samenstelling zijn niet significant. Gezien deze per-
soonlijke kenmerken kunnen we dus stellen, dat de respondenten een
goede afspiegeling vormen van het KHT-personeel.

Aan het jaarverslag 1982 van de KHT ontlenen we de verdeling van
het personeel over de faculteiten en diensten. Hier plaatsen we de
verdeling vande respondenten naast.
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Tabel I.2. De verdeling van het personeel over de werkeenheden
(in ~)

KHT 1) Enquête

Algemene dienst
Bureau Hogeschool (incl. onderwijs en
onderzoek ondersteunende diensten) 27 25
Bibliotheek 7 6
Studentenvoorzieningen 3 2
Onderwijs en onderzoek
FEW 21 20
SSW 9 9
SPW 12 14
SLW 5 6
CIF 2 2
FRW 12 9
FGW - 2) 4
Overige 2 4

n - 620 468

1) Gecorrigeerd voor student-assistenten
2) Personeel van de Theologische Faculteit is niet in dienst van de KHT.

Het niet opnemen van medewerkers van de Theologische Faculteit in
de kolom van de KHT leidt tot kleine afwijkingen. We kunnen echter
zonder meer constateren, dat ook qua verdeling over de werkeenhe-
den van de KHT de respondenten een goede afspiegeling vormen van
de KHT-werknemers.



Bijlage II. Vragenlijst en tabellen

Toelichtíng

De vragenlijst is zodanig aangepast, dat de resultaten hierbij
konden worden vermeld. Inhoudelijk zijn uiteraard geen wijzigin-
gen aangebracht.
Ook de herinneringsbrief treft u in deze bijlage aan.
Vervolgens zijn enige kruistabellen opgenomen met toetsings-
grootheden. Deze hebben betrekking op
A. de bereidheid tot adv naar persoonlijke kenmerken;
B. de mogelijkheden om werkzaamheden over te dragen naar orga-

nisatie- en functiekenmerken.
In de toetsingskolommen is een tweetal signifikantienivo's ge-
bruikt, nl. 5~, hetgeen hier betekent ~~~ maar ~1ó en1ó, het--
geen hier uerelcant ~ 1`~ .~~et i~etreiL hier steeds de chi-kwadraat-toets-
n is het aantal respondenten dat op de desbetreffende vraag
heeft geantwoord c.q. in de analyse is betrokken.
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faculteit der economische wetenschappen

vakgroep organisatie

ARBEIDSDUURVERKORTING OP DE
KATHOLIEKE HOGESCHOOL TILBURG

Enquête

Doel van de enquête
Door middel van het onderzoek 'Arbeidsduurverkorting op de

K.H.T.' wil de vakgroep Organísatie nagaan
- hoe groot de bereidheid voor arbeidsduurverkorting is e n

- wat de (organisatorische) mogelijkheden zijn.

Uitvoering onderzoek
Het onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van

de vakgroep Organisatie van de Ekonomische Fakulteit met mede-

werking van kandidaatsstudenten. Het College van Bestuur en de

Dienst Personeelszaken hebben hun instemming betuigd, maar met

de uitvoering geen bemoeienis. Alleen de vakgroep heeft inzage

in retcur gezonden enquêtes.

Anonimiteit
Deze pagina, die voorzien is van uw naam en intern adres, wordt

na ontvangst door de vakgroep verwijderd. Zij dient alleen ter

kontrole of uw enquête terugontvangen is.

Terugzenden
Wilt u deze vragenlijst vóór 24 juni 1983 retour zenden aan:

Vakgroep Organisatie
Kamer B 629.

Bij voorbaat dank voor het invullen.
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Arbeidsduurverkorting (ADV)

Hieronder verstaan we een kollektieve vorm van korter werken.
In het algemeen betekent dit, dat iedereen verplicht terug-
gaat van een 40-urige werkweek naar een werkweek van 39 uur
of minder, met een evenredige inlevering van het (bruto-)
salaris.
ADV is dus niet hetzelfde als deeltijdarbeid. Deeltijdarbeid
is individueel en vrijwillig; de 'normale' werkweek blijft 40
uur.
Toelichting
Als u per ongeluk een verkeerd antwoord aankruist, laat u dat
gewoon staan. U kruist het goede antwoord aan, en geeft door
een pijl aan, welk antwoord u bedoelt.
Voorbeeld: U heeft per ongeluk nee aangekruist, en u bedoelde
~.

Nee ~

Ja ~ E-

Als er een ~ bij een vraag staat betekent dit dat u meerdere
antwoorden mag aankruisen.

Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer een half uur.



II.4

A. Persoonlijke gegevens

1. Geslacht

n - 475

2. Leefti,jd

n - 471

gemiddeZde Zeeftijd

3. BurgerZi,jke staat

n - 474

4. Wat is de hoogst genoten op-

Zeiding die u voltooid hebt?

- man
- vrouw

19 t~m 24 jaar
25 t~m 29 jaar
30 t~m 34 jaar
35 t~m 39 jaar
40 t~m 44 jaar
45 t~m 49 jaar
50 t~m 54 jaar
55 jaar en ouder

37 jaar

- gehuwd
- ongehuwd en samenwonend
- ongehuwd

LBO

(M)ULO-MAVO
HBS-HAVO-ATH-MBO

HBO

Wo
Overige

76,8
23,2

5,7
18,7
19,5
22,5
11,5
9,1
7,0
5,9

67,9
9,9
22,2

2,2
7,0
16,0
12,9
59,6
2,2

n - 456
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5. heeft u~a (huweZi~jks- of samen-

Zevings)partner betaaZd werd?

n - 385

6. Hoevee Z 1~inderen heef t u?

n - 388

7. Hoe oud zi~jn um kinderen?

(in procenten van het

totaaZ aantaZ kinderen)

n - 259

8. a. Werkt u in deeZti~jd?

n - 467

b. Zo ,ja, hoeveeZ uur

per zaeek?

- Ja, mijn partner werkt minder
dan twee dagen per week 8,3

- ja, mijn partner werkt 2 t~m
3,5 dagen per week 13,0

- ja, mijn partner werkt 4 t~m
4,5 dagen per week 4,4

- ja, mijn partner werkt
fulltime 27,5

- nee, mijn partner heeft
geen betaald werk 46,8

- geen kinderen 33,2
- een kind 13,1
- twee kinderen 35,8
- drie of ineer kinderen 17,8

- Aantal kinderen van 4 jaar
of jonger 26,8

- 5 t~m 12 jaar 43,7
- 13 jaar en ouder 30,5

- nee
- ja

75,4
24,6

- minder dan 2 dagen (16 uur) 6,4
- tussen 2- 3~ dag (16-~28 uur) 54,5
- tussen 4- 4~ dag (28-~36 uur) 39,1

n - 110
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9. h'oeveeZ ti~d kost het reizen van

u~ huis naar um ~erk? (enkele reis

bti~ u~ normale mantier van reizen)

- minder dan 10 minuten
- 10-20 minuten
- 21-30 minuten
- 31-45 minuten
- 46-60 minuten
- meer dan 60 minuten

n - 471
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B. Bereidheid tot arbeidsduurverkorting (ADV)

In deze rubriek gaat het om uw persoonlijke voorkeur m.b.t. arbeidsduurver-

korting, en nog niet om uw werk. Dat komt pas in rubriek E aan de orde.

1a. Bent u bereid om korter te gaan

rverken? (met evenredige inlevering

van brutoZoon; zie de toeZichting

op pagina 2)

- nee
- ja

Zo nee, doorgaan naar Vraag 4.

53,7
46,3

n - 471
b. Zo ,ja, op weZke termi~jn? - 1983

- 1984
- 1985
- over 3 tot 5 jaar
- misschien later

40,7
26,4
13,9
11,6
7,4

n - 216

c. Indien u bereid bent om binnen

3 jaar korter te gaan ~erken,

hoeveel proeent zou u dan in

tviZlen Zeveren (zowel werk-

tz~jd als brutoloon)?

- maximaal 2}~
- 2}~ tot maximaal 5~
- 5 tot maximaal 10~
- 10 tot maximaal 15~s
- 15 tot maximaal 20~
- méér dan 20~à

5,3
12,4
32,5
12,4
29,6
7,7

n - 169

2. Indien u bij 1a '~ja' heeft inge-

vutd, kunt u dan aangeven r,aaarom

u tot arbeidsduurverkorting be-

reid bent?

- reden(en):
- solidariteit
- meer vrije tijd - hobby
- tijd voor gezin
- studieredenen
- financieel mogelijk
- overige

52,2
32,1
2,9
0,5
2,4

10,0
n - 209
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3. Onder r~elke voorr~aardeln) bent u

bereid tot arbeidsduurverkorting?~

- de ~:rijkomende arbeidstijd
moet worden herbezet op onze
eigen werkeenheid

- de vrijkomende arbeidstijd
.42, 3

n - 215

4. Indien u bij Ia 'nee' heeft inge-

vuld, kunt u dan aangeven uiaarom

u niet tot arbeidsduurverkorting

bereid bent?
n - 242

b. Boeker en Goudzrvaard (Vri,je Uní-

versiteit) hebben voorgesteZd dat

aZle personeeZ van universiteiten

32 uur per week gaat raerken om

daarmee gedwongen ontsZagen te

voorkomen. Wat vindt u van dit

p Zan?
n - 433

6. SteZ dat de regering zou besZuiten

tot een arbeidsduurverkorting van

10 ~(36 uur op r~eekbasis ) , r,~e Zke

vorm zou u dan ~ersoonZi~k prefe-

reren?

moet worden herbezet op onze

eigen fakulteit~buro 22,3

- de vrijkomende arbeidstijd
moet worden herbezet op de
K.H.T. 24,2

- overige 11,2

- zonder voorwaarden 18,1

- príncipieel tegen 12,4
- werkt al in deeltijd 14,9
- financieel onmogelijk 45,9
- organisatorisch slecht 7,9
- overige 19,0

- slecht 38,6

- matig 28,9

- goed 32,6

- 4 dagen per week 1 uur korter
werken 3,5

- vrije vrijdagmiddag 23,3

- overiqe

29,1

vrije dag naar keuze 12,6

- meer verlofdagen per jaar 26,5

- wekelijks een vrije halve
dag naar keuze

- eenmaal per twee weken een

5,1
n - 430



II.9

7. AZs vraag 6: bij een arbeids-

duurverkorting van 20~ (32 uur

op r~eekbasis)

n - 412
8. Wat zou u doen met de vrijkomende

ti~jd? ~

n - 453

9. Zou u de voorkeur geven aan ver-

pZichte vervroegde pensioenering

boven ADV voor iedereen?
n - 450

'0. Zou u de voorkeur geven aan uit-

breiding van de (wri,jwiZZige) VUT

boven ADV voor iedereen?

n - 447
11. OnZangs is voor H.B.O.-docenten

het plan geZanceerd om een n-460
sabbat,jaar in te voeren. Men

kri,jgt (bi,jv. ) na zes ,jaar u~erken

één ,jaar betaaZd edukatief ver-

Zof voor 90~ van het salaris.

Zou u zeZf een ~jaar edukatief

verZof rviZZen tegen inZevering

van IOq van uw salaris?

- dagelijks t 1} uur korter
werken 7,3

- wekelijks één hele of twee
halve dagen korter werken
naar keuze 60,2

- meer verlofdagen per jaar 24,8
- overige 7,8

- studeren 41,6
- proberen betaald werk elders

te vinden 18,4
- hobby 46,7
- huishouden~gezin 42,5

- vakantie 13,5
- ik zou net zoveel (voor de

K.H.T.) blijven werken als nu 22.3

- weet ik niet 3,8

- overige 6,0

- nee
- ja

63,1
36,9

- nee
- ja

- nee
- ja

30,2
69,8

35,0
65,0



C. Funktie-gegevens

1. Wat is u~a funktie?

n - 467
2. Heeft u vaste of fZexibele werk-

ti,jden?

n-465

3. Wat is de aard van u~ dienst-

verband?

n-463
4. Wat is ur~ huidige ZoonschaaZ?

Sa.Werkt u vaak over?
n - 440

n - 470

b. Zo ~ja, ~.~ordt u daarvoor betaald?

- huishoudelijke en tech-
nische medewerker 5,8

- secretaresse 6,6
- typiste 1,7
- administratieve medew. 10,1
- bíbliotheek medew. 5,8
- wetenschappelíjk medew. 43,5
- hoogleraar 8,6
- medew. faculteitsbureau 2,4
- programmeur 2,6
- diensthoofd 3,6
- welzijnswerk(st)er 1,9
- overige 7,5

n - 399

- vast
- flexibel

51,4
48, 6

- vast 77,1
- tijdelijk, 1 jaar of korter 6,0
- tijdelijk, meer dan 1 jaar 16,8

- lager dan 43 13,4

- 43 tot lager dan 103 18,7
- 103 tot lager dan 148 32,1

- 148 of hoger 28.2
- weet ik niet 7,6

- nooit
- soms
- vaak

16,8
46,2
37,0

- nee 94,0
- ja, zonder toeslag 1,8
- ja, met toeslag 4,3



6cr.Heeft u een Zeidinggevende

funktie?

- nee
- 7a

71,8
28,2

n - 468

b. Zo ja, aan hoeveel personen geeft

u Zeiding?

1 of 2 personen
3 of 4 personen
5 t~m 8 personen
9 t~m 12 personen
meer dan 12 personen

23,2
27,7
20,5
14,3
14,3

n-112

7. flieronder i,~orden enige soorten

tverkzaamheden opgesomd, die in

veeZ funkties voorkomen.

WiZt u aangeven aan weZke soort

u de meeste tijd besteedt?~

- schoonmaakwerkzaamheden ( of
toezicht daarop) 1,1

- onderhoud en reparatie 3,2

- sekretariële ondersteuning 12,3

- administratief werk 27'9

- overige ondersteunende
werkzaamheden 20,4

- verrichten wetenschappelijk
onderzoek , 41,9

- doceren~begeleiden studenten 4.3,4

- bestuurlijk werk 6,0
- beleidsvoorbereiding en
organisatie 4,5

- voorlichting 4,0

- typen 1,1

- programmeren 1,1

- routinewerkzaamheden 1,1
- overige 5.7

n-470



8. Zn roelke mate aijn er voor het rJerk
kontakten met direkte ehefs,

koZZega's en medemerkers noodzake-

Zijk?
n - 470

9. In u~eZke mate kunt u zelf beslis-

sen over de indeting van u~ r~erk?

n - 473

10. Heeft u routinematig u~erk?

n - 473

11. Zs voor ur~ rverk een specifieke

opteiding vereist?

n-471

12. HoeveeZ tijd is nodig om tin u~a

funktie ingewerkt te r~orden?

n - 381

13. In hoeverre kunt u ur~ r~erkzaam-

~ieden aan koZZega's binnen uu~

ioerkeenheíd overdragen?

- niet of nauwelijks
- in beperkte mate
- in hoge mate

- niet of nauwelijks
- in beperkte mate
- in hoge mate

- niet of nauwelijks
- in beperkte mate

- in hoge mate

- nee
- ja

- 3 mnd. of minder
- 4 t~m 6 mnd.
- 7 t~m 12 mnd.
- meer dan 12 mnd.

- niet of nauwelijks
- in beperkte mate
- in hoge mate

n - 469



D. Gegevens m.b.t. de organisatorische eenheid
(dienst, afdeling, fakulteit, vakqroep, buro)

1. Waar u~erkt u? - F.E.W.
- F.R.W.
- F.G.W.
- S.S.W.
- S.P.W.
- Letteren
- C.I.F.

20,3
9,4
3,6
8,5
13,5
,6, 4
1,7

- D.P,Z.

- D.S.W.
- D.B.I.

- D.E.A,

- D.A.Z.

- D.B.O,

- D.R.C.
- D.I.Z.
- een bureau, ORC, AVC
- overige

n - 468
2a. HoeveeZ personen r~erken

binnen uw raerkeenheid?

n - 411
b. HoeveeZ van hen werken in

deeZtijd?

2,4
2,1
5,8
5,3
3,6
3,6
2,4
4,5
3,0
3,8

- minder dan 6 personen 40,4
- 6 t~m 10 personen 31 4
- 11 of ineer personen 28,2

- geen 29,8
- 1, 2 of 3 personen 47,1
- 4, 5 of 6 personen 15,6
- meer dan 6 personen 7,5

n - 416

3. In hoeverre moeten één of ineer

mede~erkers van deze werkeen-
hetid kontinu aanr~ezig zi,jn ge-
durende de openetellingsti,jd?

- niet of nauwelij ks 18,0
- in beperkte mate 32,4
- in hoge mate 49,6

n-411



4. In hoeverre ís het werk van deze

werkeenheíd peraoonsgebonden?

- niet of nauwelijks

- in beperkte mate
- in hoge mate

10,9
31,0
58,1

n ~ 449

5. Is er sprake van piekbelastíng?

dagelí~jks piekbeZastíng

~ekelí~jks piekbeZastíng

maandeZí~jkse piek-

beZastíng

~jaarZí~jkse píekbeZastíng

n - 439

- nee
- ja

- niet gespecificeerd
- ochtenduren
- middag
- avond na 18 uur
- pauzes
- variabel
- overige

32,6
67,4

31,9
25,5
2,1
4,3
4,3
19,1
12,8

n - 47

n-35

n - 17

n-209

6. Heeft deze r~erkeenheíd teveel per-

soneel, voZdoende personeel, of

ís er sprake van een struktureeZ

tekort?

n - 428

- geen
- 1 t~m 4 dagen

- geen
- 2 t~m 15 dagen

- geen
- 1 t~m 9 maanden

- veel te weinig personeel

- iets te weinig personeel

- capaciteit is afgestemd op

het werk
- enige overcapaciteit

- grote overcapaciteit

8,6
91,4

11,8
88,2

6,7
93,3

~ 13,3

35, 3

45,8

4,9

0, 7



II.15

E Organisatorische aspekten van arbeidsduurverkorti~

ltubriek B ging over uw privé-omstandigheden; hier kijken we naar uw werk en

arbeidsomstandigheden.

Ia. Zou u bepaalde r~erkzaamheden kunnEn

overdragen, zodat u uw hoofdtaak

goed kunt (bli,jven) uitoefenen in

minder dan 40 uur per week?

(Uitgaande van voZZedige herbe-

aetting binnen de u~erkeenheid)

- nee
- ja, ik zou terug kunnen tot

36 uur per week

- ja, ik zou terug kunnen tot

32 uur per week
- ja, ik zou verder terug

kunnen per week

, 41,7

18,8

30,3

9,2
n - 436

b. Zo nee, waarom niet?
- kosten verhogend 0,4
organisatorisch onmogelijk 11,1

n - 476

c. Zo ja, welke taken zou u over-

dragen?

(voor een voorbeeZd zie de

Zaatste pagina van deze

enquête)

6,1

het niet toe 8,4

- al parttime werkzaam 67,2

- overige 6,7

- kwaliteit van het werk zal

verminderen
- omvang van het werk laat

- horizontaal ( d.w.z, inhoude-
lijk hetzelfde werk blijven
doen, maar bijv. voor een
kleinere groep afnemers 16,7

- vertikaal ( d.w.z. voor dezelfde
groep afnemers minder (verschil-
lende) werkzaamheden verrich-
ten)

- horizontaal en vertikaal in
kombinatie

36,5

46,8

n - 252



Voor da vragen E 2 tot en ~t E 5 moet u uitqaan van een ADV van 10 of 20~,
waarbij iedereen de werktijd (binnen bepaalde qrenzen) naar eigen keuze mag
invullen. (Zie de vragen B 6 en B 7). Deze vragen hebben betrekking op uw
eigen werkeenheid.
2~ Zou de kommunikatie binnen uav - bij een ADV van 10~ nee 64,5

werkeenheid versZechteren door ja 35,5
ADV? n-420

3. Zou de eo~rdinatie van de

r~erkzac~nheden moeili~jker

worden door ADV?

4. Zou het houden van werk-

besprekingen moeiZi~jker

u~orden door ADV?

n - 417

n-429

n-413

n-423

n-410
5. Zou de bereikbaarheid

van u voor personen van

buiten versZeehteren n-423
door ADV?

6. Ziet u, naast de htierboven

genoemde aspecten, nog meer

beZemmeringen voor ADV?

n-414

- bij een ADV van 20g nee 48,9
ja 51,1

F

- bij een ADV van 10~ nee 58,0
ja 42,0

- bij een ADV van 20~ nee 37,3
ja 62,7

- bij een ADV van 10~ nee 61,0
ja 39,0

- bij een ADV van 20~ nee 41,2
ja 58,8

- bij een ADV van 10~ nee 49,2
ja 50,8

- bij een ADV van 20~ nee 33,8
ja 66,2

- nee 68,2
- ja, werksfeer verslechtert 12,3
- ja, roostertechnische

problemen 11,0
- ja, ruimte en materieel

tekort 1,0
- ja, overige 7,5

n - 308



7. Zou u, bi,j 32 of 36 uur

werken per week, naar ver-

houding van de werkti~jd,

meer of minder doen dan bi~j

een 40-urtige ~erk~aeek?

- minder 20,9
- evenveel 47,5
- meer 31,6

n-383

8. Verrxrcht u dat door een ADV van

10~ of ineer bepaaZde kosten van

de r~erkeenheid zuZZen sti~jgen?~

(Uitgaande van voZZedige her-

tiezetting binnen de ~erkeenheid)

n - 337

9. Welke baten verraacht u van ADV?~

(Uit,qaande van volledige herbe-

zetting binnen de r~erkeenheid)

- nee 17,3

- management 22,g
- ruimtebeslag, materièle
voorzieningen 55,8

- aan- en aflooptijden 19,3
- extra overleg 53,1
- loonkosten 34,7
- reis- en verblijfkosten 30,9
- opleidingskosten 21,1
- overige kosten 3,9

- geen 45,5

- hogere arbeidsproduktiviteit 23,9
- lager ziekteverzuim 16,3
- beter werkklimaat~betere
motivatie 19,5

- grotere flexibiliteit 25,3
- meer arbeidsplaatsen 7,4
- overiqe baten 9,2

n - 380



II.18

Faculteit der Economische Wetenschappen

Postbus 90153 - 5000 LE Tilburp

Tel.: (013) 689111 - Telex: 52428 KHT

Banlc: nr IS.50.48.012 - Giro: 1077498

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Doorkiesnr Datum

325.83.145 66 2030 7 juni 1983

Onderwerp

Geachte collega,

Onlangs heeft U een enguéte .ontvangen voor een onder-
zoek op het gebied van arbeidstijdverkorting. Volgens
onze gegevens hebben wij van U tot op heden nog geen
ingevulde vragenlijst terugontvangen. Daarom zouden
wij U willen vragen om alsnog aan het onderzoek mede-
wexking te verlenen en de enquéte vbbr het einde
van deze week ingevuld ret.our te zenden aan de vak-
groep Organisatie, kamer B-629.

Met ,vrie~lijke groet,

v~

d Lange .`V~



A. De bereidheid tot arbeidstijdver..:orting naar persoonlijke
kenmerken.

- geslacht

1
neen ja n toets

A1

man 53 47 306
5~

vrouw 33 67 42

n 176 172 348
leeftijd

B1
neen ja n toets

A2

19-29 jaar 38 62 79
30-39 jaar 53 47 148

5~
40-49 jaar 59 41 76
50 en ouder 48 52 44

n 175 172 347

Burgerlijke staat

B1

A3 neen ja n toets

ongehuwd 42 58 71
NS

gehuwd~samen- 53 47 276
wonend

n 176 ~ 171 347



II.20

Hoogst genoten opleiding

B1

A4 neen ja n toets

(M)ULO-MAVO 42 58 19
MBO - ATH 47 53 45

HBO 45 55 42 NS
WO 52 48 213

overige 60 40 15

n 167 167 334

Betaalde werkkring partner

B1

A5 neen ja n toets

geen werk-
kring 58 42 158

minder dan
2 dagen 50 50 26
2 dgn-3~ dgn 36 64 36 NS
4- 4~ dgn 25 75 8
full-time 54 46 56

n 150 134 284

Heeft kinderen

B1

A6 neen ja n toets

geen 49 51 79
NS

wel 55 45 206

n 152 133 285



II.21

B. Mogelijkheden om werkzaamheden over te dragen, zodat men de
hoofdtaak toch goed uit kan blijven oefenen

E1

C2 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toet

vast 45 22 28 5 172

flexibel 35 22 38 6 161 NS

n 133 73 109 18 333

E1

C5 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toet

nooit 26 38 28 8 53
soms 30 25 41 4 146 NS
vaak 56 12 26 6 137

n 135 73 110 18 336

E1

C6 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

neen 34 24 36 6 230

ja 52 17 27 4 105

n 134 74 110 17 335

E1

C8 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

niet of nau-
welijks 57 7 36 - 14
in beperkte
ate 39 20 36 5 145 NS

in hoge mate 40 25 30 6 177

135 74 109 18 336n I



II.22

Mate van beslissen m.b.t. indeling van het werk

E1
C9 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toet

niet of nau-
welijks 100 - - - 1
in beperk-
te mate 36 30 28 6 69 NS
in hoge mate 41 20 34 5 269
n 137 74 110 18 339

Routinematig werk

E1

C10 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n

niet of
nauwelijks 48 19 30 4 174
in beperk-
te mate 35 24 36 5 148
in hoge mate 18 29 35 18 17

n 137 74 110 18 339

Een specifieke opleiding vereist

Inwerktijd bij een baan met een specifieke opleiding

toe t

NS

E1

C11 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

neen 31 33 33 4 49
NS

ja 42 20 33 6 288

n 135 74 110 18 337

E1

`C12 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

~ 3 mnd 27 25 38 11 85
4- t~m ómnd 31 23 44 2 93

NS
7- t~m12mnd 44 29 21 7 62

~ 12 mnd 53 13 27 7 30

n 95 64 94 17 270



II.23

Overdraagbaarheid van het werk binnen de werkeenheid

E1

C13 een 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toet

niet of
nauwelijks 64 14 20 2 99
in beperkte
mate 35 26 35 4 187 1~
in hoge mate 12 20 51 16 49

n 134 73 110 18 335

Aantal personen waarmee men werkt

E1

D2 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

~ 6 pers. 39 21 34 7 117
6-10 pers. 36 26 33 6 121 NS
11 ~ 49 21 29 1 84

n 129 73 104 16 322

Mate van aanwezigheid gedurende openstelling

E1

D3 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

niet of
nauwelijks~ 40 17 42 2 53
in beperkte
mate 41 13 40 6 98 NS
in hoge
mate 41 28 27 5 145

n 120 62 100 14 296

Mate van persoonsgebondenheid van het werk

E1

D4 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur n toets

niet of
nauwelijks 25 22 41 13 32
in beperkte
mate 28 25 44 3 89 1~
in hoge
mate 48 21 26 5 205

n 131 71 106 18 326



II.24

Piekbelasting

E1
D5 neen 36 uur 32 uur ~ 32 uur ~ toets

Neen 44 16 36 4 108
NS

Ja 36 26 32 6 208

n 123 71 106 16 316
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