
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/107587

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-18 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/107587


ONAANGEPASTHEID 
IN DE WERKSITUATIE 

M. J. M. DANIELS 





ONAANGEPASTHEID IN DE WERKSITUATIE 



PROMOTOR : 

PROF. DR. F. J. TH. RUTTEN 



ONAANGEPASTHEID 
IN DE WERKSITUATIE 

EEN PROEF-ONDERZOEK IN EEN INDUSTRIEEL BEDRIJF 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR 
IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE R.K. 
UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, OP GEZAG VAN DE 
RECTOR MAGNIFICUS Dr. W. K. M. GROSSOUW, 
HOOGLERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGE
LEERDHEID, VOLGENS BESLUIT VAN DE SENAAT 

DER UNIVERSITEIT IN HET OPENBAAR TE 
VERDEDIGEN OP VRIJDAG 23 MEI 1958 

DES NAMIDDAGS TE VIER UUR 

DOOR 

MATHÉ JOAN MARIE DANIELS 
GEBOREN TE NIJMEGEN. 

DEKKER б VAN DE VEGT N.V. - NIJMEGEN-UTRECHT - 1958 



DRUKKERII GEBR. JANSSEN - NIJMEGEN 



I N H O U D 

Inleiding . 1 

HOOFDSTUK I 

De begrippen aanpassing en aangepastheid 4 

HOOFDSTUK II 

De mens in zijn situatie 

1. Omgeving en situatie 13 
2. De industriële werkomgeving als situatie . 17 

HOOFDSTUK III 

Aanpassing-bemoeilijkende factoren 

1. Stress en stress-inducerende factoren 24 
2. Formele indeling van aanpassing-bemoeilijkende factoren 27 
3. Beschouwingen en onderzoek op het gebied van 

aanpassing-bemoeilijkende factoren . . . . 28 
4. Aanpassingsvermogen . . . . 42 

HOOFDSTUK IV 

Aangepast en onaangepast 

1. Aangepastheid en normaliteit 46 
2. Het statistisch normbegrip . . . 4 9 
3. De sociale verwachting als norm . 52 
4. Ideaal-type en ideaal als normen 57 
5. Criteria voor normaliteit, aan de persoon ontleend . . . 61 

HOOFDSTUK V 

Onaangepastheid in de werksituatie 

1. Vormen van onaangepastheid in de werksituatie . 64 
2. Methoden ter vaststelling van onaangepastheid in de 

werksituatie 72 

V 



HOOFDSTUK VI 

Het onderzoek ; organisatie en methoden 

1. Inleiding 77 
2. Doel van het onderzoek en definitie der criteria 83 
3. Organisatie van het onderzoek . . . 86 
4. Beschrijving van de gebruikte methoden 90 

HOOFDSTUK VII 

Resultaten van het onderzoek 

1. Karakterisering van bedrijf en onderzoekspopulatie . . 98 
2. De frequentie van onaangepastheid en de mate waarin 

de onderscheiden vormen samengaan 100 
3. Samenhang van een aantal factoren uit het werk en de 

werkomgeving met onaangepastheid 110 
4. Samenhang van personalia en andere niet met de functie 

samenhangende factoren met onaangepastheid . . . . 119 
5. Samenhang van meningen over bij het werk of in de werk

omgeving optredende factoren met onaangepastheid . . 133 
6. Samenhang van feitelijke gegevens met de mening van de 

onderzochten daarover . . . 1 4 9 

HOOFDSTUK VIII 

Conclusies 

1. Samenvatting en nadere interpretatie van de 
onderzoeks-resultaten 154 

2. Onderwerpen voor voortgezet onderzoek . 162 

Aantekeningen . 1 6 5 

Summary 181 

Lijst van aangehaalde werken . 186 

VI 





Het onderzoek waaraan de Hoofdstukken VII en VIII van dit boek zijn gewijd, vormt 
een deel van het project „Aanpassingsstoornissen in de Industrie", waarvan de uitvoe
ring in 1954 door het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg aan 
het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie werd opgedragen. De 
werkzaamheden werden onder leiding van de schrijver verricht door een uitvoerende 
staf, samengesteld uit psychologen van het G. I. T. P., een drietal psychiaters en enkele 
sociologen van het Sociologisch Research Centrum te Nijmegen. 

Een Directorium onder voorzitterschap van Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk heeft de 
hoofdlijnen van het onderzoek goedgekeurd en was behulpzaam bij het aantrekken van 
deskundige medewerkers. Daarnaast stond een College van Advies, met Prof. Dr. A. 
H. M. Albregts als voorzitter, dat de uitvoerende staf heeft geïntroduceerd bij een aan
tal bedrijven en bij maatschappelijke groeperingen die voor kennismaking met de resul
taten in aanmerking kwamen. 

Bij dit project waren een zestal bedrijven in het zuiden des lands betrokken; wij 
rapporteren over de bevindingen in één ervan. Aan directie, bedrijfsleiding en employés, 
vooral van de personeelsdienst, zij op deze plaats gaarne dank gezegd. Zij hebben ons 
gastvrij ontvangen en zijn gedurende lange maanden aan onze vele verlangens tegemoet
gekomen. Bedrijf en werknemers blijven anoniem. 

Bij de statistische verwerking heeft de auteur veel steun gehad van de Heer M. Al-
binski, soc. drs. en van de Heer W'. G. H. Kooien. 

VIII 



INLEIDING 

W a t te verstaan onder aanpassing en onder aangepastheid? Welke 
factoren hebben invloed op de mogelijkheid zich-aan-te-passen? Zijn 
er oorzaken aan te geven, die tot een niet-aangepast-zijn leiden? Welke 
normen leggen wij aan wanneer wij hierover een mening vormen of een 
oordeel uitspreken? Is het goed verschillende vormen van onaangepast
heid te onderscheiden en hebben deze onderscheidingen ook practische 
waarde? Dat zijn vragen die in onze tijd veelvuldig worden gesteld, 
vooral met betrekking tot de industriële werksituatie. Tot het antwoord 
op deze vragen willen wij trachten een bijdrage te leveren. 

In de laatste hoofdstukken van deze studie brengen wij verslag uit 
over de opzet, de organisatie en de resultaten van een proefonderzoek 
naar enkele vormen van onaangepastheid in een tweetal productie
afdelingen van een industriële onderneming. Wij onderscheiden daarbij 
onaangepastheid als gestoordheid in medische zin, onaangepastheid als 
ongeschiktheid en onaangepastheid als onbevredigdheid. 

Daaraan voorafgaand, zullen wij in enkele inleidende hoofdstukken aan
dacht schenken aan de gebruikelijke terminologie. 

In hoofdstuk I behandelen wij vooral het begrip „aanpassing". Wij 
zien daar, dat het zowel een proces kan aanduiden als een toestand. Het 
is een biologisch en ook een psychologisch begrip. Het betreft ,.aan
passen", ,,zich-aanpassen" en ,,aan-zich-aanpassen". Veelal wordt de 
term gebruikt in bijzondere, engere betekenissen, zoals wanneer men 
vooral maatschappelijke aanpassing op het oog heeft of aanpassing in de 
zin van aanvaarding. 

In hoofdstuk II spreken wij over de omgeving, waarin de mens ge
plaatst is en die voor zijn handelen en beleven tot psychologische situatie 
wordt. De nadruk valt daarbij op een beschrijving van de voor ons 
onderwerp meest belangrijke aspecten van de industriële werkomgeving. 
De beschrijving blijft summier en vrij abstract. Een phenomenologische 
analyse van de werksituatie van de industriële werknemer hebben wij 
ons niet ten doel gesteld, omdat ons onderzoek meer op een statis
tische analyse van als van elkander losstaand behandelde feiten en 
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meningen is opgezet. Dat neemt niet weg, dat wij van mening zijn, dat 
de phenomenologische benadering van industriële werksituaties van groot 
belang is. 

Enerzijds zal deze tot het inzicht in de betekenis van deze situaties 
voor degenen, die erin leven bijdragen; anderzijds zullen daaruit gegevens 
kunnen worden verkregen, die geoperationaliseerd, bevruchtend kunnen 
werken op de meer exacte vormen van onderzoek. 

Hoofdstuk III stelt de aanpassingsbemoeilijkende factoren aan de orde. 
Wij geven een indeling naar de aard en inhoud van deze factoren. In het 
kort behandelen wij vervolgens een aantal beschouwingen en onder
zoekingen over het aanpassingsvraagstuk. Daar komen ook de termen 
„stress" en „aanpassingsvermogen" ter sprake. 

In hoofdstuk IV behandelen wij de aard van de normen, waarmede 
men de aangepastheid pleegt vast te stellen. Deze normen zijn nu eens 
van statistische aard, dan weer brengen zij een maatschappelijke ver
wachting onder woorden of stellen zij een ideaal tot voorbeeld. Wij 
wijzen daar op de gevaren, die dreigen, indien die normen niet nauw
keurig zijn omschreven of indien bij onaangepastheid in een bepaalde 
betekenis besloten wordt tot onaangepastheid in een andere of iedere 
andere betekenis. 

Hoofdstuk V heeft onaangepastheid in de industriële werksituatie tot 
onderwerp. Wij geven daar een aantal voorbeelden van onaangepastheid 
en bespreken de methoden, die bij de vaststelling ervan meestal worden 
gebruikt. 

Te beginnen met hoofdstuk VI rapporteren wij over onze bijdrage 
tot het onderzoek naar aanpassings-stoornissen en aanpassings-moeilijk-
heden in de industriële situatie. In dat hoofdstuk beschrijven wij de taak 
die wij ons hebben gesteld, de normen die wij hebben gehanteerd, de 
wijze waarop het onderzoek was georganiseerd en de methoden die wij 
hebben toegepast. 

In hoofdstuk VII volgen de resultaten van het onderzoek. Beginnend 
met een korte karakteristiek van het bedrijf waarin wij ons onderzoek 
hebben verricht en van de beide afdelingen die in het bijzonder onze 
aandacht hadden, vermelden wij de frequentie van de onderscheiden 
vormen van aanpassingsmoeilijkheden. Vervolgens wordt de statistische 
samenhang tussen deze verschillende vormen nagegaan. Tenslotte wor
den de gegevens over de onaangepastheid in verband gebracht met een 
reeks van in of buiten de werkomgeving optredende objectieve factoren 
en met de mening die de onderzochte personen over factoren uit hun 
werksituatie hadden. 
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In hoofdstuk VIII geven wij een samenvatting van de resultaten van het 
onderzoek, waarbij wij aandacht schenken aan de interpretatie van de 
vastgestelde samenhangen. Ook stellen wij daar een aantal onderwerpen 
aan de orde, die voor voortgezet onderzoek in aanmerking komen. 
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HOOFDSTUK I 

DE BEGRIPPEN AANPASSING EN AANGEPASTHEID 

Wie kennis neemt van de literatuur over aanpassingsvraagstukken 
of in de practijk die vraagstukken tegenkomt, bemerkt al spoedig, dat de 
betekenis van de term „aanpassing" geenszins vastligt. Er bestaan ver
schillen in opvatting over hetgeen waaraan aanpassing moet plaatsvinden 
en over de normen, die dienen te gelden bij het maken van een onderscheid 
tussen wat wél en wat niet aangepast is.1 

Het ligt niet in onze bedoeling, een volledig overzicht te geven over 
alles wat op dit gebied is geschreven. Ons gaat het er in de eerste plaats 
om, te wijzen op de diversiteit van de opvattingen en op de misverstanden, 
die daaruit kunnen voortkomen. Daarnaast willen wij duidelijk maken 
in welke betekenissen de aanpassings-terminologie in het vervolg van 
deze studie wordt gebruikt. 

Men spreekt over de aanpassing der walvissen aan hun omgeving, 
over de aanpassing van agrariërs aan de industrie, over de aanpassing 
van machines aan eisen van veiligheid of gemak, over meer of minder 
gunstige aanpassing, over aanpassingsbelemmeringen en over aanpas
singsstoornissen, over onaangepast gedrag en over onaangepaste mensen. 
De term aanpassing heeft dus meer dan één betekenis en vertoont in 
elke van deze betekenissen nog weer bijkomende verschillen in ge
voelswaarde. 

Achtereenvolgens noemen wij: de biologische en de psychologische 
betekenis van aanpassing: aanpassen, zich-aanpassen en aan-zich-aan-
passen; wijzen van zich-aanpassen; aspecten van het aanpassingsgebeu-
ren; bijzondere betekenissen, die aan de term aanpassing worden gehecht; 
aanpassing als proces en aanpassing als resultaat; aangepastheid en on
aangepastheid. 

De term „aanpassing" is door de biologen in het wetenschappelijk taal
gebruik ingevoerd. Het ligt buiten het kader van deze studie een histo
risch overzicht te geven van de inhoud die door Lamarck, Darwin en 
latere onderzoekers aan het begrip is gegeven. De psychologen gebruiken 
de term „aanpassing" niet steeds in de betekenis, die er door de biologen 
aan wordt gehecht. Hebben de laatsten daarmee de zin van het gedrag 
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voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de soorf op het oog, 
de eersten doelen op de betekenis van het gedrag voor de zelfverwerke
lijking van het individu. In de engelse literatuur waar men over de beide 
termen „adaptation" en „adjustment" beschikt, wordt „adaptation" niet 
zelden voor de biologische betekenis gebruikt, terwijl dan „adjustment" 
voor de psychologische betekenis gereserveerd blijft. Mowrer en Kluckhohn 
hebben erop gewezen, dat echter lang niet alle auteurs dit onderscheid 
maken.2 

Het behoeft geen betoog, dat wij in het onderzoek waarover wij rap
porteren, aanpassing alleen in de zin van „adjustment" gebruiken. De 
vraag of, en hoe „maladjustment" tot .maladaptation" in biologische zin 
zou kunnen leiden, hebben wij ons niet gesteld. 

„Aanpassing" behoort zowel bij het transitieve „aanpassen" als bij 
„zich-aanpassen". Aanpassen kan men zowel een omgeving of een ding 
aan de mens, als dingen aan elkaar. Een voorbeeld van het een is de 
wisseling van onze kleding met onze stemming; van het ander het kiezen 
van een hoed bij een jas. Onmogelijk is evenwel het aanpassen van de 
mens aan een situatie of aan andere mensen.3 De opvoeder zegt niet: 
„Ik zal je eens aanpassen", maar wel: „ik zal je mores leren". Dat wil 
zeggen: „ik zal pogen je, desnoods hardhandig, te voorzien van motieven 
die je er toe zullen brengen, je aan te passen." Het levende alleen kan 
ztc/i-aanpassen, bewust of onbewust. Indien wij besluiten de omgeving 
aan de mens aan te passen, dan beschouwen wij „de mens" als een 
vaststaand gegeven. Hij hoeft zich niet aan te passen; wij zullen de 
situatie voor hem veranderen. Zo spreken wij van een machine die goed 
aan de bedienaar is aangepast of van een amusementsprogram dat aan 
het grote publiek is aangepast. 

Aan ieder levend organisme is het gegeven „zich te gedragen", zijn 
gedrag te veranderen in functie van de omgeving waarin het verkeert. 
Mét de voortplanting wordt dit zelfs gezien als een wezenskenmerk van 
het leven.4 Bij de mens alleen kan dit zich-instellen-op-de-buitenwereld ver
gezeld gaan van het besef, stelling te nemen. Hij kent waarden en normen die 
zijn gedrag beïnvloeden, er richting aan geven en het begrenzen. Daarom 
is het zich aanpassen van de mens niet alleen een biologisch gebeuren, 
maar ook, subjectief, een opgave. Niet alle gedragingen behoeven begeleid 
te worden door dit besef; vele verlopen sub-intellectief. Evenmin zijn de 
innerlijke beweeggronden die het gedrag bepalen altijd bewust. 

Naast het zich-aanpassen, zien wij het aan-zich-aanpassen dat de mens 
met het hem omringende doet. Beide zijn vormen van aanpassingsgedrag, 
maar het lijkt juist toch een onderscheiding te maken. In de vorm van 
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het aanpassen-aan-zich kan het aanpassingsgedrag zich uiten in zulk een 
drastische modificatie van de omgeving, dat het lijkt alsof aan de betekenis 
van de term „aanpassen" geweld wordt aangedaan. In andere gevallen 
zal het gedrag als antwoord op de opgave die de situatie biedt, een com
promis vertonen, waartoe zowel persoon als omgeving hun deel bijdragen. 
Wij kennen voorts de aanpassingsvorm die „aanvaarding" heet. Het kan 
ook blijven bij een passieve vorm van aanpassing, bij een zich schikken in, 
zich neerleggen bij het onvermijdelijke. Het gedrag van gedetineerden 
bijvoorbeeld kan al deze aanpassingswijzen vertonen: poging tot uitbreken, 
aanvaarding van de als gerecht beschouwde straf, berusting. 

Het berusten wordt wel eens pregnant als hei zich-aanpassen opgevat 
Zo, wanneer men zegt: ,,Ik ben het met de hier geldende opvattingen 
niet eens, maar ik heb me aangepast". Dat wil zeggen, dat men aan een 
zekere druk heeft toegegeven, maar dat men zich toch bewust blijft van 
de verschillen in opvatting. 

Mogen wij echter alleen van aanpassing spreken, indien deze door 
zelfbeperking wordt tot stand gebracht? Of zijn ook het zich-zelf-blijven 
en de zelf-expansie, desnoods ten koste van de omgeving, vormen van 
aanpassing? Is het beantwoorden van de uitdaging niet even goed aan
passing als het vluchten ervoor? Past niet wie zijn kans grijpt of wie zijn 
kans schept, zich even goed aan als wie zich onderschikt aan zijn om
geving? Is het aanpassen-aan-zich niet ook een vorm van zich-aanpassen? 
Ieder antwoord op deze vragen lijkt willekeurig. Wij zijn geneigd ze 
bevestigend te beantwoorden. 

Het is echter ook mogelijk „aanpassing" zo te definiëren, dat onder 
de omvang van het begrip alleen de meer „passieve" beïnvloeding van 
het subject door de buitenwereld valt. Deze engere betekenis van het 
begrip aanpassing heeft Hofstra op het oog, wanneer hij schrijft: „Veelal 
stilzwijgend wordt in de betreffende literatuur aangenomen, dat aan
passing het sociaal en persoonlijk gewenste en dat gebrekkige aanpassing 
het ongewenste is. Vage eenheden als de maatschappij, het sociale milieu, 
de omstandigheden worden daarbij veelal aanvaard als de factoren, waar
aan de aanpassing moet plaatsvinden.. . Het conformisme wordt nog 
te zeer als het gewenste geïmpliceerd... Men zou zelfs kunnen zeggen, 
dat een te gemakkelijke sociale aanpassing even goed een teken is van 
psychische ongezondheid, in elk geval van onrijpheid, als dit met een sterk 
tekort aan aanpassing het geval is".5 

Anderen, en ook wij, zijn geneigd „aanpassing" als een veel ruimer 
begrip te zien en alle gedrag-in-functie-van-een-situatie daaronder te 
laten vallen. Zo Allport: „The adjustments of men contain a great amount 
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of spontaneous, creative behavior towards the environment. Adjustment 
to the physical world as well as to the imaginai or ideal world — both 
being factors in the „behavioral environment" — involves mastery as 
well as passive adaptation".6 

Nog sterker drukt Jahoda zich uit over wat zij „active adjustment" 
noemt: „Active mastery of environment presupposes a deliberate choice 
of what one does and what one does not conform to and consists of 
deliberate modification of environmental conditions. It aims at creating an 
environment with which one can feel at home".7 Aldus bezien, moeten ook 
pogingen om de spanning tussen persoon en omgeving op te lossen door 
weerstandselementen uit deze laatste uit de weg te ruimen, aanpassings
gedrag worden genoemd. 

Jansen de Jonge noemt de extreme vorm van een dergelijke aanpassings-
wijze de „sadistische". Indien alleen de omgeving bepalend is voor het 
resultaat, spreekt hij van „masochistische" of schijnaanpassing.8 

Niemand zal er bezwaar tegen maken, dat het ingrijpen van de mens 
in de dode natuur, ter bevrediging van zijn behoeften, aanpassingsgedrag 
genoemd wordt. Moeilijker wordt het evenwel, wanneer het gaat om de 
menselijke omgeving. Is het dwingen, „bespelen", van anderen aan
passingsgedrag? Het antwoord op deze vraag lijkt afhankelijk van de 
normen, die worden gehanteerd. Een man met goede gaven, die in zijn 
functie geen kansen tot ontplooiing krijgt en die zich aan zijn bescheiden 
positie aanpast, geldt in onze succes-cultuur bij velen toch als onaan
gepast. Zijn collega die zich „over lijken" zijn carrière baant, heet wél 
aangepast. 

In de praktijk worden meestal én de capitulatie én de vlucht én de 
rebellie vormen van aanpassingsgedrag genoemd. Of deze ook alle tot een 
toestand van aangepastheid kunnen leiden is een geheel andere vraag. 

In het bovenstaande hebben we de term „spanning" gebruikt. Hierover 
nu nog een enkel woord.9 Enerzijds kennen wij de innerlijke spanning 
die ontstaat doordat een — niet steeds bewust gevoelde — behoefte nog 
niet bevredigd is. Anderzijds is er het spanningsveld tussen persoon 
en omgeving, dat ontstaat doordat de omgeving eisen aan de persoon 
stelt of doordat de persoon zijn behoeften tegen maatschappelijke of 
materiële weerstanden in tracht te bevredigen. 

In de meeste gevallen zijn beide hier onderscheiden spanningsverschijn
selen — althans voor het persoonlijk beleven — één. Onder de invloed 
van culturele factoren, waarbij de opvoeding een eerste plaats inneemt, 
zal bijvoorbeeld een „sociale spanning" ook direct een intrapsychische 
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spanning oproepen. Daarom is het wellicht beter, niet over twee soorten 
van spanningen te spreken, maar over twee aspecten van het aanpassings-
gebeuren.10 

Zij die zich met deze vraagstukken bezighouden, leggen in verschillende 
mate het accent op deze aspecten. Velen zijn geneigd, slechts die ge
dragingen aangepast te noemen, welke in overeenstemming zijn met de 
eisen die door een buitenpersoonlijke taak of door de maatschappelijke 
verwachtingen worden gesteld. Naar deze opvatting is dus het gedrag 
van de man die een vermogen vergaart uit dubieuze praktijken, niet 
aangepast. Evenmin het gedrag van de functionaris die kans ziet promotie 
te maken zonder enig werk uit te voeren. Wie liever met een geringer 
inkomen uit charitatieve fondsen genoegen neemt dan zichzelf ruimere 
middelen uit arbeid te verschaffen, wordt ook maatschappelijk-onaange-
past of „onmaatschappelijk" genoemd. Het is echter ook mogelijk al deze 
gedragingen te zien als voorbeelden van geslaagd benutten van geboden 
kansen. Dit probleem-gebied wordt beheerst door socio-morele overtuigin
gen. De psychologie kan wel het ontstaan daarvan mede onderzoeken, 
maar niet de waarde ervan bepalen. 

Anderen zien, als gezegd, in de aanpassing vooral het intrapsychische 
aspect. Voor hen is dan ook degene die voldoet aan alle eisen die zijn 
maatschapplijke positie en zijn sociale omgeving aan hem stellen, maar 
die dat alleen kan ten koste van persoonlijke conflicten, niet aangepast. 
Zij zien de innerlijke rust, „het staan in de vrijheid der beslissingen", als 
de ware aangepastheid en beschouwen wie deze niet vertoont als onaan
gepast in de zin van „geestelijk-niet-gezond". 

Deze beide beschouwingswijzen van de aangepastheid aan taken en 
verwachtingen of aan de eisen van een innerlijke vrijheid hebben ook bij 
het onderzoek waarvan wij zullen rapporteren een rol gespeeld. Wij on
derscheiden daar de geestelijk-niet-gezonden en de voor-hun-taak-niet-
geschikten. 

Argyris maakt eenzelfde onderscheid, wanneer hij spreekt van per
sonen die „internally balanced" of „externally balanced" zijn. De eerste 
groep omvat degenen wier psychische processen in evenwicht verkeren; 
de tweede groep wordt gevormd door hen die in harmonie met hun om
geving, b.v. hun werk, leven, De eersten noemt hij „adjusted" en de 
laatsten „adapted.11 Daardoor hebben deze termen, die wij al eerder 
tegengekomen zijn, weer een andere betekenis gekregen. 

Een enkel woord nog over de aanpassing aan de sociale omgeving. 
Vooral bij de beoordeling van de „aangepastheid" van het gedrag speelt 
deze voor vele auteurs een belangrijke rol. 
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Indien men aan aanpassing deze beperkte betekenis toekent, heeft men 
vooral de mensen die m de omgeving van de zich aanpassende persoon 
leven, hun aard, hun wensen en hun verwachtingen op het oog 12 Meestal 
zal het inderdaad de sociale omgeving zijn die de zwaarste eisen aan de 
aanpassing stelt. Dikwijls is ook alléén het sociale een voor de individuen 
verschillende factor, terwijl de met-menselijke bestanddelen van de om
geving voor ieder van hen dezelfde zijn. Het niet-aangepast-zijn zal ook 
een meer opvallende vorm aannemen, indien het in het sociaal contact 
tot uitdrukking komt. Toch mogen wij niet vergeten, dat het hier gaat 
om de inperking van een veel ruimer begrip en dat ook de dingen, het 
klimaat, de physieke omstandigheden van het werk (om er enkele te 
noemen) aan de aanpassing hun eisen stellen. 

Onder de term „aanpassing" wordt zowel verstaan het aanpassings
gedrag als proces als ook het te constateren resultaat van het proces.13 

Beschouwen wij eerst de aanpassing als proces. Als een jongen van 
vijftien jaar voor het eerst naar de fabriek gaat, zullen na verloop van 
tijd vele gedragingen, die de scholier eigen zijn, plaats maken voor die 
van de jonge arbeider. Deze gedragingen zijn — althans in principe —• te 
observeren, vast te leggen en te tellen. Zodra hij zich moeiteloos voegt 
naar de nieuwe eisen, kunnen wij zeggen dat het aanpassingsproces vol
tooid is. Wij hebben dan onze blik gericht op het uiterlijk waarneembaar 
gedrag, maar wij hebben geen gegevens over wat er zich bij die aanpassing 
afgespeeld heeft m de zich-aanpassende mens. Wij hebben dus het aan-
passmgsproces gelijk gesteld met het totaal van de veranderingen die 
in het gedrag optreden, nadat de persoon in een andere situatie is ge
komen. 

Ook zou men sprekend over he^ aanpassmgsproces, op de eerste plaats kunnen denken 
aan de veranderingen die zich tijdens de aanpassing binnen de persoon voltrekken Het 
is moeilijk over deze veranderingen betrouwbare gegevens te verkrijgen In het leven 
hebben wij steeds te maken met complexe situaties en met even complexe, grotendeels 
intrapsychisch verlopende reacties Het „bewerkingsproces van situatie-verandering 
tot gedrags-verandermg valt veelal met te volgen Bij volwassenen op een zeker peil 
van ontwikkeling kan men met behulp van een door introspectie verkregen verslag nog 
wel conclusies ten aanzien van het proces trekken In vele gevallen zal men echter 
daarmee tevens in het verloop van het proces ingrijpen Bij kinderen en ook bij vol 
wassenen die zich met zeer gedifferentieerd kunnen uiten, doen deze moeilijkheden zich 
nog sterker gevoelen 

Doordat bij verandering in de omgeving van de mens ook een verandering in zijn 
gedrag optreedt, concluderen wij tot het bestaan van aanpassingsprocessen De aard van 
deze processen blijft ons echter goeddeels verborgen 

Richten wij thans onze aandacht op de aanpassing als resultaat Omdat 
de omgeving waarin de mens leeft aan voortdurende verandering onder-
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hevig is, en ook de enkeling zelf — met en door die omgeving — ver
andert, eindigt het zich-aanpassen eigenlijk pas met de dood. De aan
passing is niet, zoals de waarneming of het geheugen, een psychische 
functie; de psychische functies staan in haar dienst. 

Toch wordt geregeld gesproken over een „voltooid" aanpassings
proces of over een min of meer „geslaagde" aanpassing14. Men beschouwt 
dan de aanpassing als een historisch-bepaalbaar gebeuren dat een begin 
heeft en een einde. De zich steeds veranderende persoon én de zich 
steeds veranderende omgeving worden dan beschouwd als voor één ogen
blik tot rust gekomen. Dat geeft de gelegenheid een oordeel uit te spreken. 
In ieder leven doen zich voortdurend nieuwe factoren voor waaraan men 
zich moet aanpassen. Als voorbeelden noemen wij: een ander dieet, 
de eerste lange broek, een andere gezinssamenstelling, een andere werk
kring, een andere chef. In de meeste gevallen voltrekt zich een dergelijke 
aanpassing onopvallend en geruisloos. Zelfs al is dat niet het geval, dan 
zal toch meestal na kortere of langere tijd in het gedrag een nieuw 
„evenwicht" tussen persoon en omgeving zijn ontstaan. De aanpassing 
in deze nieuwe situatie heet dan voltooid. De aanpassing heeft tot een 
betrekkelijk stabiele wijze van gedragen geleid. Het doel van de aan
passing is dus — steeds voorlopig — bereikt. Of de aanpassing behalve 
voltooid ook geslaagd mag heten, hangt niet alleen van de voltooiing af, 
maar ook van de normen die wij hanteren. 

Wanneer wij in deze studie het woord „aanpassing" gebruiken, be
doelen wij daarmee niet het proces van het zich-aanpassen, maar het op 
een bepaald ogenblik bereikte resultaat van aanpassingsprocessen. Wij 
hebben dus het begrip van zijn dynamiek ontdaan.15 Wij hebben niet een 
film gemaakt maar een foto, die de toestand op een gegeven ogenblik laat 
zien. Het kan zijn dat die foto een toestand van evenwicht weergeeft. 
Maar dat evenwicht, die „bereikte" aanpassing kan, onder de invloed 
van nieuw optredende of zelfs reeds werkzame factoren weer verloren 
raken. In andere gevallen zal de opname juist het gebrek aan evenwicht 
voor één moment schijnbaar vastleggen, zoals dat ook met een waterval 
of een instortend gebouw geschieden kan. Wij weten dat het een 
„worden" betreft, maar wij maken er een „zijn" van.16 

Misschien zou het juister zijn, indien voor „het op een bepaald ogen
blik bereikte resultaat van aanpassingsprocessen" steeds van de term 
„aangepastheid" gebruik gemaakt werd. Wij zullen dit, om niet te veel 
van het taalgebruik af te wijken, echter niet consequent doen. Een aan
passingsstoornis is dus voor ons — in deze studie — een toestand die 
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tot het niet-geslaagd-aflopen van een proces laat concluderen en niet een 
proces dat tot een ongunstige toestand heeft gevoerd of zal gaan voeren. 

Door deze wijze van beschouwen gaat ontegenzeggelijk veel verloren. 
De dialoog van het aanpassingsgebeuren is vervangen door een eind
uitspraak, die in feite nooit anders kan zijn dan een voorlopige conclusie. 
Wel hebben wij ter bepaling van de aanpassing, opgevat als voorlopige 
eindterm, gebruik gemaakt van gegevens die ons over het vroegere gedrag 
van de onderzochten ter beschikking stonden. 

Het feit dat ons onderzoek voornamelijk op de „eindterm" van het aan
passingsproces gericht is, vindt zijn verklaring vooral in de practische 
moeilijkheden die bij de bestudering van het menselijk gedrag optreden. 
Immers, om het aanpassingsgebeuren zélf te onderzoeken (in de zin van 
observatie van zich veranderende gedragingen) dient het onderzoek zich 
over een langere tijd uit te strekken. Een dergelijk longitudinaal onder
zoek lag buiten het kader van onze mogelijkheden. Bovendien zouden de 
onderzoekers dan zelf factoren in het proces hebben gevormd die nooit 
te elimineren waren geweest.17 

Mogen wij behalve van aangepastheid ook van „onaangepastheid" 
spreken? Onaangepastheid kan betekenen dat de nagestreefde, voorlopige, 
voltooiing van het aanpassingsproces nog niet is bereikt, maar ook dat er 
wél een resultaat is, dat echter niet aan bepaalde normen voldoet.18 

De onaangepaste mens is in het laatste geval niet een niet-aangepaste 
mens, maar een mens wiens aanpassing in enigerlei opzicht ongelukkig 
wordt geacht. Een vergelijking met on-weer, dat óók weer is, ligt voor 
de hand. Het engels spraakgebruik, dat van „ma/adjustment" en van 
,,ma/adjusted persons" spreekt, is in deze veel gelukkiger. „Maladjust
ment" vertalen wij met „slechte aanpassing" of „aanpassingsstoornis"; 
„maladjusted" met „onaangepast".19 Sprekend over „onaangepast" gedrag 
zal de één denken aan het van een norm afwijkend, vreemde, van dat 
gedrag, terwijl een ander wil vaststellen dat het gedrag niet overeen
komstig een veronderstelde bedoeling verloopt en dus niet „zinvol" is.20 

De normatieve aspecten der beoordeling en de zin van het gedrag zullen 
nog aan de orde komen. Hier beperken wij ons tot de opmerking, dat 
die zin alleen begrepen kan worden uit de innerlijke behoeften, wensen, 
idealen van de personen én uit de uitdaging van de zijde der omgeving. 

Meestal worden de termen aanpassing en aangepastheid gebruikt in 
verband met de geestelijke gezondheid. Niet aangepast-zijn staat dan 
gelijk met geestelijk niet-gezond, of gestoord-zijn. In het vervolg van deze 
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Studie zullen wij een onderscheid maken tussen deze vorm, die wij on
aangepastheid in medische zin noemen, en twee andere vormen van on
aangepastheid. De eerste daarvan duidt aan, dat er geen harmonie bestaat 
tussen de vaktechnische en sociale taakstelling en de taakvervulling. Kort
heidshalve spreken wij dan van „ongeschiktheid". De tweede vorm is die, 
waarin geen overeenstemming bestaat tussen de behoeften die de werker 
in zijn werksituatie zoekt te bevredigen en de kansen die hem daartoe 
worden geboden. Wij noemen dat „onbevredigdheid". 

Wanneer de aangepastheid gebruikt wordt als criterium in een weten
schappelijk onderzoek, is het zaak, haar operationeel te definiëren. De 
waarnemingen binnen het onderzoek zijn dan met elkaar te vergelijken en 
wie kennis neemt van de resultaten is ook in staat ze met de uitkomsten 
van andere onderzoekingen te vergelijken. Onze definities zijn te vinden 
in Hoofdstuk VI, § 2. 
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HOOFDSTUK II 

DE MENS IN ZIJN SITUATIE 

1. Omgeving en situatie 

De mens, in zijn concreet bestaan, is niet los te denken van het milieu 
waarin hij leeft. Het zich-aanpassen is altijd een aanpassen-aan-iets en 
wordt daarom niet alleen bepaald door de persoon die zich aanpast, maar 
ook door kwaliteiten van de omgeving waaraan hij zich aanpast. 

Ten dele vormt hij zelf zijn eigen milieu. Hij moet niet alleen leven 
met de door mensen, dingen of wetten gevormde buitenwereld, maar 
evenzeer met zichzelf. Het eigen lichamelijke gebrek, de eigen opvliegende 
aard, de eigen structuur van vaardigheden zijn gegevens waarmee reke
ning moet worden gehouden. Zij vormen even zovele opgaven aan de 
aanpassing. 

Wanneer wij in het navolgende over het „milieu" spreken, dan be
doelen wij daarmee echter niet hemzelf, maar datgene wat hem omringt 
Wij stellen dus de handelende persoon tegenover de wereld buiten hem. 
Uit de dialoog tussen deze beide ontstaat het situatief gedrag. W a t is 
nu die wereld buiten de persoon? Op het eerste gezicht zou men kunnen 
menen, dat die wereld bestaat uit alles wat hij zelf niet is, uit alles wat 
hem omringt. 

Met die hele wereld echter houdt de psychologie zich niet bezig. Voor 
haar is alleen het veel minder omvattende gebied van datgene waarop 
de persoon reageert, onderwerp van studie. Levende wezens reageren 
niet op alles wat hen omringt; er vindt een zekere selectie plaats, die 
grotendeels onbewust verloopt, zoals ook de beïnvloeding door de om
geving slechts gedeeltelijk bewust te maken is.21 

Bij deze selectie speelt de hoedanigheid van de uitrusting een rol: wie 
geen gehoor heeft, mist de sensibiliteit die hem tot muziekgenieter zou 
kunnen maken. Veel sterker echter wordt het gedrag, ook reeds aan de 
receptieve zijde, bepaald door een individuele aard, die ten dele „aanleg" 
is, maar voor een groot deel eigen, persoonlijk, verleden vertegenwoordigt. 
Reeds de waarnemingsfunctie draagt hiervan alle sporen; denk aan de 
zo zeer verschillende betekenis die het avondblad heeft voor het kind, 
de huisvrouw, de zakenman en de intellectueel.22 
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Niet alleen de selectie maai ook de interpretatie wordt door persoonlijke 
zingeving bepaald. Een in gezelschap gemaakte opmerking kan voor alle 
aanwezigen behalve één, vriendelijk klinken, voor die ene sarcastisch. 
Misschien kent hij de spreker beter (of deze hem); misschien is hij door 
vroegere ervaringen zo geworden, dat alles hem spottend voorkomt. Deze 
individuele verschillen in de selectie en de interpretatie van wat waarge
nomen wordt, worden bestudeerd om aan de hand van reacties in 
herhaalbare proefopstellingen tot een dieper inzicht in de structuur der 
persoonlijkheid te geraken, zoals bij de Rorschach-test en vele projectieve 
technieken. 

Onderzoeking en reflectie op het eigen gedrag leren dus, dat de „om
geving", psychologisch beschouwd, slechts bestaat als kader van moge
lijke zingeving. Wij reageren niet op een in termen van tijd en ruimte te 
omschrijven buitenwereld, maar alleen op datgene daaruit wat voor ons 
van belang is.23 

Murray stelt ons de mens voor als een „mobile, discriminating, 
valuating, assimilating, adapting, integrating, differentiating and repro
ducing temporal unity within a changing environmental matrix".24 De 
veelheid van participia in dit citaat illustreert duidelijk het aftasten en 
keuren van de situatie. De selectie van wat voor het subject „van belang" 
lijkt te zijn, wordt hier wellicht te actief en te bewust voorgesteld. Vele 
invloeden vanuit de buitenwereld worden niet bewust, hoewel zij wel 
verwerkt worden. Vele gedragingen in functie van die invloeden zijn geen 
ik-gedragingen. 

Coutu definieert de situatie als „the total configuration of relevant 
behaviors and stimuli involved in an adjustment problem". Vanuit het 
individu, dat in een situatie verkeert gezien, luidt dan de difinitie enigs
zins anders: „For any one person the situation is [or him those components 
of the configuration to which he is at the moment sensitive".25 Het onder
scheid tussen de „objectieve" omgeving en de situatie, die alleen het 
psychologisch relevante omvat, is hier duidelijk aangegeven. 

Reeds vroeger had Lewin de omgeving (environment) van de situatie 
(situation) onderscheiden. Deze laatste omvat niet alleen dat deel van 
de omgeving waarop door de persoon kan worden gereageerd, maar ook 
deze zelf. Omdat de term „situatie" bij de meeste auteurs gelijk staat 
met omgeving, spreekt hij liever over „life space" en hij definieert deze 
als de „totality of facts which determine the behavior of an individual at 
a certain moment".2' 

De phenomenologische richting in de psychologie houdt zich bij uit-
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stek bezig met de verhouding tussen de mens en zijn wereld. Zij stelt, 
dat de mens niet te definiëren is zonder zijn in-de-wereld-zijn in de 
bepaling te betrekken. Mens en wereld worden in en door hun op-elkaar-
betrokken-zijn tot „situatie". Zo schrijft Buytendijk: „Nous voulons en 
effet révéler le „monde" de l'homme, son „cosmos", c'est-à-dire la struc
ture significative des situations, des événements, des valeurs culturelles, 
vers lesquelles il s'oriente, dont il a conscience, qui inspirent ses actions, 
ses pensées et ses sentiments .— le monde dans lequel l'homme existe, 
dont il fait la découverte au cours de son histoire personelle, un monde 
constitué, par le sens que l'existence humaine attribue à toutes choses. 
L'homme n'est pas „quelque chose" possédant certaines carastéristiques; 
il est l'origine des rapports avec un monde qu'il choisit et par lequel 
il est élu".27 

Linschoten noemt de situatie „een motiverings- en betrekkings
systeem"28, en ook: „een geheel van zinsbetrekkingen waarin de persoon 
is geplaatst, maar dat tevens door deze persoon wordt geconstitueerd".29 

En, als om het verwijt te logenstraffen, dat de taal der phenomenologen 
die der dichters zou zijn: „Een situatie is de totaliteit van de personale 
wereld, perspectivisch gestructureerd door een specifieke intentionele 
structuur".30 

Samenvattend zeggen wij, dat de aanpassing van de mens aan zijn om
geving er niet een is aan dingen en aan mensen, maar een aan de waar
den en de betekenissen die hij daaraan hecht. Cassirer noemt de mens 
een „animal symbolicum". 

Die waarden en betekenissen zijn, zij het ook voor een groot deel 
door opvoeding bepaald, persoonlijk en worden door onze ingeboren en 
verworven behoeften geconstitueerd. Reeds het geheel van selecterende 
en interpreterende activiteiten, waardoor wij onze wereld scheppen, valt 
onder „aanpassing". 

Menselijke gedragingen worden niet alleen door het „hier en nu" be
paald, maar evenzeer door het „vertegenwoordigde" verleden en door 
„present-gestelde" anticipaties, die in het heden psychologisch een bestaan 
gaan leiden. 

De mens vertoont gedragingen in een situatie, maar het scheppen van 
de situatie is op zichzelf reeds menselijk, interpreterend, selecterend en 
waarde gevend gedrag. Waar dit scheppen van een eigen situatie niet 
optreedt spreken wij liever van reacties óp een omgeving dan van gedrag. 

De uitspraak of het gedrag zinvol en „aangepast" was, is eerst te 
doen wanneer wij weten welke de uitwendige én de innerlijke factoren 
waren, die de situatie constitueerden, waaruit het gedrag ontstond. „One 
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can hope to understand the forces that govern behavior only if one 
includes in the representation the whole psychological situation", schrijft 
Lewin.31 

Het is zeer wel denkbaar, dat in de „werksituatie op een zelfde berisping van de chef 
de ene employe zal antwoorden met stille verslagenheid, een ander met onmiddellijk 
ontslagnemen en een derde met verdubbelde inspanning Voor allen heeft de bensping 
een „Aufforderungscharacter '. Misschien was er nog een vierde employe die de uitval 
alleen maar lachwekkend vond Zoiets kan dan strikt persoonlijk bepaald zijn, of ook 
samenhangen met de onder het personeel gegroeide normen mzake het beoordelen van 
het gedrag van superieuren Al die reacties worden niet alleen bepaald door de physiek 
aanwezige omgeving, maar ook door een innerlijke „toestand die eerst de situatie schept 
Die innerlijke toestand werd voor het eerste subject gekenmerkt door een besef van niets-
waardigheid en schuld Dit schuldgevoel werd wellicht geïnduceerd door een activering 
van oude schuld-situaties, zoals de dieptepsychologie leert De tweede ondergeschikte 
handelde misschien vooral in functie van een impulsief temperament Verstandelijke 
motieven speelden voor hem geen rol. Maar evengoed is het mogelijk dat hem juist 
tevoren een betere betrekking aangeboden was en dat hij nu de gelegenheid aangrijpt om 
sneller te kunnen „veranderen De derde employe werd misschien gemotiveerd door 
het van hem afhankelijke gezin. 

Aan het einde van deze studie zullen wij rapporteren over een onder
zoek naar een drietal vormen van onaangepastheid, die WIJ „gestoordheid", 
„ongeschiktheid" en „onbevredigdheid" zullen noemen. Daarom lijkt het 
goed erop te wijzen, dat met alleen de beoordelaars en hun normen in 
alle drie gevallen verschillend zijn, maar ook de situaties waarover hun 
oordelen geldigheid pretenderen. Wanneer de psychiater iemand onaan
gepast noemt, heeft hij de totale levenssituatie op het oog. De werknemer 
die aangeeft geen bevrediging in zijn werk te vinden, beoordeelt daarmee 
zijn werksituatie die een deel — van onbekende omvang — van zijn 
levenssituatie vormt. Hoewel zijn werk en zijn werkomgeving aan velen 
met hem dezelfde eisen stellen, kan hij deze toch persoonlijk geheel anders 
ervaren Van de chef die de geschiktheid van een ondergeschikte vast
stelt, vragen wij dat hij objectieve prestaties aan objectieve normen zal 
toetsen. W a t die eisen voor de beoordeelde als situatiefaktoren beteke
nen, mag bij zijn beoordeling geen rol spelen. Bij ons onderzoek hebben 
wij daarom de objectieve eisen en de mening van de werknemers over 
die eisen afzonderlijk vastgesteld. 

De mogelijkheid tot het verklaren van gedragingen in reële, complexe 
situaties blijft altijd beperkt. Clinici kunnen trachten de situatie te ont
dekken en m kaart te brengen, romanciers kunnen haar construeren Voor 
ons, die ons ten doel hadden gesteld van betrekkelijk grote aantallen 
werknemers de aangepastheid in de „industriële situatie" vast te stellen, 
was het niet uitvoerbaar die situatie ook maar bij benadering volledig te 
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definiëren. Daaruit volgt, dat ook de aangepastheid slechts op grove wijze 
kon worden vastgesteld. 

2. De industriële werkomgeving als situatie 
Hebben wij in het voorgaande geschreven over aanpassing in het 

algemeen, thans gaan wij over tot behandeling van de industriële situatie 
waarin aanpassing wordt verlangd. 

Binnen de levenssituatie vormt de werksituatie een veld, dat naar 
andere situaties openligt, en dat ook zelf vele aspecten laat onderkennen. 
Deze zijn niet in iedere werksituatie dezelfde, zij hebben althans niet 
steeds dezelfde inhoud. Een vergelijking tussen de werksituatie van een 
romanschrijver, een practizerend medicus, een geestelijke en een voorman 
in een fabriek laat dit duidelijk zien. Deze werksituatie, die door de 
werker en door het hem omringende wordt bepaald, willen wij nu nader 
beschouwen. Wij beperken ons daarbij tot „de" industriële situatie, 
omdat het onderzoek waarover wij rapporteren daarop betrekking heeft. 
Ook deze verschilt van plaats tot plaats, van functie tot functie en 
van werknemer tot werknemer, maar zij toont toch steeds een aantal 
aspecten die, op een zeker niveau van abstractie, als gemeenschappelijk 
kunnen gelden. Het zijn: het werk-zelf; de physieke werkomstandig
heden; de organisatie; de sociale werkomstandigheden; de beloning; de 
maatschappelijke verzorging en bestaanszekerheid. 

1. Het werk-zelf. Daaronder verstaan wij het geheel van de te verrichten 
taken. Het werk van de wever en dat van de getouwsteller die in de
zelfde afdeling van dezelfde fabriek, onder dezelfde chef, aan dezelfde 
machines, werkzaam zijn, verschilt hemelsbreed. 

Ook het onder eenzelfde beroepsbenaming verrichte werk kan ver
schillend zijn; zo worden door „draaiers" technisch zeer verschillende 
taken verricht. Het verrichte werk kan tot één of tot meerdere bedrij f s-
functies behoren; het laatste is het geval wanneer productiearbeiders zelf 
ook het onderhoud van hun machine verzorgen. 

Het is vooral bij handenarbeid en bij specialisten-functies, zoals die 
van de tekenaar of van de statisticus, dat het werk-zelf duidelijk van de 
andere componenten van de werksituatie valt te onderscheiden. Het 
„werk" van de directeur of van de verkoper daarentegen valt goeddeels 
samen met de organisatorische of sociale aspecten van de functie. Maar 
ook als het werk-zelf, de te verrichten taak, duidelijk te onderscheiden 
is, mag niet worden vergeten, hoezeer het door de andere factoren wordt 
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beïnvloed. De mate van vrijheid bij het kiezen tussen verschillende uit 
te voeren werkzaamheden, de vrijheid bij het nemen van beslissingen, de 
af te leggen verantwoordelijkheid, zijn alle nauw verweven met het werk 
en in de practijk daarvan moeilijk te scheiden. Daarom moeten bij selectie 
en opleiding, zelfs voor meer „eenvoudige" functies, al deze aspecten 
mede in de analyse worden betrokken en daarom kan een oordeel over de 
geschiktheid eerst geveld worden, indien al deze aspecten inderdaad 
mede zijn overwogen. 

2. De phgsieke werkomstandigheden. Onder deze term plegen wij 
samen te vatten alle factoren die de werksituatie als physieke werkom
geving karakteriseren. Een limitatieve opsomming daarvan is moeilijk te 
geven. Meestal wordt vooral aandacht besteed aan de houding waarin 
het werk wordt verricht; de krachtsuitoefening die ervoor nodig is; 
lawaai; stank; tocht; temperatuur; bewegingsvrijheid. 

Het zijn deze factoren die het gemakkelijkst van buitenaf te veranderen 
zijn: „het werk moet gedaan worden, maar de omstandigheden kunnen 
wij veraangenamen". Deze factoren zijn het ook, die •— mét het be
loningssysteem — door de werknemers zelf het eerst als oorzaak van hun 
ontevredenheid, van hun mislukking of van hun psychische gespannen
heid, worden genoemd. Deels omdat zij het werk-zelf zien als iets dat 
moeilijk te veranderen valt, deels omdat inderdaad bij vergelijkbaar werk 
de physieke omstandigheden waaronder het wordt verricht, van fabriek 
tot fabriek (en zelfs van afdeling tot afdeling) sterk uiteenlopen. 

3. Organisatorische [actoren. Alle werk wordt, behalve in een sociale 
en in een technische context, verricht in een door organisatorische feiten 
beheerste omgeving. Voor de arbeider is het niet alleen nood
zakelijk, dat hij weet, wat te doen, met wie het te doen en aan wie 
om instructie te vragen, maar ook dat grondstoffen, hulpmaterialen en 
gereedschappen op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste hoe
veelheid aanwezig zijn. Een goede planning en een goede afstemming van 
de onderdelen op elkaar kunnen de resultaten van het werk en de bevredi
ging daarin sterk beïnvloeden. Vooral voor het lager kader in de fabrie
ken, dat veel met de gevolgen van organisatorische moeilijkheden te 
kampen heeft en dat dikwijls niet bij machte is daarbij in te grijpen, kan 
de organisatie aanleiding geven tot onbehagen en spanningen. 

Dat de organisatie van het werk en rondom het werk de taken zelf 
in hun aard en in hun omvang sterk kan beïnvloeden, hebben wij reeds 
gezien. Ook de sociale werkomstandigheden worden mede door de orga
nisatie bepaald, zowel door de formele, gewilde en van bovenaf inge
voerde organisatie als door de informele, gegroeide verhoudingen. Boven-
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dien kan de organisatie moeilijk van de sociale omstandigheden worden 
gescheiden, omdat zij de verhouding tussen door mensen uitgeoefende 
activiteiten regelt en zelf door mensen( die het formeel of informeel voor 
het zeggen hebben) is opgezet naar hún inzicht en hún goeddunken. Maat
regelen, procedures en reglementen, salarisschalen en promotieschema's 
zijn tenslotte van mensen afkomstig en reflecteren in hun vorm en inhoud 
de menselijke hoedanigheden van hen die ze hebben bedacht. 

4. De sociale werkomstandigheden. Dit zijn de werkomstandigheden 
voorzover zij door tussen-menselijke betrekkingen worden gevormd. 

Samenwerken veronderstelt samenzijn, en dit samenzijn zoekt binnen 
de grenzen van het organisatorisch gegevene — of ook wel over deze 
grenzen heen, in een „informele organisatie" ·— naar een menselijke 
vorm. Eigenlijk zijn pas in de „Hawthorne experimenten"32 de betekenis 
van de sociale sfeer en van de onderlinge verhoudingen in de werk
situatie duidelijk aangetoond. Daar werd de aandacht gericht op wat 
zich afspeelt in kleine werkgroepen, waarin de functionaris weer een 
individueel gezicht verkrijgt en als persoon — als Jan, Piet of Klaas — 
wordt erkend. 

Een der belangrijkste aspecten van de sociale werkomstandigheden 
lijkt wel de stijl van leidinggeven. Reeds Elton Mayo en zijn volgelingen 
wezen op de betekenis van de kleine werkgroep, maar zij kwamen nog 
niet tot een veralgemening van de conclusies die uit hun observatie kunnen 
worden getrokken. Toch lijkt de generalisatie gewettigd, dat de „groep" 
eerst onder een bepaalde stijl van leidinggeven tot een ieam wordt.33 

De betekenis van het leidinggeven in een sfeer van overleg is wel het 
meest naar voren gebracht door de school van Lewin, waar vooral de 
problematiek rond het „democratische" en „autoritaire" leiderstype in 
het centrum van de belangstelling stond.34 

Al deze bevindingen wijzen op de betekenis van het geïntegreerd zijn 
van het individu in de groep, van het affectief aan elkander gerelateerd 
zijn, van de aard van het leiderschap, van het gewaardeerd en erkend 
worden in de sociale situatie die de werksituatie tevens is.35 Daarmee 
komen wij op het gebied dat met de term „status" wordt aangeduid. 
Wij achten het aannemelijk dat de status van de werknemer en het 
prestige dat hij op grond daarvan geniet van grote betekenis zijn voor 
de bevrediging die hij in zijn werksituatie vindt. Deze status zal behalve 
van zijn formele plaats in de organisatie ook afhankelijk zijn van de 
geschiktheid die hij voor zijn taken bezit. Gebrek aan en verlies van 
status zullen in bepaalde gevallen tot ongewenste psychische spanningen 
kunnen leiden, maar wij betwijfelen toch of zij bij voordien geestelijk-
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gezonde mensen kunnen voeren tot ernstige psychopathologische beelden. 

Gardner verhaalt de geschiedenis van een employe die gedurende enkele jaren zijn 
zieke superieur had vervangen Toen tenslotte een nieuwe chef werd benoemd, werd het 
status-verlies door de betrokken werknemer zo sterk gevoeld dat hij daarop reageerde 
met ernstige pathologische verschijnselen, die opneming in een ziekenhuis noodzakelijk 
maakten 3 0 

Roethhsberger geeft het voorbeeld van een employe wiens naam men na een over
plaatsing had vergeten in de herdruk van de bednjfstelefoongids te vermelden , He 
became so preoccupied with the problem, that he could not work. He was completely 
psychotic ' 3 7 

Wij veronderstellen hier te doen te hebben met afwijkende persoonlijkheden, wier 
verschijnselen door de genoemde omstandigheden wel gekleurd, maar niet veroorzaakt 
worden. 

Voor de aangepastheid van de persoon in zijn werksituatie speelt 
niet alleen zijn status in het bednjf een rol, maar ook de status die hij 
— al dan niet op grond van zijn bedrij f spositie — buiten de poort geniet. 
Uit het werk van Ydo en uit ons eigen onderzoek blijkt het verband 
tussen de waardering die de huisgenoten voor het werk hebben en het 
plezier dat de werknemer er zelf in heeft.38 

Een lage status — indien als zodanig ervaren ·— kan ook leiden tot 
een geringe geïnvolveerdheid in het werk en tot het zoeken van compen
satie in sociale activiteiten. Met behulp van laboratorium-experimenten is 
dit duidelijk aangetoond.39 Een dergelijk compensatonsch belangrijker 
worden van de sociale aspecten der werksituatie kan ook optreden, wan
neer het werk-zelf te weinig mogelijkheden biedt tot zelf-expressie van 
degene die het verricht. 

Nog eens wijzen wij erop, dat vele reeds genoemde en nog te noemen 
factoren uit de werkomgeving, die op zich niet sociaal van aard zijn, 
toch een belangrijk sociaal aspect vertonen. In vele gevallen worden zij 
eerst door het bezit van dit sociale aspect psychologisch relevant en be
horen zij slechts daardoor tot de werksituatie. In de woorden van Roethhs
berger material goods, physical events, wages, hours of work, and 
so on, cannot be treated as things in themselves. Instead, they have 
to be interpreted as carriers of social value".40 

5. De beloning. De vraag kan worden opgeworpen of de beloning 
deel uitmaakt van de werksituatie Ons lijkt dat een academische 
vraag voor de betrokkenen doet zij dat zeker wel. Het recht op beloning 
ontstaat door de aard van de verrichte taken; de wijze van berekening 
en uitbetaling reflecteren organisatorische en sociale aspecten van de 
werksituatie. 

Dat de hoogte van het loon ook de bevrediging in de arbeid beïnvloedt 
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behoeft geen betoog. Toch is dat niet steeds het geval. Er zijn vele 
voorbeelden van overigens gezonde werknemers die met tegenzin, maar 
tot tevredenheid van hun superieuren, hun taken verrichten, om aldus 
hun gezin een zekere mate van welstand te verzekeren. 

Daarbij doet zich dan wel de vraag voor, of de frustaties, die uit een dergelijke toestand 
groeien niet op de duur tot ernstige spanning en psychische stoornissen aanleiding kunnen 
geven. Alexander en Healy hebben zelfs op grond van onderzoekingen gemeend te 
kunnen vaststellen dat onbevredigdheid met het werk een voorname oorzaak is van 
criminaliteit.41 

Veelal gaat het echter niet om het absolute loon van de individuele 
werknemer, maar verloopt de beïnvloeding langs een vergelijking die hij 
maakt tussen de beloning die hij ontvangt voor zijn werk en die welke 
anderen ontvangen voor het hunne. Deze beïnvloeding heeft ook plaats 
van buitenaf: in hoeveel gevallen bepaalt niet het gezin of de employé 
met zijn loon tevreden zal zijn.42 

De wijze van uitbetaling — en zelfs de naam die aan het loon gegeven 
wordt — hebben voorts een status-symbolische betekenis, waarvoor velen 
gevoelig zijn.43 Ook is het duidelijk, dat de beloning voor de werk
nemer de meest tastbare uiting is van de tevredenheid van zijn supe
rieuren met zijn prestatie en van de waardering die zij voor hem als 
persoon hebben. 

Evenals dat met de sociale aspecten van de werksituatie het geval is, 
kunnen waarschijnlijk ook de beloningsaspecten, bij frustratie op ander 
terrein, compensatorisch als belangrijk naar voren geschoven worden. 
Argyris stelt kort en bondig, dat wij een tijdperk tegemoet gaan, waarin 
wij de mensen betalen in verhouding tot de onvoldaanheid die zij met 
hun werk vertonen.44 Kuylaars heeft verzucht, dat de arbeidsvreugde van 
de ongeschoolde arbeiders bijna uitsluitend uit loonvreugde bestaat.45 

Ling vat het probleem duidelijk samen: Fabriek, kantoor of mijn zijn 
plaatsen waar de werker vele fundamentele behoeften zoekt te bevredigen. 
Hij slaagt daar in feite zelden in. Daarom eist hij een hoger loon en 
vraagt hij zich vervolgens af hoe het komt dat hij zich even onvoldaan 
voelt als tevoren.46 Wij moeten erop wijzen, dat deze meningen nog niet 
door onderzoek bevestigd zijn. 

6. Maatschappelijke verzorging en bestaanszekerheid. Onder dit hoofd 
willen wij nog een aantal factoren samenbrengen, die in feite weinig met 
werk of werkomstandigheden te maken hebben, maar die toch mede de 
werksituatie, zoals die door de betrokkenen wordt ervaren, bepalen. 

De maatschappelijke verzorging van de werknemers wordt, vooral in 
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de vorm van verzekeringen, voor een goed deel door overheidsmaat
regelen behartigd of gewaarborgd. De verschillen die op dit gebied in 
ons land nog bestaan, lijken, met uitzondering van de pensioenregelingen, 
niet zo groot, dat de ene werkkring daardoor verkieslijker zijn zou dan 
de andere. 

Anders wordt het, wanneer het bedrijf allerlei voordelen kan bieden, 
deels van financiële aard, zoals reisgeld- en zelfs reisduurvergoedingen, 
deels door het verstrekken van diensten, zoals bij het verschaffen van 
een woning. Bij een overspannen arbeidsmarkt kunnen zulke faciliteiten 
licht belangrijker worden dan de „werkelijke" inhoud van de functie. 
Iedere personeelchef moet in onze dagen uitmaken of de sollicitant primair 
op ,,de baan" of op „het huis" reflecteert. 

Een enkel woord nog over de bestaanszekerheid. Wij verstaan daar
onder de zekerheid dat de werkgelegenheid van blijvende aard zal zijn 
en dat de beloning aan redelijke maatstaven zal blijven voldoen. Onzeker
heid op dit gebied zal de arbeidsvreugde, de arbeidsprestatie en zelfs 
de gezondheid ongunstig kunnen beïnvloeden. Maar een te grote zeker
heid van toekomstige werkgelegenheid zal, althans ten opzichte van de 
prestatie, eenzelfde effect kunnen hebben. 

De in het bovenstaande gegeven indeling heeft zeker geen absolute 
geldigheid. De factorengroepen overlappen elkaar en zijn bovendien niet 
voor iedere functie in gelijke mate van belang. Overal zullen alle genoemde 
factoren een rol spelen, maar de functie van modelmaker wordt toch wel 
voornamelijk door het „werk-zelf" en die van voorman-sjouwploeg door 
de sociale aspecten gekenmerkt. Het gaat er ons slechts om, aan te geven 
dat de functie veel meer omvat dan een aantal te verrichten taken, en 
dat dus mislukking in de functie en onaangepastheid van de functionaris 
op zeer uiteenlopende gronden kunnen ontstaan. Het inzicht in deze 
materie is betrekkelijk langzaam gegroeid. De eerste generatie van bedrijfs
psychologen hield zich vrijwel uitsluitend bezig met de bepaling van de 
„geschiktheid" voor het te verrichten werk.*1 Daarna kwam de belang
stelling voor de physieke werkomstandigheden.48 Nog later richtten 
zich de onderzoekers op het verband tussen sociale determinanten van 
de werksituatie en de daarin geleverde prestaties of de daarin gewonnen 
bevrediging. Toen bleek ook, dat deze determinanten niet alleen in de 
werksituatie gezocht moeten worden, maar ook daarbuiten. W a t de vrouw 
van de arbeider denkt over zijn werk of over zijn baas, is zeker zo relevant 
als wat zijn medewerkers denken. Dat dit ook ten aanzien van de beloning 
geldt, hebben wij reeds gezien. 
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Naast de hier aangegeven verschuiving in de belangstelling heeít zich 
nog een andere voorgedaan: die van het feit naar de beleving. De werk
omgeving doet haar invloed op het arbeidsresultaat, de bevrediging en de 
aangepastheid gelden via de beleving van die omgeving door hen die er 
zich in bevinden. Bij het onderzoek, waarover wij in een later hoofdstuk 
van deze studie zullen rapporteren, is dan ook de mening van de betrok
kenen steeds behandeld als een gegeven dat los staat van de „feitelijke" 
toestand. 
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HOOFDSTUK III 

AANPASSING-BEMOEILIJKENDE F A C T O R E N 

1. Stress en stress-inducerende factoren 

De omgeving waarin wij leven, wij hebben het reeds gezien, wordt 
door onszelf gestructureerd. Onze wensen en onze gevoelens geven 
kleur en vorm aan onze wereld en bepalen aldus of wij ons daarin zullen 
thuisvoelen of niet. Tot op zekere hoogte hangt het van ons af of wij ons 
in dezelfde omgeving als ,,een kat in een vreemd pakhuis" of als ,,een 
vis in het water" zullen voelen en ons daarnaar zullen gedragen. Als 
het niet zo was, dan zou het onverklaarbaar zijn dat de één kan leven 
en werken in een omgeving die voor een ander onverdraaglijk is. 

Wij kunnen ons van de aspecten van de omgeving waarin wij leven 
voorstellen, dat er een plaats aan zou kunnen worden toegekend op een 
schaal van verdraaglijkheid. Aan het ene uiterste van dit continuum 
kunnen omgevingsfactoren gedacht worden die onafhankelijk van welke 
persoonlijke perceptie ook, onmogelijk kunnen worden verdragen. Aan 
de andere zijde staan de factoren die zich tot velerlei interpretatie lenen 
en die slechts in zeer bepaalde gevallen door zeer bepaalde personen 
zo zullen worden gepercipieerd dat de aanpassing erdoor wordt bemoei
lijkt. Voor het nu volgende gaan wij ervan uit, dat aanpassing-bemoei
lijkende factoren psychische spanningen en gevoelens van onbehagen kun
nen oproepen. Deze gevolgen kunnen bewust worden of onbewust blijven; 
zij kunnen door de persoon bij wie ze optreden in hun oorzaak wél of niet 
worden onderkend; zij kunnen een grote verscheidenheid van afweer
mechanismen in werking stellen. Het voortduren ervan kan een gevaar 
opleveren voor de geestelijke gezondheid. Situaties, die zulke spanningen 
oproepen, noemen wij „onverdraaglijk". De vraag of er omgevingsfactoren 
bestaan die voor iedereen onverdraaglijk zijn, dus met andere woorden 
de vraag naar de plaats van het nulpunt op de schaal, is voor de psycho
loog moeilijk te beantwoorden. In de meest vreemdsoortige en „ongun
stige" milieu's blijken sommige individuen zich nog wél te bevinden.49 

De onverdraaglijkheid is immers steeds een aspect van de situatie, waar
in zowel de persoon als zijn omgeving hun plaats vinden. 

Evenmin als het nulpunt van verdraaglijkheid kan worden aangegeven, 
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is het mogelijk met absolute geldigheid aan te geven op welke plaats van 
de schaal het accent in de „veroorzaking" der onverdraaglijkheid van de 
omgeving naar de persoon zou verschuiven. De overgangen zijn vloeiend 
en bovendien van mens tot mens verschillend. De keuze van het keerpunt 
zou dus steeds arbitrair zijn. 

De psychische spanning, die door omgevingsfactoren wordt teweeg
gebracht, wordt in de engelse literatuur meestal „stress" genoemd. 

Evenwel wordt dezelfde term ook gebruikt om de stress-veroorzakende factoren aan 
te duiden. Z o bij Leighton die bij een opsomnung van „stresses" zowel „voortdurende 
frustratie van doeleinden, verlangens, behoeften' als „omstandigheden die verwarring 
scheppen" noemt.50 Selye daarentegen maakt een duidelijk onderscheid tussen „stress" 
als resultaat en „stressor" als „agent".81 Rosenzweig noemt weer juist de „stimulus-
situation", die een weerstand oproept „stress", terwijl de daardoor veroorzaakte 
„distress of the organism" bij hem „tension" heet 52 Wonderlijk is dat Leighton in zijn 
werk een geheel hoofdstuk wijdt aan „Individuals under stress", maar noch daarin, noch 
in de als appendix opgenomen paragraaf over „Concepts and Methods" een definitie 
geeft. 

Het onderscheid tussen stress en stressor is op zich natuurlijk Juist. Wij vermoeden 
echter dat laatstgenoemde term niet algemeen ingang zal vinden. Zelf zullen wij spreken 
over stress en over stressfactoren.63 

De hoofdzaak is, dat bepaalde omgevingsfactoren aanleiding tot stress 
kunnen geven, dus als stress-factoren werkzaam kunnen zijn. Ze zijn 
meestal met op zich stressveroorzakend, maar bestaan als stressfactoren 
alleen voor degenen, die er gevoelig voor zijn. Het stressfactor-zijn is 
dus een situatie-aspect en geen hoedanigheid van de omgeving zelf. Meer 
speciaal wordt de term gebezigd voor factoren, die een lange inwerkmgs-
duur hebben en die bij velen tot aanpassingsstoringen voeren. Als wij 
in het navolgende nader op de aard van de stressfactoren ingaan, zullen 
wij in het midden laten of zij gezien moeten worden als de énige aan-
passingsstoomissen veroorzakende factoren of als bij het ontstaan van 
zulke stoornissen medewerkende invloeden. 

Wij hebben er al op gewezen, dat het met mogelijk lijkt de bijdragen van de omgeving 
en die van de persoon bij het ontstaan van aanpassingsmoeilijkheden van elkander af 
te grenzen. Voor beide bovengenoemde gezichtspunten zijn argumenten aan te voeren. 
Voor een sterke persoonlijke bepaaldheid spreekt het feit, dat in zeer vergelijkbare om
standigheden lang niet alle mensen aan een aanpassmgsstoornis gaan lijden. Ook schijnt 
wel vast te staan dat in sommige families de neiging tot het ontwikkelen van deze 
stoornissen groter is dan in andere Daartegen kan worden aangevoerd dat geen twee 
mensen in geheel dezelfde omstandigheden leven. Zelfs binnen een gezin verschillen 
altijd de geboortenummers en de paedagogische ervaring der ouders Bovendien kan het 
familiair voorkomen van stoornissen verklaard worden uit het feit, dat gestoorde ouders 
bij uitstek voorbestemd lijken om de ongunstige sfeer te scheppen waarin nieuwe 
stoornissen gedijen. 

Bij de aanhangers van de „omgeving-theorie" kunnen wij een onderscheid maken tussen 
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hen die het gezinsmilieu voor de stoornis aansprakelijk stellen en hen die de oorzaak 
eerder zoeken bij invloeden van het wijdere milieu Een moeilijkheid voor exact onderzoek 
is natuurlijk, dat het wijdere milieu tevens ook het engere beïnvloedt 5 4 

Voor de leer van het ontstaan der stoornis uit psychische traumata, door de eerste 
opvoedingsrelaties veroorzaakt, pleit dat bij gestoorden steeds dergelijke traumata worden 
gevonden Een belangrijk tegenargument is evenwel, dat zelden is nagegaan m hoeveel 
gevallen dezelfde ongunstige factoren aanwezig waren zonder een trauma te veroorzaken. 

Wie meent, dat de culturele omstandigheden debet zijn aan het ontstaan van stoor
nissen, kan erop wijzen, dat er in onze huidige samenleving meer gestoorden zijn dan er 
vroeger waren Maar, zo kan men tegenwerpen, wie weet hoeveel er vroeger waren1 

Is niet alleen onze belangstelling méér op dit onderwerp gericht, omdat het voor de 
gestoorden moeilijker valt zich in onze veeleisende samenleving te handhaven dan in 
vroegere eenvoudiger omstandigheden7 Ging met wat wij nu b.v. „neurose" noemen 
vroeger onder andere benamingen schuil' Ook is gezegd, dat in sommige — primitieve — 
culturen in het geheel geen psychische stoornissen zouden voorkomen ^5 Daartegen is 
van „constitutioneel standpunt" ш te brengen, dat in zulke culturen de zwakke naturen 
niet tot volle wasdom plegen te komen. 

Anderen menen, dat in van de onze afwijkende culturen wél stoornissen worden gevon
den maar dat deze van andere aard zouden zijn dan de bij ons aangetroffen storingen. 
Het staat evenwel niet vast, dat deze verschillen met van oppervlakkige, zij het specta
culaire, aard zouden zijn. Het is mogelijk, dat inhoud en uitingswijze der stoornis naar 
cultuur verschillen, maar dat de fundamentele conflicten, die eraan ten grondslag liggen, 
universeel zijn. 

Tenslotte zijn een aantal auteurs de mening toegedaan, dat stoornissen, zelfs van 
neurotische aard, kunnen worden veroorzaakt door factoren, die in het gezins- of werk-
miheu van de volwassen mens optreden. 

Het lijkt juist, aan te nemen, dat onbevredigdheid, psychische span
ningen en stoornissen worden veroorzaakt door „ongunstige" factoren in 
de naaste omgeving .— op hun beurt cultureel bepaald — én door „zwak
heden" van de persoon in het verwerken van die factoren. 

Alexander en ook Freud hebben zich voor deze multi-causale ziens
wijze uitgesproken.56 

De practicus, wiens taak het is situaties te scheppen, waarin de aan
passing van mensen aan hun omgeving zonder spanning verlopen kan, 
zal zich bij voortduring afvragen of zijn bemoeienissen gericht moeten 
zijn op omgevings-verandering, zoals geplande samenstelling van de werk
groep, organisatorische ingrepen, object-psychotechnische maatregelen of 
op reëducatieve bemoeienissen met de persoon. Wij menen, dat hier geen 
vaste richtlijnen zijn op te stellen en dat door ervaring en studie verworven 
kennis der relevante factoren, bij het maken van een keuze uit de mogelijke 
maatregelen slechts kan behoeden voor grove fouten. Voor het overige 
blijft het een kunst. Practische bezwaren van technologische, financiële 
of organisatorische aard zullen overigens ook veelal de keuze beïnvloeden. 

In het navolgende zullen wij de omgevingsfactoren, waaraan een stress-
inducerend karakter wordt toegeschreven, nader bezien. 
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2. Formele indeling van aanpassing-bemoeilijkende factoren 

Het lijkt nuttig een onderscheid te maken tussen objectieve en sub
jectieve stressfactoren. Een omgevingsfactor, waarvan met zekerheid is 
vastgesteld dat hij tot het ontstaan van psychische spanning heeft bij
gedragen, noemen wij dan objectief. Een subjectieve stressfactor is een 
omgevingsfactor, die door hem, die aangeeft er de invloed van te onder
gaan, als oorzaak van de spanning wordt beschouwd. Iedere psychiater, 
psycholoog of maatschappelijk werker weet, dat wat als subjectieve 
stressfactor wordt aangegeven lang niet altijd ook als objectieve stress
factor kan worden onderkend. De gelijkstelling van klacht met oorzaak 
zou op dwaalwegen voeren.57 

Het is waarschijnlijk geen zeldzaamheid, dat een stressfactor die objec
tief beschouwd de spanning verwekt, niet als zodanig wordt beschouwd. 
Deels gaat het dan om factoren die voortdurend inwerken en zozeer in 
het sociale en culturele leven van alledag zijn opgenomen dat men er zich 
geen rekenschap van geeft.58 Voor een ander deel betreft het factoren 
die worden weg-gerationaliseerd. Ook wordt ter verklaring van het 
veroorzaakte onbehagen wel secundair een andere oorzaak gesubsti
tueerd.59 In andere gevallen bestaan wel subjectieve klachten over on
gunstige omgevingsfactoren, maar worden deze niet in verband gebracht 
met de spanning die er objectief het gevolg van is. 

Kortom, de blik vanuit de psychische stress op de ongunstige om
gevingsfactoren die haar mede constitueren lijkt veelal verduisterd door 
een deels individuele, deels cultureel-bepaalde perceptie. 

Een andere onderscheiding is die welke kan gemaakt worden tussen 
algemene en persoonlijke stressfactoren. In zoverre stressfactoren invloe
den zijn die aanleiding geven tot psychische spanningen bij individuele 
personen, zijn alle stressfactoren persoonlijk. Soms kan er echter een min 
of meer algemene geldigheid aan worden toegekend, omdat zij hun 
invloed over zeer vele mensen uitstrekken. Duidelijke voorbeelden van 
dergelijke algemene stressfactoren zijn: honger, een vreemd klimaat, 
gebrek aan waardering, physiek gevaar. Persoonlijke stressfactoren zijn 
dezulke, die de individuele aard of gesteltenis van bepaalde personen 
behoeven om tot aanpassingsmoeilijkheden aanleiding te geven. Daaronder 
valt b.v. de psychische spanning die optreedt onder de invloed van een 
„incompatibilité d'humeur". 

De overgang tussen beide uitersten worden gevormd door factoren die 
weliswaar niet van algemeen-geldige aard zijn, maar die hun spanning-
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veroorzakende invloed toch uitoefenen op velen van hen die ermee wor
den geconfronteerd. 

Rosenzweig maakt onderscheid tussen passieve en actieve stress-situa
ties. Passieve stress-situaties blokkeren wel de bevrediging van een be
hoefte maar hebben overigens geen dreigend karakter. Actieve stress
situaties daarentegen vertonen zekere kenmerken van gevaar. Een ge
sloten deur noemt hij als voorbeeld van het eerste type; een politie
agent kan in gegeven omstandigheden het tweede type representeren.80 

Belangrijker lijkt Rosenzweigs indeling van de stress-situaties in externe 
en interne. Bij de laatste treden dan de intrapsychische conflicten op de 
voorgrond.61 Wij herinneren hier aan de onderscheiding die wij in 
hoofdstuk I gemaakt hebben tussen spanning binnen de persoon en 
spanning tussen persoon en omgeving. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen wij aan het begrip stress een 
beperkte inhoud geven. Wij beperken ons tot psychologische stress en 
vooral tot de externe stress-situaties. 

Veelal wordt een nauw verband gelegd tussen het begrip „stress" en 
de begrippen „geestelijke gezondheid" en „onbevredigdheid". In het voor
gaande hebben wij reeds gewezen op het spanningsveld dat aanwezig 
is tussen mens en inwerkende omgeving, en daarmee tussen behoeften en 
bestaande weerstanden. Men kan die spanningen niet steeds als ongunstig 
beschouwen.62 Wij mogen dat eerst doen, indien blijkt dat voor het 
menselijke als wezenlijk beschouwde levensprocessen in hun verloop ge
hinderd worden. Bij een dergelijke beoordeling spelen veelal subjectieve 
meningen of overtuigingen van normatieve aard een rol. 

Hieronder zullen wij een aantal inzichten vermelden aangaande factoren 
uit de omgeving die geacht worden tot psychische spanningen aanleiding 
te geven. De nadruk zal daarbij komen te vallen op resultaten van onder
zoekingen die in de industriële situatie zijn verricht. 

3. Beschouwingen en onderzoek op het gebied van aanpassing-
bemoeilijkende factoren. 

Al zolang de mens over de condities van zijn bestaan heeft nagedacht, 
zijn er pogingen gedaan om aan te geven onder welke omstandigheden 
een menswaardig leven wél en onder welke het niet mogelijk is. Zelfs 
indien men alleen het lichamelijk-welzijn op het oog heeft, is het uitermate 
lastig aan te geven wat wél en wat niet tegen de door de menselijke 
natuur gestelde eisen indruist. Over de kinderarbeid in de 19e eeuw be
staat nu wel een communis opinio; over de huidige ploegenarbeid en 
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tariefsystemen niet. Men zou in de verbeelding nog veel verder kunnen 
gaan en stellen, dat in de toekomst wellicht de opvatting zal ontstaan 
dat de mens niet gemaakt is voor kantoor- of fabrieksarbeid, dat kinderen 
niet op schoolbanken thuishoren, dat het leven in grote steden ongezond 
is, dat een vaste afwisseling van werk en vrije tijd, zonder rekening te 
houden met het individuele levensrhythme, uit den boze is, kortom, dat 
het voortschrijden der civilisatie condities heeft geschapen, waaraan de 
menselijke uitrusting niet is aangepast. 

Wij weten echter nog bitter weinig over de menselijke natuur en de 
daarin besloten vermogens tot aanpassing aan de wisselende condities 
van het leven.63 Op von Weiszäckers definitie van gezondheid als 
„ . . . die Fähigkeit, die naturgeborene Möglichkeit der menschlichen Be
stimmung zu erfüllen", reageert Jaspers dan ook terecht met de verzuch
ting: „Ja, wenn man wüsste was das sei".64 Nietzsche heeft de mens een 
„nicht festgestelltes Tier" genoemd. 

Vele auteurs hebben gemeend, algemene of specifieke factoren te kun
nen aangeven, die 's mensen geluk, een harmonische leefwijze of, om 
in een moderne terminologie te spreken, zijn „geestelijke gezondheid" be
dreigen. Het ligt buiten het kader van deze studie een volledig overzicht van 
deze beschouwingen te geven. Wij beperken ons tot enkele typerende 
opvattingen. 

Allereerst wijzen wij op de cultuurpessimisten, die de mening zijn toe
gedaan, dat de mens onherroepelijk het slachtoffer moet worden van een 
beschaving, welke hem doet vervreemden van zijn eigen natuur. Reeds 
in de klassieke oudheid gaan dergelijke stemmen op. Bij de aanvang der 
nieuwe geschiedenis heeft Rousseau op indrukwekkende wijze gewezen op 
de gevaren der civilisatie. Onder de meer moderne auteurs hebben vooral 
Klages en Carrel de aandacht getrokken. 

Klages betoogt dat onze beschaving een product is van „de geest", 
die tot onherstelbare schade van de mens het primaat over „zijn ziel" 
verworven heeft. In de door „de geest" geconstitueerde beschaving kan 
de mens de volheid van zijn mens-zijn niet meer verwerkelijken. Van de 
wetenschap, een typische uiting van onze geest, zegt hij: „Sie schuf in 
riesiger Arbeit eine Weltmechanik, der freilich keine Vorzeit auch nur 
entfernt Gleichwertiges an die Seite stellt; aber sie erblindete bis zur 
Hoffnungslosigkeit für die unvergleichbar grösseren und umfassenderen 
Fragen des Lebens".65 Zijn beschouwingen culmineren in uitlatingen als 
„Wir stehen im Zeitalter des Unterganges der Seele".66 

Reeds eerder had Nietzsche zich in zijn werk op vele plaatsen mis-
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prijzend uitgelaten over de wereld waarin wij leven: ,,Die Menschheit 
verwendet schonungslos jeden einzelnen als Material zum Heizen ihrer 
groszen Maschinen: aber wozu dann die Maschinen, wenn alle einzelnen 
(das heiszt die Menschheit) nur dazu nützen, sie zu unterhalten? 
Maschinen, die sich selbst Zwecke sind •— ist das die umana commedia?"67 

Een tijdgenoot van Klages was Carrel. Ook deze heeft zich in niet mis 
te verstane bewoordingen gekeerd tegen onze civilisatie. De mensheid 
heeft zich met hulp van wetenschap en techniek een omgeving geschapen 
die met de meest primaire eisen van het menselijk organisme geen rekening 
houdt. β β Voor Carrel is het een vaststaand feit dat onze levensgewoonten 
geestelijke stoornissen tot gevolg hebben. 6 9 Van de factoren die deze 
ongunstige invloed zouden hebben, noemt hij het rumoer van steden en 
fabrieken, het jachtige van ons bestaan, de onrust en de veelsoortigheid 
van onze beslommeringen, het gebrek aan slaap. 7 0 

Deze werken zijn van een speculatief karakter; zij berusten op intuïtie 
en enkele waarnemingen, maar de uitspraken zijn niet getoetst aan 
onderzoek. 

Als tweede categorie van auteurs, die zich bezighouden met de gevaren 
van onze beschaving voor de geestelijke gezondheid, noemen wij de cul
turele anthropologen. Hun conclusies berusten op het onderzoek in een
voudige samenlevingen, waar — in vergelijking met onze maatschappij — 
geen of weinig neurotici zouden worden aangetroffen. Margaret Mead, 
om een der meest invloedrijke figuren uit deze richting te noemen, leidt 
hieruit af, dat het opgroeiende individu in onze cultuur door „de veelheid 
der mogelijke keuzen" verward wordt, hetgeen schade zou toebrengen 
aan de geestelijke gezondheid. 71 

Een verdere bijdrage danken wij aan de uitspraken van psychiaters en 
klinische psychologen over de invloed van maatschappelijk-culturele fac
toren op het ontstaan van aanpassingsstoornissen. Het ligt voor de hand, 
dat de — merendeels psychoanalytisch georiënteerde ·— auteurs niet zozeer 
denken aan de directe invloed van maatschappelijk-culturele factoren, 
maar aan de inwerking daarvan via het gezin, als middelaar der cultuur, 
op de opgroeiende mens. 

Onder hen neemt Alexander een belangrijke plaats in. Aansluitend bij 
Frank72 legt hij de nadruk op de ideologische inconsequenties die onze tijd 
kenmerken. Vooral het veel voorkomende conflict tussen eerzucht en af
hankelijkheid zou de basis vormen van de neurose. Deze ziet hij als het 
gevolg van een niet in staat of bereid zijn behoeften en verlangens in 
overeenstemming te brengen met die van anderen, met de bestaande om-
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standigheden, en met het feitelijke stadium van biologische ontwikkeling.73 

Hij wijst erop dat de in het later leven werkzame culturele invloeden veel 
gemakkelijker op te vangen en te verwerken zijn dan de invloeden, waar
aan het individu op jeugdige leeftijd wordt blootgesteld. Indien de eerste 
ontwikkeling gunstig is verlopen, is het gevaar voor stoornissen onder de 
invloed van latere levenservaringen vrij gering.74 Dit geldt dan zeker voor 
de werkomstandigheden, aangezien deze slechts de reeds volwassen 
persoon beïnvloeden. 

Ten onzent heeft de oratie van van den Berg over „neurotiserende facto
ren" veel aandacht getrokken. Als de voornaamste noemt de auteur: „de 
toenemende complicering van ons bestaan, de „pressure of time", de ver
killing die het gevolg is van de zichtbaarmaking van het décor van ons 
bestaan", en ·— in een noot — „de contradictie tussen strijd en samenwer
king". 75 In een later werk schrijft van den Berg dat de „belangrijkste" 
neurotiserende factor gevormd wordt door de „pluraliteit der grote 
groepen", naar onze mening een aspect van de „complicering". Verder 
noemt hij dan de „lichamelijk of geestelijk gedraineerde arbeid, de ver
vreemding van het eigen lichaam en het conformisme".70 Opvallend is daar
bij, dat van den Berg zijn factoren niet spanning-verwekkend, maar uit
gesproken neurotiserend noemt. 

De tegenstrijdige eisen die de samenleving aan de mens stelt komen wij 
ook als stress-factoren tegen bij Horney en bij Argyris. 

Horney stelt de vraag naar de voorwaarden in onze cultuur die verant
woordelijk zijn voor het feit, dat neurosen rondom zeer bepaalde conflict
situaties ontstaan.77 Haar omschrijving van wat wij stress-factoren noemen 
is een voorzichtige: „There are certain typical difficulties inherent in our 
culture, which mirror themselves as conflicts in every individual's life and 
which, accumulated, may lead to the formation of neuroses".78 

Zij brengt naar voren, dat aan het opgroeiende individu de deugden van 
naastenliefde en onbaatzuchtigheid, van nederigheid en bescheidenheid 
worden voorgehouden, terwijl het toch op school reeds tot competitie 
wordt aangespoord en als volwassene moet leren „hard" te zijn, zich niet 
te laten verdringen en op de voorgrond te treden. Voorts noemt zij de 
tegenstelling tussen het stimuleren van behoeften, waarbij de schijn 
gewekt wordt, dat de bevredigingsmiddelen binnen ieders bereik liggen, en 
de in feite beperkte koopkracht; tussen de, in de democratie, gewekte 
illusie van onbeperkte vrijheid en mogelijkheden en de feitelijke be
perkingen.79 

Naast de auteurs die het leven in het algemeen voor ogen hebben, staan 
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degenen die zich meer in het bijzonder met de werksituatie bezighouden. 
De wetenschappelijke belangstelling voor de invloed van het werk en de 
werkomstandigheden op de geestesgesteldheid van de werkende mens, is 
snel gegroeid. Aanvankelijk was het vooral de problematiek rond de 
arbeidsvreugde die de aandacht trok. Van socialistische zijde werd de 
vraag gesteld in hoeverre menselijk geluk kan bestaan in een door het 
kapitalisme beheerste industriële bedrijvigheid.60 

Ook van de kant der werkgevers ontstond belangstelling voor het 
„plezier in het werk", op grond van de veronderstelling, dat dit plezier aan 
de arbeidsprestatie zou ten goede komen. Bovendien lijkt de veronder
stelling gerechtigd, dat een ontbreken van arbeidsvreugde ook een on
gunstige invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid. 

Enkele onderzoeken op het terrein van de arbeidsvreugde mogen wij 
hier in het kort releveren. 

Heron vond bij onderzoek op een aantal busconducteurs, dat de be
vrediging in het werk samenhangt met de belangstelling die zij voor hun 
werk hadden, met de aangepastheid van het werk aan hun verwachtingen; 
met de tolerantie voor aan het werk inhaerente moeilijkheden, en met de 
bevrediging in de totale werksituatie.81 Het is moeilijk aan de indruk te ont
komen, dat het hier gaat om aspecten van de bevrediging in plaats van 
onafhankelijke factoren, die ermee samenhangen. 

Wyat t en Marriott hebben bericht over een onderzoek naar de arbeids
vreugde onder duizend arbeiders in bedrijven met massaproductie.82 

Daarbij bleek allereerst dat arbeiders die lopende band-werk verrichten 
minder bevrediging in hun werk tonen dan de anderen. De meest voor
komende gronden die de onderzochten zelf voor hun gebrek aan bevre
diging aanvoeren, waren: monotonie, maar ook gecompliceerdheid van het 
werk, ongunstige physieke werkomstandigheden, slechte verhoudingen op 
de afdeling, loonproblemen, niet vertrouwd zijn met het werk. Ook de 
belangstelling voor het werk bleek met de bevrediging samen te hangen. 
Deze was zelf weer gebaseerd op vaktrots, belangstelling van de zijde van 
de bedrijfsleiding en het besef verantwoordelijk werk te verrichten.83 

Het is goed erop te 'wijzen, dat de hier genoemde ,,gronden" der 
arbeidsvreugde géén onafhankelijke factoren zijn. Het zijn aspecten der 
bevrediging, door de arbeiders-zelf genoemd. De auteurs leggen dan ook 
de nadruk erop, dat de werknemers in redelijke mate tevreden zijn met 
werk dat op zich niet veel betekent mits de werkomstandigheden gunstig 
zijn, de behandeling goed is en het loon behoorlijk. Het werk wordt een 
deel van de dagelijkse routine, en hoewel het weinig opvallend genoegen 
of diepe bevrediging schenkt, is het ook geen oorzaak van tegenzin of 
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ontevredenheid. De meeste mensen houden van vaste gewoonten en 
verlangen niet naar verandering.84 

Door Crozier is een enquête gehouden onder vrouwelijke beambten aan 
een overheidsinstelling te Parijs.85 Het gebruikte criterium luidde „plezier 
in het werk" (goût au travail). Een aantal factoren bleek daarmee samen 
te hangen: naarmate het niveau van het werk hoger was, was er 
méér, naarmate het maatschappelijk milieu der onderzochten hoger 
was, was er minder plezier in het werk. Ook werden er verbanden aan
getoond tussen een aantal attitudes van de proefpersonen en het criterium. 
Daarbij bleek dat ,,ambtenarengeest" (esprit fonctionnaire), een positieve 
instelling tegenover superieuren, kameraadschappelijkheid en het deel-
genomen-hebben-aan-een-staking (een jaar tevoren) positief met het 
„plezier" correleerden. Andere factoren vertoonden geen verband met 
het criterium. 86 

Eveneens onder kantoorpersoneel is het onderzoek van Morse ver
richt.87 Zij ging uit van de veronderstelling dat het plezier in het werk niet 
een absoluut, maar een relatief begrip is. Het is een saldo tussen wat men 
van het werk verwacht en wat men krijgt. Door ook de verwachting in het 
onderzoek te betrekken, werd het onderzoeksmodel meer gecompliceerd, 
maar tevens meer levensecht. Zij onderscheidt een viertal criteria, waarvan 
er drie duidelijk intercorreleren: ,,plezier-in-het-werk-zelf", „identificatie 
met het bedrijf" en „voldoening in financiële en werk status". De vierde 
index, „trots op de prestatie van de eigen werkgroep", blijkt van de drie 
andere los te staan.88 Er bestaat een duidelijk verband tussen de eerste 
drie indices (tezamen „general satisfaction" genoemd) en de wijze waar
op de „leiding" werd gepercipieerd. Hetzelfde geldt voor attitudes ten op
zichte van het personeelsbeleid en voor de perceptie van de attitude van 
gezinsleden en vrienden ten opzichte van de onderneming (het „thuis
front"). Meer speciaal met het plezier in het werk zelf bleken verband te 
houden: het niveau van het werk, de variatie in de taken en de mogelijkheid 
tot het nemen van beslissingen.89 

Het onderzoek van Morse is technisch voortreffelijk uitgevoerd. Een 
bezwaar vormt echter wederom het gebruiken van de meningen der onder
zochten als onafhankelijke variabelen. Zo zijn de genoemde „variatie" en 
„beslissingsvrijheid" niet objectief vastgesteld. De percepties van vrijheid 
en variatie kunnen zeer wel aspecten zijn van de satisfactie, in plaats van 
causaal-gerelateerde factoren. Dit vermindert naar onze opvatting de 
waarde van het onderzoek en de draagwijdte der conclusies. 

Ook Shaffer heeft een klein onderzoek naar de arbeidsvreugde verricht 
en daarbij gewezen op de samenhang tussen „job-satisfaction" en „need-
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satisfaction". Hij geeft als zijn overtuiging, dat bij onderzoek op dit 
gebied, steeds de intensiteit der individuele behoeften én de mate waarin 
die behoeften in het werk bevredigd worden, tezamen moeten worden 
nagegaan.90 

Walker en Guest hebben in een auto-assemblagebedrijf het ver
band nagegaan van de bevrediging in werk en functie met de daar
voor opgegeven redenen.903 Daarbij bleek dat in die fabriek, die 
qua sociale en materiele voorzieningen zeer modern was, onder de ar
beiders vooral negatieve meningen bestonden over het gebonden arbeids-
tempo (lopende band), de physieke vermoeidheid, het herhalende karakter 
van het werk en het gebrek aan beroep op creativiteit. Voorts werden 
genoemd: het gebrek aan mogelijkheden tot sociaal contact, de ver
houding tot de directe superieur, de geringe promotiekansen en ·— 
opvallend weinig — de physieke werkomstandigheden. De auteurs 
hebben ook een grote hoeveelheid qualitatief materiaal opgenomen. 

Ydo heeft de mening van de arbeiders als criterium gebruikt. Zijn on
derzoek gaat over „plezier in het werk", dus over een aspect van wat de 
angelsaksische auteurs „job-satisfaction" plegen te noemen.91 Als voor
naamste factoren die voor het plezier aansprakelijk zouden zijn, heeft hij 
gevonden: het oordeel van de huisgenoten over het werk, de band met 
het bedrijf en de verhouding tot de superieur.92 

Hierbij moeten wi) aantekenen, dat de mening van de huisgenoten en de verhouding 
met de chef even goed gevolg als oorzaak van de bevrediging kunnen zijn, terwijl de 
band met het bedrijf er een symptoom van zou kunnen zijn. Omdat over de verhouding 
tot de chef en over het oordeel der huisgenoten niet ook langs hetero-anamnestische v/eg 
gegevens zijn verzameld, kan ook het psychologisch verschijnsel der projectie een belang
rijke rol hebben gespeeld. Naar de „band met het bedrijf" werd voornamelijk geïnformeerd 
door de vraag „Werkt U graag in dit bedrijf7" Ydo geeft weliswaar zelf aan, dat dit 
een „moeilijke vraag" was, omdat het onderscheid met „Heeft U plezier in Uw werk' ' 
b.v. voor de meisjes niet heel groot was.9 3 Dit geldt echter ook voor de ongeschoolden, 
terwijl hij toch het significant verschil tussen dezen en de geschoolden met interpreteert 
door hun verbaal-abstractieve vaardigheden in het geding te brengen Wij maken deze 
opmerkingen met, om de verdiensten van Ydo's werk te kleineren Het onderzoek werd 
in moeilijke omstandigheden verricht en heeft als eerste de belangstelling voor dit onder
werp in ons land gewekt. 

Als andere factoren die hun invloed doen gelden, noemt Ydo: belangen
tegenstelling tussen arbeider en bedrijf, waardering, loon, tarieven, vak
groep, zelfstandigheid (mits niet te groot), „nummergevoel", intensiteit 
van het werk, huiselijke zorgen, inzicht m het bedrijfsbeleid. 

Ydo geeft een samenvatting van de resultaten van zijn onderzoek. Daar 
zegt hij het aannemelijk te achten, dat door de betere beloning en materiële 
voorwaarden het loon en de physieke werkomstandigheden niet veel in
vloed meer hebben op de arbeidsvreugde.94 Ook neemt hij aan, dat 
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factoren buiten de fabriek van meer belang zijn dan factoren uit de werk
situatie zelf.95 Factoren, samenhangende met de aard van de werknemer 
en met zijn persoonlijke levensgeschiedenis acht hij van groot belang, maar 
deze konden „bij dit statistisch onderzoek, dat zich tot de uiterlijke om
standigheden beperkt, niet worden aangetoond".96 De belangrijkste 
conclusie van alle acht hij dat „zonneklaar bewezen (is), dat het plezier 
in het werk een sociaal-psychologisch probleem is".97 

Ook aan het werk van Kuylaars mogen wij hier niet voorbij gaan.98 Hij 
zocht bewijzen te leveren voor de stelling dat „geestelijk gedraineerde 
arbeid" schadelijk is voor de persoon van de arbeider, zijn arbeidsvreugde 
en zijn productiviteit.99 De juistheid van zijn logische redenering wordt 
niet getoetst, zodat de conclusie haar waarde ontleent aan het feit, dat 
zij dienst kan doen als hypothese bij een meer exact onderzoek. Tegen 
Ydo, wiens gegevens hij aanvecht, houdt hij staande dat de aard van het 
werk als factor die arbeidsvreugde bepaalt, even belangrijk of belangrijker 
is dan de sociaal-psychologische factoren.100 

Ook Hoppock heeft in een aantal bedrijven, en bij onderwijzers, onder
zoek gedaan naar het plezier in hun functie.101 Als factoren die een posi
tieve invloed bleken uit te oefenen op de bevrediging, of althans bleken 
daarmee samen te hangen, noemt hij: de verhouding tot de directe chef, de 
relatieve loonhoogte, de graad van scholing, en, meer algemeen, de kans 
iets te presteren dat zelfrespect geeft en de waardering van anderen ver
dient, werk dat aangepast is aan de bekwaamheden, interessen en op
leiding. Daarnaast spelen de sociale en economische zekerheid een rol. 

Het onderzoek van Hersey, dat enige bekendheid heeft verkregen, 
willen wij hier eveneens noemen.102 Het onderscheidt zich van alle 
anderen, omdat het de onderzochten gedurende een lange periode, drie
kwart jaar, heeft gevolgd. Het criterium luidde hier: „negatieve stem
mingen". Dat is niet hetzelfde als „displezier in het werk" en ook niet 
hetzelfde als „gestoordheid". Als met de negatieve stemmingen samen
hangende factoren noemt hij: de aard en de resultaten van het werk, de 
arbeidsvoorwaarden, de verhouding tot superieur en medewerkers. Als 
buitenbedrijfsfactoren komen daar nog bij: verhoudingen in het gezin, 
voorpret en herinnering aan vrijetijdsbesteding, financiële zorgen, en het 
weer. De onderzoekingen van de beide laatstgenoemde auteurs worden 
ook door Ydo in den brede besproken. 

Door het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde is in de 
jaren 1954—'56 onder de naam „Hoe denkt U over Uw werk", een 
schriftelijke enquête ingesteld naar de arbeidsvreugde bij werknemers in 
de industrie. Dit onderzoek heeft zich uitgestrekt over vele bedrijven en 
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een zeer groot aantal werknemers. Bij de behandeling van de resultaten 
werden 31 factoren opgesomd, die een significante samenhang vertonen 
met de centrale vraag naar het plezier in het werk. 

Deze factoren werden niet objectief vastgesteld, maar als meningen 
van de onderzochten verzameld. Zij verduidelijken dus wat zij onder 
plezier in het werk hebben verstaan, maar wijzen niet direct op werkelijke 
organisatorische of psychologische gebreken in het werk of in de werk
omgeving. Het is ook niet uitgesloten, dat een aantal vragen door de 
geënquêteerden is opgevat als synoniem met de hoofdvraag. Wij geven 
de factoren, naar aflopende mate van samenhang gerangschikt, in de aan
tekeningen.103 

Bakke en Argyris, wél op de hoogte van de zienswijzen, die wij bij 
Alexander en Horney zijn tegengekomen, hebben getracht het probleem 
in meer algemene termen te stellen. Zij gaan ervan uit, dat de opvoeding 
in onze westerse cultuur erop gericht is, de mens van passief tot actief te 
maken, hem tot steeds groter initiatief te brengen, het oorspronkelijk rigide 
gedrag tot grote soepelheid te brengen, de enkeling uit een verhouding 
van ondergeschiktheid op te trekken tot een positie van gelijkwaardigheid 
of zelfs tot leiderschap, hem van afhankelijk tot onafhankelijk te maken.104 

Deze opvoedingsidealen brengen er de mens toe, te streven naar 
materiële goederen, naar een optimale prestatie, naar gezondheid, inzicht, 
autonomie, integratie en waardering. Ook in de werkomgeving tracht hij 
deze behoeften te bevredigen. Het bedrijf heeft voor verreweg de meesten 
echter slechts formele posities te bieden, die: 

hun weinig zeggenschap geven over hun werksituatie, 
eerder een beroep op passiviteit doen dan op initiatief, 
hen in een ondergeschikte positie houden, 
het hun moeilijk maken flexibel te handelen, 
alleen beroep doen op betrekkelijk onbelangrijke vaardigheden, 
hun het gevoel geven in afhankelijkheid te leven.105 

De auteurs zien hierin de psychologische gevolgen van de bedrij f s-organi-
satorische axiomata der specialisatie, van de eenheid van bevelvoering en 
van de „span of control". Elders vat Argyris samen: „there is a basic 
incongruity between the healthy kind of people we are growing in this 
country and the kind of job we can offer them".106 

Argyris heeft dit probleem niet in verband gebracht met de geestelijke 
gezondheid. Hij meent dat de geschetste spanningen alleen bestaan voor 
„gezonde" individuen. 

Om tot een betere toestand te geraken, verwijst Argyris niet naar 
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eventuele veranderingen in de structuur der organisatie. Hij meent dat 
het probleem moet worden aangepakt door een verandering in het gedrag 
van de leiders. Zij moeten een atmosfeer scheppen, waarin de bedrijfs-
genoten meer onafhankelijk, meer actief en meer verantwoordelijk zullen 
zijn."7 

Wij hebben zelf dergelijke gedachten onder woorden gebracht.108 Toch 
zijn onze verwachtingen in deze niet hoog gespannen. Immers, ook de 
leiding leeft onder het primaat van de eisen die de formele structuur van 
de organisatie stelt. 

Aan die der bovengenoemde auteurs verwant, zijn de opvattingen van 
van Dooren. Hij kenschetst de sfeer der arbeidsbeleving van de industriële 
arbeider als ,,een verstandelijk onbekend zijn, een gevoelsmatig niet ver
trouwd zijn en een handelend niet vrij zijn in een actief bepalen naar 
buiten".109 Dan vervolgt hij: „Het is nu juist deze vreemdheid, die we als 
oorzaak kunnen zien van een groot deel der psychische wrijvingen en 
van de negatieve beleving van de mens, werkzaam in de moderne 
productie, omdat een positief accorderen met arbeid en arbeidsomgeving 
niet mogelijk is." 

Gedeeltelijk vinden wij dergelijke conclusies terug bij Elton Mayo, die 
wijst op de grote betekenis van de kleine werkgroep waarin de werker een 
individuele gestalte krijgt en zinvol in betrekking staat tot anderen.110 

Dat Kuylaars zich scherp tegen deze opvatting en de onafhankelijk 
daarvan ontstane mening van Ydo keert, hebben wij reeds gezien. De 
„sociale" oplossing acht hij niet wezenlijk; het is de taak die menswaardig 
moet zijn om tot arbeidsvreugde en daarmee tot geestelijk welzijn van de 
werkende mens te kunnen voeren. Van Dooren brengt een synthese tot 
stand: hij wil taakverruiming én groepsvorming. De arbeid moet in de 
„parallel-schakeling" die hij voorstaat, verricht worden door een kleine 
groep en zodanig zijn ingericht dat iedere werker het product naar zijn 
voltooiing ziet groeien. In zijn eigen woorden: ,,de arbeider krijgt als 
functionaris, individu en socius meer ontwikkelingskansen en werkt en 
leeft in een psychologisch als meer positief te waarderen sociale situatie, 
indien hij in een organisatorisch verband van het type M.P. (de parallel
schakeling) is ingevoegd".111 

Besteden wij thans enige aandacht aan degenen die het effect van de 
arbeid onder medisch-psychiatrisch opzicht tot voorwerp van studie of 
onderzoek hebben gemaakt. 

Kellner heeft een geschrift gewijd aan zijn ideeën over de invloed van 
de industriële arbeidssituatie op de geestelijke (en lichamelijke) gezond-
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heidstoestand. Hij heeft geen methodisch opgezet onderzoek verricht, 
maar bericht over ervaringen uit zijn praxis als bedrijfsarts. Als factoren 
voor het ontstaan van een „vegetatieve dystonie" noemt hij: al te grote 
lichamelijke inspanning; éénzijdige belasting van het sensorisch apparaat; 
gebrek aan nachtrust door ploegenarbeid; onregelmatige, onvoldoende en 
eenzijdige voeding; te korte rustpauzen; en vooral „ . . . Gefühl der 
Geringschätzung der Arbeitsleistung durch Vorgesetzte und . . . unbewuss
te Minderwertigkeitsgefühle des Industriearbeiters, dessen Seelenstruktur 
einen totalen Mangel an Selbstgefühl verrät und unverkennbar Merkmale 
jahrzehntelang erduldeten Niederlagen des Selbtstbewusstseins und der 
Selbstentscheidung sowie die der Hoffnungslosigkeit hinsichtlich sozialen 
und wirtschaftlichen Aufstiegs erkennen lässt."112 Zijn conclusie luidt 
dan: van gezondheid, opgevat als een evenwicht op lichamelijk en 
psychisch gebied, kan bij de industrie-arbeider meestal niet gesproken 
worden.113 

Een werkelijk onderzoek in de industriële situatie is verricht door 
Fraser. Hij onderzocht — onder meer — het verband tussen een aantal 
onafhankelijke factoren en zijn criterium „neurosis".114 Een groot verschil 
met andere onderzoekingen is, dat Fraser de onafhankelijke factoren 
objectief poogt vast te stellen. Met het criterium zouden samenhangen: 
„adaptable and stable personality", aantal werkgevers en perioden van 
werkloosheid, mate van inschakeling in huiselijke activiteiten, sociale 
contacten, plezier in het werk (de enige subjectieve factor), aantal werk
uren boven de 75, ondervoeding, scheiding en weduwnaar- of weduw-
schap, buitengewone verantwoordelijkheden, zeer licht en zittend werk, 
taak boven verstandelijk peil, montage-, inspectie- en gereedschaps
magazijn-werk, ingespannen aandacht vereisend werk, vooral van routine-
karakter, slecht licht.115 

Een andere poging om het verband aan te tonen tussen omgevings
factoren enerzijds en „zenuwachtigheid" of „zorgen" anderzijds is door 
Neel ondernomen.116 Naar zijn mening wordt aan de omgevingsfactoren 
veel te weinig aandacht besteed; men doktert te veel aan de mensen en 
te weinig aan de condities waaronder zij werken. Hij veronderstelt dat de 
bedrij f sf actoren niet alléén de geestelijke spanningen veroorzaken, maar 
dat ook de individuele toleranties en de van buiten het bedrijf inwerkende 
factoren een rol van betekenis spelen. 

De methode die hij bij zijn onderzoek gebezigd heeft, is de enquête. 
Een nadeel is, dat hij alleen de werknemers zelf heeft ondervraagd over 
hun „zenuwachtigheid" en over de oorzaken die zij daarvoor aangeven. 
Daardoor bestaat het gevaar dat criterium en onafhankelijke variabelen 
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elkaar contamineren. Hij geeft er blijk van zelf dit gevaar te hebben 
onderkend,117 maar gaat er toch toe over zijn conclusies op vrij catego
rische wijze te formuleren: 

.— Een onbevredigende werkomgeving kan geestelijke spanning veroor
zaken of vergroten. 

.— Een zenuwachtig en tobberig employ is gevoeliger voor ongunstige 
werkcondities, waardoor de spanning wordt verhoogd. 

.— Naar alle waarschijnlijkheid is het de combinatie van persoonlijke en 
omgevings-factoren die van invloed is op de geestelijke gezondheid in de 
industriële omgeving. 

Als aan de zenuwachtigheid of bezorgdheid gerelateerde factoren noemt 
hij: gedrag van de baas, physieke werkomstandigheden, plezier in het 
werk, instelling tegenover het bedrijf, promotiekansen, tariefsysteem. 

Neel heeft zich ook afgevraagd, welke middelen zouden moeten worden 
aangewend om de geestelijke gezondheid van de employe's gunstig te 
beïnvloeden. Hij noemt daaronder het opleiden van bazen in „human 
relations", betere selectie- en plaatsingsprocedures, verbetering van het 
systeem voor klachtenbehandeling, herziening van het beleid voor wat 
betreft beloning en promotie.118 

Van Alphen de Veer, die in zijn hoedanigheid van bedrijfsarts bij de 
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken een hoeveelheid materiaal bijeenbracht, 
meent dat „psychic disorders" geregeld samengaan met te lichte werk
zaamheden en/of verantwoordelijkheid, met monotone arbeid (zelfs indien 
de monotonie niet als zodanig wordt ervaren), met het gevoel verkeerd 
beoordeeld te worden, verongelijkt te zijn, geen promotie te maken.119 

De laatste factor noemt hij expliciet als oorzaak, hoewel het ook mogelijk 
is die als een gevolg te interpreteren. Door te spreken over „te" zwaar of 
„te" licht werk komt bovendien naar onze mening eerder de individuele 
kundigheid van de werker dan de aard van het werk-zelf in het centrum 
van de belangstelling te staan, wat — zolang wij niet met extreme gevallen 
te doen hebben — trouwens juister is. 

Wanneer van Alphen de Veer aan het eind van zijn studie op grond 
van een ander onderzoek nog een overzicht geeft van „voorwaarden die 
mogelijk aanpassingsstoornissen veroorzaken" vat hij die samen onder de 
ietwat abstracte hoofden: „tijd", „ruimte", „materiaal" en „leiding".120 

Onder het hoofd ,.tijd" vallen dan: vaste werktijden, vaste werkduur, tarief, overwerk, 
overbelasting, ploegendienst. Onder „ruimte" noemt hij de onmogelijkheid om tot 
persoonlijke „expansie" te komen. Onder het hoofd „materiaal" worden samengevat: het 
feit dat velen niet zelf hun werk hebben kunnen kiezen, de invloed van monotone arbeid 
met korte cyclus-duur, te geringe spieractiviteit, afkeer van het te hanteren materiaal 
in engere zin. Onder „leiding" (en persoonlijke betrekkingen) vallen tenslotte alle 
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gedragingen van superieuren en maatregelen vanwege de organisatie, die geen rekening 
houden met de werknemer-als-mens en met zijn individuele geaardheid 

Als samenvatting van de overtuiging van de auteur citeren wij. , , . . it 
would appear to us that the direction in which industry is developing is not 
favourable to the self-development of the individual".121 W a t de me
thodische opzet van deze studie betreft valt op, dat Van Alphen de Veer 
bewust getracht heeft de werk-omstandigheden van zijn „geslaagden" en 
van zijn „mislukten" paar voor paar hetzelfde (of althans zeer vergelijk
baar) te doen zijn.122 Daaruit volgt, dat de conclusies ten aanzien van de 
exogene factoren die aanpassingsstoornissen induceren, voortkomen uit 
tekortkomingen in de methode. Immers, als de auteur erin geslaagd zou 
zijn de omstandigheden inderdaad gelijk te houden, dan zou over de 
invloed ervan niets bekend kunnen worden In feite hebben wij dan ook 
eerder te maken met een studie over persoonlijke factoren („aanpassings
vermogen") dan met een onderzoek naar werkomstandigheden. 

Het zou zeker mogelijk zijn geweest, gegevens over een nog veel groter 
aantal onderzoekingen mede te delen. Het verband tussen omstandigheden 
van werk en leven enerzijds en het geestelijk zich-welbevmden anderzijds 
is wel voldoende aangetoond. Desondanks is er nog alle ruimte voor nader 
onderzoek, op grotere groepen en onder duidelijk vastgelegde en herhaal
bare omstandigheden. Bijzondere aandacht zal daarbij moeten worden ge
schonken aan de persoonlijke variabelen, die de kans op het ontstaan van 
psychische spanning kunnen vergroten. 

Een limitatieve opsomming van alle factoren, die tot aanpassmgs-
moeilijkheden kunnen leiden, lijkt ons uitzichtsloos. Het stress-karakter der 
omgevingsfactoren wordt afgezien van extreme toestanden, die m de 
industrie zeldzaam voorkomen, bepaald door en in de situatie, waarvan 
ook de persoon deel uitmaakt. Bovendien zullen technische en maat
schappelijke ontwikkelingen voortdurend nieuwe omgevingsfactoren doen 
ontstaan en oude doen verdwijnen Het lijkt ons daarom beter, de aard 
van dergelijke invloeden niet te beschrijven naar hun zakelijke inhoud, 
maar naar hun psychologische betekenis. Staat eenmaal vast, dat bepaalde 
factoren een dergelijke betekenis voor kleinere of grotere groepen bezitten, 
dan kan dat tot remediering van de situatie leiden. Daarbij kan dan óf van 
de omgeving óf van de persoon worden uitgegaan. 

Voor verder onderzoek naar de invloed van ongunstige factoren uit de 
industriële werkomgeving op de geestelijke gezondheid, zal het nodig zijn, 
deze factoren objectief te doen vaststellen en onderscheidingen aan te 
brengen binnen het verzamelbegrip „geestelijke gezondheid". Het is niet 
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uitgesloten, dat genoemde invloed zich niet alleen slechts bij personen met 
een bepaalde aard doet gelden, maar dat zij ook aanleiding geeft tot het 
ontstaan van bepaalde beelden van geestelijke ongezondheid. Daarbij 
denken wij aan neurasthene beelden. Omdat in het door ons verrichte 
onderzoek de lichtere vormen van geestelijke ongezondheid niet in de 
analyse zijn betrokken, bestaat de mogelijkheid, dat het verband tussen 
deze en in de werkomgeving optredende factoren minder aandacht heeft 
gekregen dan het verdient. 

Leighton heeft een poging gewaagd de bedreigingen van het psychisch 
welzijn te catalogiseren. Als „specifieke factoren" noemt hij: bedreigingen 
van leven en gezondheid, •— ongemak voortkomend uit pijn, hitte, koude, 
vochtigheid, vermoeienis en inadequaat voedsel, ·— verlies van bestaans
middelen als geld, betrekking of eigendommen, — ontbering van geslach
telijke voldoening, •— gedwongen lediggang, — beperking der bewegings
vrijheid, .— bedreiging van kinderen, gezinsleden of vrienden, — niet-
bemind of bespot worden, ·— grillig en onvoorspelbaar gedrag van de zijde 
van hen, van wie men afhankelijk is.123 

Vervolgens heeft Leighton getracht, de specifieke factoren terug te 
voeren op een kleiner aantal „algemene factoren". Deze zijn: voortdurende 
frustrering van doeleinden, wensen, behoeften, neigingen en plannen; 
omstandigheden die aanleiding geven tot een dilemma van tegenstrijdige 
en onverenigbare wensen en neigingen; omstandigheden die verwarring 
en onzekerheid scheppen ten aanzien van wat in het heden gebeurt en van 
de toekomst te verwachten valt.124 Het valt niet moeilijk in te zien, dat de 
in het voorgaande genoemde ongunstige industriële factoren in bepaalde 
omstandigheden tot toestanden kunnen voeren die met Leighton's „al
gemene factoren" overeenstemmen. Bij die „omstandigheden" denken wij 
dan in de eerste plaats aan de aard van de personen die onder het bereik 
van die factoren werken. 

Het voorgaande overziende, herhalen wij, dat factoren die aanpassings-
moeilijkheden veroorzaken, situationele factoren zijn. Aanpassingspro
blemen ontstaan in persoonlijke situaties, die zowel door de individuele 
(zij het soms door velen gedeelde) geaardheid als door de objectieve 
omgeving worden bepaald. Zij kunnen worden veroorzaakt door lang
durige divergentie tussen individuele behoeften en de middelen die tot 
bevrediging daarvan openstaan. Aan de zijde der omgeving wordt de 
aanpassing geconditioneerd door physieke factoren (die op hun beurt, 
b.v. via angst, tot psychische spanning kunnen leiden), door opgelegde 
gewoonten, instellingen of reglementen, door ambiguïteit die het de per
soon bemoeilijkt de situatie, vooral in haar sociale aspecten, te structureren. 
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4. Aanpassingsvermogen 

Verscheidene malen is in het voorafgaande erop gewezen, dat in het 
aanpassingsgebeuren zowel de omgeving als de aard van de in die om
geving verkerende persoon een rol spelen. 

Psychische spanningen kunnen niet worden veroorzaakt met de onaf
wendbaarheid waarmede chemische reacties verlopen. Daarom kunnen 
aanpassingsmoeilijkheden niet worden voorspeld uit de kennis van de om
gevingsfactoren alléén. 

De indruk wordt gewekt dat velen allerlei, objectief ongunstig lijkende, 
invloeden zonder schade kunnen ondergaan, terwijl anderen om het even 
in welke omstandigheden zij verkeren, een harmonische verhouding tot hun 
omgeving moeten ontberen. 

Niet gaarne zouden wij hieraan de gevolgtrekking verbinden, dat de 
studie der omgevingsfactoren voor het totstandkomen van aanpassings
moeilijkheden niet van belang zou zijn. In de vorige paragraaf zijn wij een 
aantal ongunstige factoren tegengekomen, die weliswaar geen universele 
geldigheid behoeven te bezitten, maar die toch met een verschillende mate 
van waarschijnlijkheid tot onaangepastheid lijken te leiden. 

Niet alle mensen slagen er even gemakkelijk in de weerstanden die zij 
bij hun streven naar behoefte-bevrediging ondervinden, uit de weg te 
ruimen of te aanvaarden. Ook bij dezelfde persoon komen fluctuaties in 
aanpassingsmogelijkheden voor op verschillende tijdstippen in zijn levens
geschiedenis. Voorts leert de ervaring, dat dezelfde persoon weerstanden 
bij de behoeftebevrediging op bepaalde gebieden gemakkelijker weet te 
verwerken dan op andere. De vaststelling van deze feiten heeft geleid tot 
de invoering van de term „aanpassingsvermogen".125 

Wij beschouwen „aanpassingsvermogen" niet als een psychische 
functie, niet als een localiseerbare „eigenschap". Met die term brengen 
wij alleen een aantal persoonlijke factoren onder de éne noemer van hun 
voorwaarde-zijn voor aangepast gedrag.126 Als aanpassing geen functie 
is, maar een gemeenschappelijk doel van een aantal functies, dan is ook 
het aanpassingsvermogen niet anders dan de samenvatting van een aantal 
persoonlijke aanpassingsvoorwaarden of, zo men wil, aanpassingsmiddelen. 

Nauw verwant met aanpassingsvermogen, zijn de termen „frustratie-
tolerantie", „kwetsbaarheid", „draagvermogen", „incasseervermogen", 
„problem-solving potentialities", „functionele reserve", „tolerance for 
ambiguity". Wij hebben de indruk dat de veelheid van termen op dit 
gebied samenhangt met de veelheid van aspecten die het aanpassings-
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gedrag heeft én met de veelheid van „oplossingen" die tot aangepastheid 
kunnen leiden. 

Sommige van deze termen houden vooral verband met de gebieden 
waarop aanpassing plaatsvindt of wordt verwacht; bij andere wordt het 
eerst gedacht aan de wijze van aangepastheid waarnaar wordt gestreefd; 
bij weer andere tenslotte wordt de aandacht meer expliciet gericht op de 
persoonlijke voorwaarden die de aanpassing vergemakkelijken of be
moeilijken. 

Beschouwen wij een voornamelijk intellectueel probleemgebied: het 
maken van een technisch ontwerp. De constructeur komt daarbij weer
standen tegen in de vorm van ruimtelijke en financiële beperkingen, tech
nische uitvoerbaarheid, eisen van veiligheid. Slaagt hij erin dergelijke 
weerstanden geregeld te overwinnen, dan mogen wij zeggen dat hij een 
goed aanpassingsvermogen heeft, „problem-solving potentialities" bezit. 
Als persoonlijke voorwaarden kunnen hier genoemd worden: een door 
opleiding en ervaring verkregen overzicht over de ter beschikking staande 
mogelijkheden; een goed inzicht in de concrete behoefte waarin de op
lossing moet voorzien en — op haar beurt weer voorwaarde voor deze 
voorwaarden — de aanwezigheid van zekere aanlegfactoren. 

Liggen de gestelde aanpassingseisen vooral op sociaal gebied, dan zal 
eerder van „aanpassingsvermogen" —• in pregnante zin ·— gesproken 
worden. Bij de voorwaarden tot het bereiken van een geslaagde aan
passing, zal in dat geval het accent ook anders liggen. Wij noemen het 
beheersen van agressieve neigingen, de afwezigheid van onverwerkte 
autoriteitsconflicten, sociabiliteit. Zo kan steeds, afhankelijk van de aard 
der gestelde opgaven, het aanpassingsvermogen opnieuw gedefinieerd 
worden en uit de vereiste voorwaarden worden verduidelijkt. 

Het is niet alleen de aard der aanpassingsproblemen die een steeds 
wisselend licht werpt op aspecten van het aanpassingsvermogen; hetzelfde 
geschiedt door de wijze waarop een persoon zijn aanpassing bereikt. 
Als correlaat van de meer passieve vormen van aanpassing, die door 
conformisme, berusting of apathie worden gekenmerkt, zien wij de termen 
„draagvermogen" en „incasseervermogen", die — on prend son bien où 
on le trouve — onderscheidenlijk aan de bouwkunde en de pugilistiek zijn 
ontleend. Indien wij echter de meer actieve, creatieve aanpassingsmodali
teit op het oog hebben, dan passen daarbij eerder termen als versatiliteit 
en vindingrijkheid. Beide vormen van aanpassing hebben aan de zijde van 
de persoon ook hun eigen condities. Bij de passieve aanpassing zullen 
dikwijls als voorwaarden karakterologische factoren worden aangetroffen 
als een zwakke geldingsdrang, een grote behoefte aan geborgenheid, het 
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afwezig zijn van een eigen ideaal. Tegengestelde karaktereigenschappen, 
alsmede een goede intelligentie zullen als voorwaarden voor een meer 
actieve aanpassingsvorm kunnen gelden. 

Behalve op de gebieden van aanpassing en de wijze waarop deze tot 
stand komt, kunnen wij onze aandacht ook direct richten op voorwaarden 
in de persoon die de aanpassingsmogelijkheid ten gunste beïnvloeden. Hier 
komen dan vooral de begrippen „frustration tolerance", „functionele 
reserve" en „tolerance for ambiguity" naar voren. 

Het begrip „functionele reserve" ontlenen wij aan Jansen de Jonge.127 

Hij stelt, dat het aanpassingsvermogen voor een groot deel door deze 
functionele reserve wordt bepaald en gezien kan worden „als een factor, 
die van belang wordt, wanneer aan de aanpassing dynamische eisen gesteld 
worden".128 Geheel duidelijk is dit niet, want aanpassing is toch altijd 
dynamisch. Uit de context blijkt, dat de auteur vooral denkt aan in
grijpende veranderingen, die aan het aanpassingsvermogen hoge eisen 
stellen. Als factoren die de grootte van de functionele reserve bepalen, 
noemt hij de leeftijd, het intellect, de soepelheid van de persoonlijkheids
structuur en de algemene vitaliteit. 

De term „frustratie-tolerantie" is van Rosenzweig. Hij zelf definieert 
deze als „an individual's capacity to withstand frustration without failure 
of psychobiological adjustment, i.e. without resorting to inadequate 
modes of response".129 Dit begrip heeft het voordeel, nauw aan te sluiten 
bij de dynamische theorieën over de ontwikkeling van de menselijke per
soonlijkheid, met inbegrip van de psycho-analytische theorieën. 

Rosenzweig heeft zich ook beziggehouden met de voorwaarden die de 
individuele tolerantie kunnen verhogen. Met nadruk wijst hij erop dat op 
dit gebied in onze kennis nog veel lacunes bestaan. Hij noemt conge
nitale factoren, b.v. van nerveuze en glandulaire aard en opvoedings
invloeden. Meer dan een grove indeling is het niet, en dat hoeft ook niet 
te verwonderen. De voorwaarden die de tolerantiedrempel verhogen of 
verlagen zullen niet onafhankelijk zijn van de aard der betrokken 
frustraties; deze laatste staan in verband met de behoeften die weerstand 
ondervinden. Deze behoeften, waaronder wij ook alle — al dan niet 
bewuste .— verlangens en begeerten rekenen, zijn menigvuldig en boven
dien voor een groot deel individueel-historisch bepaald. 

De frustratie-tolerantie kan niet alleen groter worden door de invloed 
van tolerantie-verhogende, aan de betrokken behoefte extrinsieke factoren, 
maar ook door verlaging van de intensiteit van deze behoefte-zelf. 
"Wanneer Rosenzweig zegt, dat de psychoanalytische behandeling zou 
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kunnen worden gezien als een leerschool in het verdragen van frustraties, 
dan zou men kunnen tegenwerpen, dat zij evengoed als een methode tot 
het vervormen van de behoefte-structuur kan worden beschouwd.130 

In dit verband wijzen wij op de conclusies van verschillende onderzoekingen als zou 
er een positief verband bestaan tussen de stijgende leeftijd en de bevrediging in de arbeid 
en een negatief verband tussen stijgende leeftijd en het voorkomen van manifeste 
psychische spanningen Indien de oudere werknemer meer tevreden is met zijn werk en 
werkomstandigheden, heeft hij dan geleerd dezelfde frustraties beter te verwerken of is 
de behoefte aan b v. autonomie met de jaren geringer geworden713! Als de behoefte 
geringer is geworden, ligt daaraan dan primair een psychologisch gebeuren ten grond
slag, of berust dat verschil op een physiologisch proces7 

Het komt ons voor, dat dezelfde factoren die de mogelijkheid van aan
passing conditioneren, óók een rol spelen bij het structureren van de 
situatie waarin die behoeften ervaren worden. Voorts zal de mate waarm 
de mens, vooral in zijn jeugd, geleerd heeft frustraties te doorstaan en te 
overwinnen, mede bepalen in hoeverre hij dit ook later kan. Daaruit volgt, 
dat in een onderzoek dat het verband tussen de aangepastheid en factoren 
uit werk of werkomgeving tracht vast te stellen, voor ieder van de onder
zochten afzonderlijk deze persoonlijke factoren in het variabelen-schema 
betrokken zouden moeten worden. Dit is ons niet mogelijk geweest. 
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HOOFDSTUK IV 

AANGEPAST EN O N A A N G E P A S T 

1. Aangepastheid en normaliteit 

Evenmin als wij iemand „geschikt" kunnen verklaren, zonder aan te 
geven waarvóór hij geschikt is, mogen wij een uitspraak doen over „aan
gepastheid" zonder de situatie waarin de aanpassing plaatsvindt, in de 
gedachtengang te betrekken. Wanneer de bedrijfspsycholoog of de 
bedrijfsleider iemand ongeschikt verklaart, heeft hij een welomschreven 
taakstelling op het oog. Indien de persoon aan de gestelde eisen voort
durend en in sterke mate niet voldoet, dan heet hij ongeschikt. De criteria 
veranderen met de technische aspecten van de taak en met de maatschap
pelijke ontwikkeling. Het laatste komt vooral in de vereiste stijl van 
leidinggeven tot uitdrukking. Ongeschiktheid betekent dus onaange
pastheid van de persoon als functionaris, aan deze taak in dit bedrijf. 

Analoog hiermede, beschouwen wij als onmaatschappelijk, degene die 
niet in staat is zich te conformeren aan als wezenlijk beschouwde eisen 
die het leven in onze samenleving stelt. Ook de onmaatschappelijke is dus 
onaangepast aan bepaalde eisen. Toch spreken velen over onaangepast
heid, zonder vermelding van het „waarom". De reden daarvan lijkt, dat 
de situatie als bekend verondersteld wordt en daarom „buiten haakjes" 
wordt gebracht. 

Hoe meer terreinen van het menselijk handelen bestudeerd worden, des 
te meer groeit de overtuiging, dat het oordeel over de aangepastheid van 
het handelen veelal afhankelijk is van de tijd waarin wij leven, de cultuur 
waarin wij zijn opgegroeid en de groepen waartoe wij behoren. Vele 
normen die wij hanteren bij het beoordelen van onze medemensen zijn niet 
constant, maar historisch en locaal bepaald. 

De negentiende eeuw ~- men denke aan de „Victorian era" — had 
veel strengere opvattingen over wat wél en niet behoorde dan door onze 
ouders, door ons of door onze kinderen gehuldigd worden. Verschil
len in opvatting, die tezelfdertijd in verschillende cultuurgebieden worden 
aangetroffen, spreken wellicht nog duidelijker. Margaret Mead heeft 
aangetoond hoe sterk datgene wat men van „de vrouw" of van „de man" 
verwacht, afhankelijk is van de cultuur.132 
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Het niet voldoen aan die „algemene" verwachting betekent niet-
aangepast te zijn in die maatschappij. Het is dus bij tegengestelde ver
wachtingen mogelijk, dat lijnrecht tegenover elkaar staande gedragingen 
beide — de één hier, de ander daar .— als onaangepast gelden. Zo be
schrijft Benedict hoe in bepaalde culturen het tonen van maatschappelijke 
eerzucht als onaangepast geldt. 

Wanneer wij over het maatschappelijk gedrag van onze medemensen 
oordelen, doen wij dat niet alleen als representanten van onze tijd en 
onze cultuur, maar ook als lid van bepaalde groepen, aan wier over
tuigingen wij onze normen ontlenen. Gedrag dat niet voldoet aan wat 
wij op grond van die overtuiging als „normaal" beschouwen, noemen wij 
abnormaal of onaangepast.133 Dit alles kan geen kwaad zolang wij als 
beoordelaars zelf steeds weten aan welke groepsovertuigingen wij onze 
normen ontlenen en ervan overtuigd zijn, dat toepassing van die normen 
op niet-tot-die-groepen-behorende individuen ontoelaatbaar is. Het oor
deel: „dit is wel of niet normaal", zou dus moeten luiden: „dit beschouw 
ik, die behoor tot een groep die déze opvattingen huldigt, als wel of niet 
normaal". Anders lopen wij het gevaar niet verder te komen dan die 
primitieven, van wie gezegd wordt dat zij alleen de leden van hun eigen 
stam als mensen beschouwen.134 

Meestal wordt de term „onaangepast" gebruikt als aequivalent voor: 
niet voldoen aan de normen van een geestelijke gezondheid. Zo ook in 
een onderdeel van deze studie. Daarom is het belangrijk de gronden te 
kennen, waarop de professionele beoordelaars van de geestelijke gezond
heid, psychiaters en psychologen, tot hun uitspraken komen.135 

Een tweetal vragen rijst: op welke gronden beoordelen zij gedragingen 
en op welke gronden vellen zij een oordeel over de aangepastheid van 
de persoon die de gedragingen vertoont? 

Wij beginnen met de laatste vraag. Het antwoord lijkt te moeten luiden, 
dat het oordeel „onaangepast" in de zin van geestelijk-ongezond niet 
in de eerste plaats afhankelijk is van de duar of de intensiteit van be
paalde gedragingen. Het gaat er veeleer om, vast te stellen, of er zich 
ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan die heel het gedrag van 
de persoon doortrekken en die ook het verkeer met de buitenwereld geheel 
anders doen verlopen dan wij gewend zijn. Of ook, aan te geven dat steeds 
grote afwijkingen aanwezig zijn geweest, die zich in vele gedragingen 
van de persoon manifesteren. Kernachtig zegt Duyckaerts: „Ce n'est 
ni la quiddité, ni la quantité (des comportements) qui décident de leur 
valeur clinique, mais bien la qualité de leur origine dynamique La 
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différence entre les comportements normaux et les comportements patho
logiques est essentiellement qualitative ou structurale".136 

Naarmate de beoordelaar in zijn deskundigheid beter in staat is het 
waargenomen gedrag onder meer aspecten te beoordelen, zal de toe
passing van het oordeel „onaangepast" op de persoon minder gemakkelijk 
plaatsvinden. Objectieve criteria op dit terrein vallen moeilijk te formu
leren en daarom is het buiten de algemeen aanvaarde, „klassieke", beel
den altijd mogelijk, dat beoordelaars in bepaalde gevallen tot verschillende 
conclusies komen. 

De andere vraag kunnen wij aldus herformuleren: welke criteria han
teren de deskundigen wanneer zij aan het gedrag van door hen onder
zochte personen de predicaten „abnormaal", „onaangepast", „afwijkend", 
„gestoord", toekennen? In het algemeen wordt hierop geantwoord, dat 
een inzicht in wat „normaal" is, hen leidt. Het zou er dus om gaan het 
normale te omschrijven. Halmos wijst erop, dat het niet uitvoerbaar lijkt 
het gebied van „het normale" in het menselijk aanpassingsgedrag af te 
bakenen. Lang niet alle psychobiologische mogelijkheden zijn verwer
kelijkt en daarom zal het terrein van wat normaal is zich steeds kunnen 
uitbreiden, zonder dat overigens het gebied van het abnormale daardoor 
zou worden ingeperkt. Het is ermee, als met een onbekend werelddeel 
waarvan langzamerhand meer in kaart wordt gebracht. Halmos zou nu 
willen vaststellen, wat altijd en overal in pathopsychologische zin abnor
maal is. Hij zoekt dus, naar zijn eigen woorden, de „minimum area of 
abnormality".137 

Het begrip „abnormaal" bergt vele problemen.138 Stern schreef reeds: 
„Die Ausdrücke „normal" und „abnormal" bezeichnen die allgemeinste 
Variantenbildung, die es innerhalb des Psychischen gibt. Sie gehören 
nicht nur der Wissenschaft, sondern auch dem allgemeinen Sprachgut 
an und werden als bequemstes Klassifikationsmittel von jedermann be
nützt. Allein es fehlt noch viel an einer begrifflichen Klärung jener Ter
mini",139 Hij gaat verder: „Um nun zum Kern des Normalitätsbegriffes 
vorzudringen, müssen wir uns daran erinnern, dass sich „normal" von 
Norm herleitet. Norm ist aber kein statistischer, sondern ein teleologischer 
Begriff. Unter einer Norm verstehen wir eine Anforderung, die zum 
Zwecke der Verwirklichung objektiver Werte in allgemeingiltiger Weise 
gestellt wird ·— wobei hier natürlich die „Forderung" nicht in dem engen 
Sinne einer im Bewusstsein vorhandenen sittlichen Aufgabe gilt, son
dern viel allgemeiner als treibende Kraft einer immanenten biologischen 
und sozialen Zielsetzung, die ebenso gut ganz ohne bewusste Absicht wie 
mit dieser wirken kann".140 
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Norm komt van norma , dat oorspronkelijk winkelhaak betekende een instrument 
om vast te stellen of iets haaks is In figuurlijke zin gebruikt, ging het later maatstaf 
richtsnoer of voorschrift betekenen Al deze begrippen duiden op een na te streven 
toestand en zijn dus van teleologische aard Daaimee echter is nog niet gezegd dat 
,norm niet ook een statistisch begrip is De beide termen sluiten elkaar met uit Het 

te bereiken doel kan van buitenaf (laat ons zeggen, als een ideaal) aan de verschijnselen 
worden , voorgehouden , maar het kan evengoed geformuleerd worden als een zo groot 
mogelijke conformiteit van die verschijnselen onderling In het laatste geval wordt een 
aan de verschijnselen gewonnen gemiddelde (of een andere centrale waarde van statis
tische aard) als norm gesteld De „gestelde norm is dus wel een teleologisch begrip 
maar daarbinnen zijn verdere onderscheidingen mogelijk, teleologisch en statistisch zijn 
hier niet aan elkaar nevengeschikt maar ondergeschikt Het adjectief heeft echter nog een 
verdere ontwikkeling doorgemaakt en lijkt nu alleen nog maar te behoren bij norm 
in de statistische zin zodat normaal en ideaal in veel opzichten eikaars tegenstelling 
geworden zijn „Normaal in pregnante zin betekent nu mef in de eerste plaats , bij 
een norm of voorschrift behorend , maar wat het meest gezien wordt, waaraan wij 
gewend zijn wat gewoon is .Abnormaal betekent evenzo niet alleen met aan 
de norm beantwoordend maar , ongewoon Daarom is het voor Fromm mogelijk, te 
spreken over „de pathologie van het normale 14 1 

Over norm en normaliteit in statistische en in ideale zin zullen wij in de komende 
paragrafen handelen Of het zinvol is, met Stern, te spreken over een immanente biolo
gische of sociale doelstelling, lijkt ons afhankelijk van de mogelijkheid deze doelstelling 
te definieren 

Een enkel woord nog over de term qewoon Quendo-Nagtegaal gebruikt deze term 
om een groep aan te duiden die zij stelt tegenover , patiënten 1 4 2 Wij betwijfelen of dit 
een gelukkige greep is Enerzijds staat niet vooraf vast dat patiënten, zelfs die van een 
zenuwarts geen , gewone mensen zouden zijn, anderzijds valt aan te nemen dat onder 
de gewone mensen vele personen voorkomen die beter patiënten zouden kunnen zijn 
De , gewone mensen uit haar onderzoek zijn niet gewoon zulks wordt althans met 
bewezen Zij zijn alleen ongeselecteerd en dus onbepaald Als controlegroep tegenover 
de „patiënten kunnen ZIJ dan ook met gelden 

In de volgende paragrafen zullen wij wat dieper op de problematiek 
van het normbegrip ingaan Wij behandelen achtereenvolgens 

het statistisch normbegrip ( § 2 ) , 
de sociale verwachting als norm (§ 3), 
ideaal-type en ideaal als norm ( § 4) , 
criteria voor normaliteit, aan de persoon ontleend ( § 5 ) . 
Bij elk van deze elkaar ten dele overlappende begrippen zullen wij 

ons afvragen, in hoeverre het bruikbaar is als criterium voor onderzoek 
naar de onaangepastheid in een van de door ons onderscheiden vormen 
Daarna zullen in Hoofdstuk V de criteria worden behandeld die in feite 
bij het onderzoek naar onaangepastheid in de industriële situatie gebruikt 
worden 

2. Het statistisch normbegrip 

Statistisch-normaal is datgene wat bij een meerderheid aangetroffen 
wordt. Het is een strikte eis dat de populatie waarin de meerderheid dat 
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beeld vertoont, nauwkeurig wordt omschreven; andere populaties laten 
misschien geheel andere frequentie-verdelingen zien. Zo komt het voor, 
dat ouders die zelf academici zijn en wier kinderen op één na hogere 
studies kunnen maken, die ene als achterlijk beschouwen, omdat de Mulo 
voor hem het hoogst bereikbare is. Gemeten naar de maatstaven van hún 
groep is de jongeman inderdaad achter of achterlijk; gemeten naar de 
gehele bevolking is hij nog steeds een plusvariant. 

Heeft men nu eenmaal een voor practische doeleinden voldoende homo
gene groep gedefinieerd, dan rijst de vraag welk deel van de waarge
nomen gedragingen als abnormaal beschouwd moet worden. Zijn de 
50% „middelmatigen" normaal? Of alle waarnemingen die tussen + 1° 
en •— 1 σ van de totale strooiïng liggen? Zijn de waarnemingen aan de 
uiterste „rechterzijde" van de schaal óók normaal? Dat zijn enkele vragen 
waarop nooit een antwoord gegeven zal worden. Er heerst hier een wille
keur. Het enige wat wij van de statisticus mogen vragen, is dat hij aangeeft 
welke zijn speciale willekeur in elk geval is; dat hij zijn normen expliciet 
maakt.143 

Zo heeft Foley een lans gebroken voor de relativering van het abnor
maliteitsbegrip naar statistische maatstaven. Voor hem valt de abnorma
liteit in psychopathologische zin samen met de „zeldzaamheid" in statis
tische zin.144 Niet minder sterk drukt Lundberg zich uit: „When a given 
act deviates sufficiently from the ordinary or usual, i.e. falls outside, say, 
the interquartile range of customary behavior of the group in question, 
such an act is deemed abnormal. W e here take the view that categories 
of valuative behavior may be profitably regarded as subject to distribu
tion on a continuum. W e may then arbitrarily designate within what range 
of the continuum we shall designate behavior as normal, within what 
range we shall regard it as supernormal or subnormal, moral or immoral, 
sane or insane "us 

Tegen deze statistische opvatting van het normaliteitsbegrip, vooral 
op het gebied van de geestelijke gezondheid, zijn naar onze mening ern
stige bezwaren in te brengen. 

Allereerst worden bij een statistische benadering de verschijnselen los
gemaakt uit het totaalgedrag en vervolgens geteld of gerangschikt. De 
vraag naar de plaats van de waargenomen gedraging in het totaalgedrag, 
of naar de zin die dat gedrag had in de situatie waarin de persoon leeft, 
wordt niet gesteld.146 Aldus werkende bestaat de kans, dat psychologisch 
geheel onvergelijkbare grootheden worden opgeteld. 

Vervolgens rijst de vraag of het mogelijk is menselijke gedragingen op 
een schaal te plaatsen die van een „meer" naar een „minder" loopt. Voor 
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bepaalde eenvoudige reacties lijkt dat nog wel mogelijk, maar om aan 
meer complexe gedragingen een plaats op een een-dimensionale schaal 
toe te wijzen, zal veelal een abstraherende activiteit nodig zijn die de 
werkelijkheid geweld aandoet. Loopt er werkelijk een continuum van 
het wenkbrauwfronsen naar de woede-aanval7 Vinden voorzichtigheid en 
zorgeloosheid, ordelijkheid en precisiedrang plaatsen op één schaal7 

Kunnen wij zeggen dat de eén meer onaangepast is dan de ander, laat 
staan hoevéél meer? 

Toch zijn, in de laatste jaren vooral, vele pogingen gewaagd om men
selijk gedrag m cijferbeoordelmgen te vangen. 

Een onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen de gevallen, waarbij de statis
tiek gebruikt wordt voor de groepering en bewerking van materiaal dat onder een ander 
gezichtspunt beoordeeld wordt en de gevallen, waarbij de statistiek oofc het cntenum 
levert Alleen tegen het laatste genre richten zich onze bezwaren Z o is het naar onze 
mening ontoelaatbaar om het aantal malen dat een respondent tijdens een vrij interview 
een bepaalde toestand ter sprake brengt, te gebruiken als de graadmeter voor zijn be
zorgdheid over die toestand Hier spelen immers nog heel andere factoren een rol, 
zoals de woordkeus van de respondent en de totale structuur van het gesprek. 

Onder de andere groep vallen de zogenaamde „personality inventories ' Hierbij 
worden de antwoorden der subjecten op vragen naar gedragingen in diverse, meestal 
sociale situaties geregistreerd Indien nu bij een dergelijke schaal de proefpersoon minder 
dan „a punten behaalt, wordt hij als onaangepast beschouwd Het is evenwel niet — 
zoals bij het intelligentie-onderzoek — de relatieve frequentie van het behalen van dat 
aantal punten die de reden van deze „diagnose vormt De diagnose 'wordt gesteld op 
grond van de correlaties van deze aantallen punten met het als cntenum gebruikte 
inzicht van een aantal deskundigen Deze correlaties zijn tevoren bij een andere groep 
van proefpersonen vastgesteld. Hier worden dus wel statistische technieken gebezigd, 
maar het psychiatrische oordeel blijft autonoom, want het is niet de statistiek die het 
criterium levert 

Het statistisch criterium is gemakkelijk te formuleren en te hanteren, 
maar het miskent belangrijke aspecten van het gedrag. Het is op zichzelf 
duidelijk, maar het verschaft geen inzicht in de materie waarop het wordt 
betrokken. „En fait", zo schrijft Duyckaerts, ,,le profane procede de cette 
manière. Pour lui, le pathologique est synonyme d'extraordinaire".147 

Vergelijk hiermee, m het nederlands idioom, het gebruik van de term 
„gek", zelfs om ongewone dingen of toestanden aan te duiden. In hoeverre 
bij de pogingen om het statistisch criterium voor geestelijke abnormaliteit 
ingang te doen vinden, behalve de behoefte het complexe te vereenvoudi
gen, ook een cultureel bepaalde conformistische gezindheid een rol speelt, 
moeten wij aan de kennissociologie ter beoordeling overlaten. 

Bij het onderzoek waarover wij zullen rapporteren, is van een statistisch 
criterium voor aangepastheid of normaliteit in pathopsychologische zin 
geen gebruik gemaakt. 

Evenmin hebben wij de geschiktheid van de werknemers voor hun taken 
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statistisch gedefinieerd. De productiviteit leent zich in vele gevallen wel 
voor statistische behandeling, b.v. door gebruik te maken van gegevens 
over de stuksbeloning. De door ons onderzochte werknemers werkten 
evenwel niet allen onder een dergelijk beloningssysteem, en ook voldeden 
de administratieve gegevens niet aan alle voor dit doel te stellen eisen. Zij 
het ongaarne, hebben wij moeten volstaan met een niet geheel van sub
jectiviteit ontdaan oordeel van de zijde van de superieuren. 

Het sociaal gedrag leent zich veel moeilijker tot statistische behandeling, 
vooral omdat steeds de aard van de partners met wie de onderzochten zich 
in de werksituatie bevinden als interveniërende factoren optreedt. Een 
longitudinaal onderzoek, dat buiten onze mogelijkheden lag, zou mis
schien uitkomst hebben geboden, maar ook dan zouden foutenbronnen 
hebben blijven bestaan die even ernstig zijn als die waarmede wij thans te 
rekenen hebben. Ook op dit terrein hebben wij ons dus beperkt tot het 
verzamelen van oordelen van de zijde der bedrijfsleiding. Dit is overigens 
een in de industrie en daarbuiten veel voorkomende handelwijze (per
soonsbeoordeling; merit-rating; conduite-staat). 

3. De sociale verwachting als norm 

Wij hebben reeds gezien, hoe voor verscheidene auteurs bij de be
oordeling van de aangepastheid het sociaal gedrag een belangrijke rol 
speelt. Inderdaad, de mens leeft samen met andere mensen en is zo zeer 
op hen aangewezen, dat als zijn mogelijkheden tot contactname tekort 
schieten, van een aanpassingsstoornis gesproken mag worden. 

De huidige psychologie stelt, uitgaande van het inzicht, dat de mense
lijkheid ook het mede-mens zijn insluit, dat hij, die niet in staat is zijn 
medemenselijkheid te realiseren, als onaangepast in de zin van psychisch 
gestoord moet gelden.148 Wij menen echter, dat een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de sociabiliteit en het leven volgens de normen van 
de groep waartoe men behoort.149 Het ene duidt op een individuele dispo
sitie (zij het mede van buiten af beïnvloed); het andere op een complex 
van eisen, die anderen stellen. 

Sociaal-normaal is het gedrag, dat overeenkomt met de verwachtingen, 
die de groep of groepen, waartoe het individu behoort, ervan hebben. 
Weinberg brengt het duidelijk onder woorden: „Abnormal behavior, as 
defined by the group, refers to the individual's departure from the norms, 
standardized practices and approved outlets for his specific roles. From 
this viewpoint the crucial point of abnormality is the group's evaluation of 
individual behavior . . ."150 
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Indien, wat in onze maatschappij veel voorkomt, de persoon tot meerdere groepen 
tegelijk behoort, die onverenigbare normen hebben, dan geldt zijn gedrag wellicht bij 
de ene qroep als normaal bij de andere als abnormaal 

Het is wellicht nuttig erop te wijzen dat wij hier onder sociale normen alleen die 
normen verstaan, waarvan de groep verwacht dat de leden zich eraan zullen houden. 
Daarnaast kennen wij vele, juridische en morele, normen die door de betreffende groep 
wel „nominaal aanvaard worden, maar die in de practijk als dode letter gelden Wie 
zich aan zulke normen niet houdt, beschouwen wij niet als sociaal-afwijkend 

Het subject dat niet aan de levende, geldende groepsnormen voldoet, 
mag zeker als onaangepast worden aangemerkt. Zijn wijze van denken of 
handelen komt niet met die van de groep overeen. De groep wil zich hand
haven en verzet zich tegen de „deviant", misschien door pogingen hem 
,,tot andere gedachten te brengen", soms door vergeldingsmaatregelen die 
tot uitsluiting toe kunnen gaan. De groep vergelijkt het gedrag van het 
lid met de geldende normen en verklaart: „hij past niet bij ons". In deze 
zin is dan het individu onaangepast. Bij deze onaangepastheid in maat
schappelijke zin, zijn dan gradaties te onderscheiden die lopen van de 
erkenning van een anders-zijn of apart-staan tot het vonnis „on-maat-
schappelijkheid". 

Bij een aantal auteurs, met name bij de culturele anthropologen, is er 
een streven, verder te gaan, en hen die onaangepast zijn in maatschappe
lijke zin tevens en daarom als „gestoord" te beschouwen. Zij zijn ge
troffen door de variaties in culturen, door de verschillen in opvattingen 
over wat goed en kwaad is, wat als betamelijk of als onbetamelijk geldt. 
Op grond van hun observaties twijfelen zij aan de mogelijkheid om ten 
aanzien van wat normaal-menselijk gedrag geacht kan worden, enig alge
meen-geldig criterium op te stellen. 

Wanneer zij ons voorhouden, dat het gedrag van de individuele persoon 
niet voldoende kan worden begrepen uit zijn persoonlijke aanleg en 
levenshistorie, maar dat het mede in verband moet worden gebracht met 
de cultuur waarm hij zich bevindt en met de rol die hem daarin is toe
gevallen, dan gaan wij met die zienswijze gaarne accoord. 

Zodra zij zich echter begeven op pathopsychologisch terrein en het 
„anders"-zijn gaan gelijkstellen met gestoord-zijn, hebben wij ernstige 
bezwaren. 

Het zijn vooral de ethnologen Benedict en Mead, uit wier geschriften 
men de indruk krijgt dat zij het van de groepsnormen afwijkend gedrag 
als tevens pathologisch beschouwen. 

Benedict beschouwt als „gedisonenteerd" degenen, wier natuurlijk 
gedrag niet overeenkomt met wat in hun cultuur als normaal geldt.151 

De betekenis van de term „gedisonenteerd" vraagt om een nadere ver
klaring. Ofwel zij bedoelt er alleen mee te zeggen „anders dan anderen", 
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in welk geval de redenering tautologisch is, ofwel zij wil ermee uit
drukken dat deze mensen werkelijk „gestoord" zijn, en dan hangt alles 
af van wat zij daaronder verstaat. Dat kunnen wij aflezen uit een vol
gende passage, waarin zij stelt dat een bruikbare vergelijkende psychia
trie alle belangstelling dient te hebben voor de „gedisoriënteerden die er 
niet in geslaagd zijn een bevredigende aanpassing aan hun cultuur te 
bereiken".152 Zij vervolgt dan met vast te stellen, dat de psychiatrie zich 
voortdurend in verwarring laat brengen door van een ,,vaste symptomen-
lijst" uit te gaan in plaats van een studie te maken van degenen wier 
gedrag geen genade kan vinden in de ogen van hun gemeenschap.158 

Wij kunnen nu haar gedachtengang samenvatten: degene, wiens per
soonlijke gedragingen niet samenvallen met de verwachtingen van de 
cultuur, waarin hij leeft, is „disoriented". Deze term betekent hetzelfde als 
„gestoord". De psychiater is een arts, die zich bezighoudt (of, naar 
Benedict zegt, zich bezig moest houden) met mensen wier gedrag in 
hun gemeenschap niet op prijs wordt gesteld. Het psychopathologische 
begrip „gestoord" valt dus bij Benedict samen met iets, dat wij als „on
maatschappelijk" zouden aanduiden.154 

Wij menen, dat niet een gedrag, dat afwijkt van het normaal-verwachte, 
iemand tot gestoord maakt, maar dat de stoornis veroorzaakt wordt door 
organische defecten, constitutionele gebreken of innerlijke conflicten. Een 
paranoid uit onze cultuur zou zich in een „paranoïde" cultuur, zoals 
Benedict die beschrijft, wellicht wederom niet kunnen aanpassen, omdat 
zijn probleem ligt in een conflict, dat hij meeneemt, waarheen hij ook gaat. 
Een lid van een „paranoïde" cultuur zou misschien in onze maatschappij 
niet meer „paranoid" reageren, omdat onze cultuur dat in die vorm 
niet eist. 

Richten wij thans onze aandacht op een andere representante der cul
turele anthropologie, Margaret Mead. Zij stelt vast, dat het een gewoonte 
is geworden, allen, die de normen van hun samenleving niet aanvaarden, 
neurotici te noemen. Men doet dit, omdat zij zich beter thuis voelen in hun 
eigen „fantasie-situatie" dan in de werkelijkheid.155 „ . . . the neurotic is 
furthermore regarded as immature; he has not grown up sufficiently to 
understand the obviously realistic and commendable motivations of his 
own society". Uit de ironische toon van de laatste zin blijkt dat ook Mead 
gezien moet worden als een aanhangster van de sociaal-relativistische 
theorie der abnormaliteit. Interessant is, dat bij haar niet de maatschappij 
het gebrek aan aanpassing vaststelt, maar het subject zelf. Het criterium 
blijft evenwel hetzelfde. Dan keert zij zich tegen de te grote uitbreiding 
van de omvang van het neurose-begrip. In feite, zo schrijft Mead, gaat 
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het om twee totaal verschillende groepen, die voortdurend en tot schade 
van de wetenschappelijke begripsvorming, verward worden. Een van die 
groepen bestaat uit degenen die physiologisch niet mee kunnen. Zij hebben 
b.v. een zwak verstand of een inadequaat endocrien apparaat. Hun lijden 
wordt niet veroorzaakt door een kloof tussen hun neigingen en de sociale 
norm; zij zijn alleen de zwakken. Naar onze mening is dit echter niet de 
schildering van een groep neurotici, maar van een groep die lijdt onder 
een aantal defecten die het ontstaan van een pathopsychologische af
wijking, b.v. een neurose, zou kunnen vergemakkelijken. Het aantal neuro
tici in deze groep zal groter zijn dan dat in andere groepen, maar dat 
is geen reden een wezensgelijkheid tussen hun „zwakte" en een daarbij, 
of daardoor, mede ontstane neurose te postuleren. Mead noemt ook 
abnormaal degenen, die leven in een groep die te ver afwijkt van alge
meen-menselijke cultuurnormen.156 Als die er al zijn .— hier betreedt Mead 
het terrein van de wijsgerige anthropologie .— dan moeten de afwij
kingen daarvan in bepaalde zin ook algemeen-geldende onaangepast-
heids-beelden geven. Dat is een conclusie die zij niet trekt. 

Dan behandelt Mead de tweede en voor ons meer belangrijke groep, 
die naar haar mening gevormd wordt door de „culturele devianten". Hier 
gaat het om personen die leven in strijd met de aanvaarde normen van 
hun samenleving. De psychiatrie is geneigd hun onaangepastheid toe te 
schrijven aan psychische jeugd-traumata. Mead ontkent dit en meent 
dat geen toeval, geen ziekte, geen defect deze groep karakteriseert, maar 
een „fundamental discrepancy between . . . innate disposition and . . . 
society's standards".157 Hiermede kunnen wij het bepaald niet eens zijn. 
Het leven in strijd met de waarden van de gemeenschap máákt niemand 
tot een neuroticus, al zullen vele neurotici zo leven.158 Een belangrijk 
punt is hier wat wij moeten verstaan onder „innate dispositions". Aan
gezien de gemeenschapsnormen in grote lijnen constant blijven, komt de 
discrepantie tussen deze en de ingeboren disposities op rekening van die 
disposities. Zij bepalen — in een gegeven cultuur — wie wel en wie niet 
neurotisch zal worden. Het is daarom toch wel nodig, aan te geven wat 
ermee bedoeld wordt. Wij menen dat hier, als het ware door de achterdeur, 
de „defecten" weer binnenkomen. Hoe te geloven aan „congenitale dispo
sities" die tot zeer bepaalde gedragingen voeren en die niet op een physio
logisch defect berusten? Wij zijn van mening, dat Mead een aantal types 
van maatschappelijke deviaties heeft opgenoemd, maar dat zij er niet in 
geslaagd is, de wezenlijke gelijkheid van deze met pathopsychologische 
(i.e. neurotische) afwijkingen aan te tonen. De culturele anthropologie 
kan aan de psychiater veel materiaal verschaffen, maar niet zijn criteria. 

55 



Zelfs binnen onze cultuur zijn geen twee dwangneurotici of hysterici 
gelijk; hun afwijking vertoont slechts het beeld dat bij hun aanleg, ont
wikkeling, opvoeding past. Deze factoren bepalen de inhoud van hun 
voorstellingen en de rijkdom aan mogelijke reactiewij zen. Hoeveel gemak
kelijker zullen dan niet de Oost-Aziatische neurotici van West-Europese 
verschillen in hun uitingswijzen! Wegrocki wijst op hetzelfde: „The 
mental disturbance can, to be sure, be understood only in terms of the 
cultural and social pattern within which it occurs, but the form that it 
does take is a secondary function. Only in this sense does culture condi
tion abnormality".159 

De opvatting van genoemde auteur, die tegenover het sociaal-relativis
tische normaliteitsconcept even afwijzend staat als wij, willen wij hier 
samenvatten. Abnormaal gedrag heet abnormaal, omdat het afwijkt van 
wat men meestal ziet. Maar niet het feit van het afwijkend-zijn maakt de 
kern van de abnormaliteit uit. De als hallucinaties beschreven toestanden 
die bij sommige primitieve volkeren voorkomen, zijn dan ook niet abnor
maal, terwijl de hallucinaties van de schizophreen dat wel zijn. Het 
„abnormaal" gedrag van de primitief is „analoog" aan het gedrag van de 
psychoticus, maar niet daaraan gelijk te stellen.160 Evenzo Weinberg: 
„In our society the paranoid does not pursue an approved course of 
action but is responsive to a defensive and distorted outgrowth of an 
individual conflict".191 Wegrocki bestrijdt niet alleen de relativiteit van 
het normaliteitsbegrip, maar betwijfelt bovendien of het bij de primitieven 
„waargenomen" bedrag wel meer dan uiterlijkheden gemeen heeft met 
wat bij ons met dezelfde naam wordt aangeduid. Ook Horney die over 
maatschappelijke factoren bij de veroorzaking van psychische storingen 
geschreven heeft, neemt duidelijk stelling tegen een sociologische omschrij
ving van de neurose.162 

Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen het oorspronke
lijk — weliswaar in en mede door sociale situaties ontstaan — intra-
psychisch conflict en de daaruit voortkomende conflicten tussen het indi
vidu en de groepsverwachtingen. De neurose kan zeer wel tot onmaat
schappelijkheid voeren, maar zij mag daarmee niet worden gelijk
gesteld.1623 

In de practijk is er niet veel verschil tussen het „statistische" en het 
„maatschappelijke" normaliteitsbegrip. De statisticus immers zal er naar 
streven zijn frequentie-verdelingen op te zetten en zijn conclusies te 
trekken bij homogene populaties, d.w.z. bij wél omschreven groepen. Aan 
de andere kant zal de groepsnorm zich globaal vastleggen op wat in de 
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groep het meest voorkomt, misschien, onder invloed van een gesteld 
ideaal, ietwat veeleisender zijn.163 Convergerend vinden beide tenden
ties elkaar. 

Tegen de statistische en de maatschappelijke opvattingen over norma
liteit hebben wij, indien zij als criterium op het terrein der geestelijke 
gezondheid worden gebruikt, dezelfde bezwaren. Beide hechten meer 
waarde aan de uiterlijke gedragingen dan aan de innerlijke belevingen, 
meer aan conformiteit dan aan creativiteit; beide zijn geneigd de indivi
dualiteit te miskennen,104 en geen van beide kan enige stimulans bieden 
tot genezing of verbetering 165 

Bij het onderzoek, waarover wij verder zullen spreken, heeft het maat
schappelijk oordeel als criterium voor geestelijke gezondheid geen rol ge
speeld. Wel heeft dit normbegrip dienst gedaan bij de bepaling van de 
aangepastheid der onderzochten aan specifieke omstandigheden, de be
drij fspsychologische geschiktheid. 

Beoordelingen immers van de geschiktheid der werknemers m bedrij f s-
psychologische zin ontlenen hun normen aan wat de superieuren menen 
te mogen verwachten. Tezelfder tijd spelen ook statistische noties en 
idealen een rol. Indien van een arbeider wordt gezegd, dat hij „slecht 
produceert" dan betekent zulks, dat hij, qualitatief of quantitatief, minder 
presteert dan zijn chef bij soortgelijk werk redelijk acht Wordt van een 
werknemer vastgesteld, dat hij de „menselijke verhoudingen" in gevaar 
brengt, dan betekent zulks, dat hij meer reden tot wrijvingen geeft dan 
redelijkerwijze verwacht mag worden Het betekent echter óók, dat de 
wnjvigen, op deze werknemer terug te voeren, frequenter waren dan die 
welke hun oorzaak bij andere bedrij f sgenoten vonden (impliciete 
statistiek). 

4. Ideaal-type en ideaal als normen 

Het begrip „Ideal-typus", door Max Weber in de sociologie inge
voerd, is voor de psychologie en de psychiatrie vruchtbaar gebleken 
Weber zelf zegt ervan „Es wird gewonnen durch einseitige Steigerung 
eines oder einiger Gesichtspunkten und durch Zusammenschluss einer 
Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar 
nicht vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig heraus
gehobenen Gesichtspunkten fugen, zu einem in sich einheitlichen Gedan
kenbilde".166 

Het ideaal-type staat niet los van de empine; de „elementen" worden 
door observatie gewonnen, maar het beeld dat tenslotte gevormd wordt 
is een product van de menselijke geest. De vraag is niet of het juist of 
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onjuist is (in de zin van beantwoordend aan een objectief vaststelbare 
concrete werkelijkheid), maar of het bruikbaar is of onbruikbaar. Bruik
baar is het, wanneer concrete gedragingen van individuen begrijpelijk 
worden door ze te zien in een schema dat het ideaal-type ons levert. 

Jaspers, die het ideaal-type van grote betekenis acht voor de psycho
pathologie, zegt. „Idealtypen entstehen, wenn ich aus gegebenen Vor
aussetzungen alle Konsequenzen kausal konstruierend oder psychologisch 
verstehend entwickle, also zwar bei Gelegenheit der Erfahrung, aber nicht 
durch Erfahrung ein Ganzes sehe".167 

Misschien dat Jaspers de rol van de ervaring wat kleineert. Het ideaal
beeld wordt weliswaar geconstrueerd, maar toch uit de door ervaring 
gewonnen delen. Het constructieve zit in het aanbrengen van het zinvolle 
verband. 

Behalve door Weber is het ideaal-type ook bekend geworden door 
het werk van Spranger, die op grond van Dilthey's „verstehende Psycho
logie" een zestal „zeitlose Idealtypen" der menselijke persoonlijkheid 
heeft opgesteld. 

Wanneer wij nu normaal noemen wat met het ideaal-type overeen
komt, valt normaliteit samen met de „idee" die men zich van de „typi
sche" representant van de onderzochte groep gevormd heeft. Het lijkt 
goed zich af te vragen waarin dit ideaal-type zich onderscheidt van het 
statistisch-normale. Worden bij de statistische benadering van de norma
liteit de gedragingen veelal geteld en op continua gerangschikt, hier gaat 
het om het begrijpen van het totaal-gedrag in zijn zinvolle en daardoor 
evidente samenhang. De statistische zienswijze betrekt ieder concreet 
gedrag op wat, op grond van een frequentie-verdeling, mag worden ver
wacht, de ideaal-typische daarentegen vergelijkt het met een door 
retouche gewonnen beeld, dat wel uit de ervaring is verkregen maar 
daarmede niet mag worden gelijkgesteld. Ook ligt in de constructie van 
het ideaal-type een zekere subjectiviteit bij de behandeling van de stof 
besloten. 

Een enkel woord over de mogelijke practische betekenis van het ideaal
type als norm. Wij menen, dat hoe belangrijk de rol van het ideaal-type 
ook kan zijn bij het toegankelijk maken van de wildernis der ervarings
gegevens, het geen dienst kan doen bij het formuleren van richtlijnen voor 
het practisch handelen. Het ideaal-type kan ons leren welke gedragingen 
typisch zijn en welke atypisch, zo men wil, afwijkend. Maar het kan ons 
niet leren wat nastrevenswaard is. Bij de statistische zienswijze kan men 
zich nog ten doel stellen, het gemiddelde te verleggen naar een als gunsti
ger beschouwde plaats. Dan is met het eens-gevonden-gemiddelde de 
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norm, maar een punt verder op de lijn. Bij het ideaal-type is ook dát niet 
mogelijk. 

Het ideaal-type van Weber is een type dat beantwoordt aan een idee. 
Het is ook mogelijk, het ideaal bij de type-opstelling centraal te stellen. 
Dan gaat het niet in de eerste plaats meer om een inzichtelijk maken van 
de gedragingen, maar om een betrekken van de gedragingen op een 
criterium van „behoren", dus op het stellen van een voorbeeld.1ββ Wij 
willen ons niet verdiepen in de vraag, waaraan nu deze idealen hun 
oorsprong en hun geldigheid ontlenen. 

Het lijkt goed enige nadruk te leggen op het verschil tussen ideaal 
en ideaal-type. Als voorbeeld moge het volgende dienen. Men kan zich 
een beeld vormen van de ideale staatsburger en dat beeld als type aan 
de burgerij voorhouden. Bij dat beeld zal men dan trekken aantreffen 
als saamhorigheidsgevoel, het stellen van het algemeen belang boven het 
eigen belang, het zich vormen van een onpartijdig oordeel over zaken 
van staat. Even goed echter kan men na observatie van de gedragingen 
van een aantal burgers een ideaal-typisch beeld in Weber's zin ontwerpen, 
dat deze gedragingen in een zinvol verband tezamen brengt en dat de 
gedragingen der individuen voorzover ze in dat beeld passen begrijpelijk 
maakt. Beide beelden zullen wellicht in weinig punten overeenkomen. 
Naar gelang de ene of de andere opvatting over het ideaal-type (of het 
ideale type) gehuldigd wordt, zal ook het beeld van de ondernemer, de 
politicus, de sergeant-instructeur of de schoolmeester geheel verschillend 
uitvallen. 

Of wij nu bij het gebruik van de term ideaal-type aan een door 
retouche verkregen r'cfee dan wel aan een ideaal denken, het aantal en de 
aard van degenen die eraan voldoen, zullen andere zijn dan bij een 
statistisch gemiddelde. Naarmate het beeld meer aan het ideaal heeft 
ontleend, zal het resultaat zich — helaas •— verder van de werkelijkheid 
en dus ook van het statistische gemiddelde verwijderen. Een eenvoudig 
voorbeeld van het ideaal als norm is de „kerngezonde mens". Statistisch 
gezien is die zeker even abnormaal als de mens met vele ziekten. Andersom 
is het tandbederf statistisch normaal, maar geconfronteerd met een 
ideaal beeld, beslist een afwijking. Eysenck wijst erop dat hetzelfde geldt 
voor knappe en lelijke meisjes. 

Welke verwarring kan ontstaan wanneer de statistische betekenis van 
het begrip „normaal" met de ideale verwisseld wordt, illustreert Jaspers 
aan de hand van het voorbeeld: „Normal ist leichter Schwachsinn".1 6 9 

Ook Eysenck wijst op dezelfde denkfout, die juist op het gebied van de 
geestelijke gezondheid geregeld wordt begaan. Als de psychoanalyticus 
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verklaart dat iemand normaal is, heeft hij een ideale norm voor ogen. 
De lezer echter poogt zulk een uitlating met statistische normen in ver
band te brengen en moet concluderen dat de uitlating absurd was.170 

Voor ons is de toepasing van het ideale normbegrip op het gebied van 
de geestelijke gezondheid belangrijk. Als voorbeeld halen wij Wallin's 
beschrijving van de wei-aangepaste persoon aan: ,,De wei-aangepaste 
persoon moet een juist inzicht bezitten in zijn eigen persoonlijkheid en in 
zijn aanpassingsproblemen . . . de gezonde geest moet tot een bevredigende 
levensbeschouwing zijn gekomen . . . de gezonde, efficiënte geest past zich 
soepel aan en weet tegenslagen op te vangen, is ook in staat de nood
zakelijke aanpassing aan de voortdurende veranderingen en lotgevallen 
van het leven te maken . . . de gezonde persoonlijkheid zal een even
wichtige aanpassing hebben bereikt van zijn ambities, impulsen en ver
langens, in harmonie met aanvaardbare maatschappelijke doelstellingen . . . 
de welaangepaste persoon vindt een redelijke vreugde en bevrediging 
in het dagelijks werk en in het bereiken van een levensdoel dat de moeite 
waard is". Wallin besluit dan met toe te geven: „Weinig mensen zullen 
er zijn, wier geestelijke en lichamelijke processen zo volmaakt op elkaar 
zijn afgestemd en die zo volmaakt aan hun omgeving zijn aangepast, dat 
zij ons ideaal volledig bereiken".171 

Een dergelijke omschrijving is zeker in staat een beeld op te roepen 
van ideale aangepastheid op het terrein van de geestelijke gezondheid. 
Meer heeft Wallin ook niet bedoeld. 

De gebezigde termen zijn echter te vaag om te kunnen dienen als 
criteria bij wetenschappelijk onderzoek. W a t te verstaan onder „juist", 
„bevredigend", „noodzakelijk", „evenwichtig", „harmonisch", „redelijk", 
„de moeite waard"? Nog afgezien van het feit dat de termen „aanpassing" 
en „aangepast" zelf een aantal malen in de omschrijving voorkomen. 

Het ideaal-typische noch het statistische normaliteitsbegrip zijn als 
waarde-begrip bedoeld. Zij kunnen wel als zodanig worden gebruikt. Wie 
dat doet, verheft wat hij gemeenlijk rondom zich ziet tot voorbeeld voor 
al wat ervan afwijkt. Daarmee is de gelijkvormigheid aan het middel
matige, of het „typische", tot doel geproclameerd. Bestaan of begrijpelijk-
zijn en bestaans-recht hebben worden dan gelijkgesteld. Hoewel in het 
dagelijks leven vele handelen alsof zij deze stelling onderschrijven, leidt 
een dergelijke geesteshouding toch tot een zich neerleggen bij het be
staande en het zich verslechterende. Het gemiddelde immers, dat dan de 
maat der dingen is, zakt vanzelf mee. 

Het ideale normbegrip is van geheel andere aard. Het waarlijk norma
tieve, het wijzen naar een betere, nog te verwezenlijken toestand, maakt 

60 



de kern ervan uit. Dit normbegrip is dikwijls in hoge mate subjectief en 
aan wisselende inzichten van elkaar opvolgende perioden gebonden; het 
is bovendien zeer moeilijk te operationaliseren tot een criterium voorweten
schappelijk onderzoek. Maar het is een stimulans voor ieder die de ver
betering van individuele en maatschappelijke situaties als zijn taak ziet. 

In hoeverre het ideaal als norm bij ons onderzoek een rol gespeeld heeft, 
is moeilijk vast te stellen. Wij hebben reeds erop gewezen, dat zeker bij 
de beoordeling van de sociabiliteit der werknemers aan hun superieuren 
bepaalde idealen voor ogen hebben gezweefd, Bij de beoordeling van de 
productiviteit is dat uit de aard der zaak veel minder het geval geweest. 

Hebben ook de psychiaters in ons onderzoek zich bij het beoordelen van 
de geestelijke gezondheid der onderzochte personen door een ideaal-beeld 
laten leiden? Hier menen wij een onderscheid te moeten maken tussen de 
groep der „ernstig-gestoorden" en die der „afwijkenden". De diagnose 
„gestoord" werd gesteld, wanneer de medicus de gedragingen van de 
onderzochte als behorend bij een ziektebeeld, dat als ideaal-type kan 
gelden, had onderkend. Het ideaal als norm heeft eerder een rol gespeeld 
bij de diagnose „afwijkend". Hier ging het om varianten die niet als 
„ziek" worden beschouwd, maar die toch door hun onevenwichtigheid of 
andere kenmerken niet geheel „geestelijk gezond" mogen heten. 

5. Criteria voor normaliteit, aan de persoon ontleend 

Wij noemen soms een gedraging abnormaal, alléén omdat zij afwijkt 
van de gedragingen die de ons bekende persoon voorheen in vergelijkbare 
omstandigheden vertoond heeft. De verwachting die wij krachtens onze 
ervaring ten aanzien van zijn gedragingen hebben, geldt dan als norm 
voor zijn verder gedrag. Wij kunnen hier dus spreken van het persoonlijk-
normale, waaronder wij dan verstaan het gedrag dat voor deze persoon 
binnen de grenzen van het voor hem gebruikelijke valt. 

Dit criterium kan natuurlijk zeer ver van het ideaal of van de maat
schappelijke verwachting als norm verwijderd zijn. Geen voorbeeld of 
richtsnoer van buitenaf wordt in het oordeel betrokken, maar de beoordeel
de persoon lijkt de norm voor zijn eigen afzonderlijke gedragingen. 

Impliciet spelen wel zekere statistische noties bij de totstandkoming 
van dat oordeel een rol. Het gedrag wordt immers vergeleken met vele 
andere gedragingen. Alleen zijn die niet waargenomen bij andere per
sonen, het zijn de vroeger geobserveerde gedragingen van deze persoon. 
Normaal valt dus hier samen met „voor-hem-gewoon", terwijl het bij de 
maatschappelijke verwachting veel meer de bijbetekenis heeft van „behoor
lijk". Het is mogelijk dat de waargenomen gedragingen van het subject-
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in-kwestie voor hem normaal zijn en voor ieder ander abnormaal. Ge
dragingen die in deze zin „normaal" zijn, leiden misschien nooit tot een 
gunstig-beoordeelde vorm van aanpassing. Van iemand die wij „abnor
maal" achten, kunnen wij zeggen: „dat is zo zijn normale manier van 
doen". Gaat die man zich dan opeens heel anders en, naar een ideële 
maatstaf, „beter" gedragen dan kunnen wij zelfs denken: „dat hij gek 
geworden is". Dat is wat Cratchit overkwam, toen hij op Kerstavond 
de van zijn gierigheid genezen Scrooge voor zich zag. In deze zin zijn 
dus het goede antwoord van de domme leerling of het evenwichtig oordeel 
van een doorgaans opgewonden man abnormaal. 

Het in-zijn-gedragingen-zich-zelf-blijven is hier criterium voor norma
liteit. In andere gevallen wordt het accent gelegd op de innerlijke con
sistentie van het gedrag, op de geïntegreerdheid der gedragingen in een 
totaal dat zinvol en begrijpelijk is. Wanneer dan zekere persoonlijk-
abnormale gedragingen tevens als pathologisch worden gequalificeerd 
pleegt dat niet te geschieden om hun inhoud, of om hun zeldzaamheid 
maar op grond van de plaats die zij innemen in het totaal der gedragingen. 
Hier nadert het persoonlijk normale het ideaal-type, dat nu echter niet 
van buitenaf als criterium wordt voorgehouden, maar dat aan de indivi
duele persoon zélf is gewonnen. Zo vinden wij bij Buytendijk een uiteen
zetting over deze persoonlijke norm: „De individuele mens behoort. . . niet 
alleen aan een algemeen geldend ideaal-type te beantwoorden en aan de 
normen, die voor zijn gemeenschapskring gelden, maar ieder heeft krach
tens zijn onvergelijkbare eigenheid van aanleg, karakter, milieu, opgaven 
en bestemming een persoonlijke wijze van zijn-in-de-wereld. Naarmate 
men iemand beter kent, legt men aan hem meer een persoonlijke norm als 
maatstaf aan. Als wij dan zouden zeggen, dat hij zich abnormaal gedraagt, 
bedoelen wij, dat zijn doen niet overeenkomt met zijn karakter en met de 
aard van zijn individuele opgaven".172 

Buytendijk geeft bovenstaande formulering in een verhandeling over 
de normaliteit van menselijke houdingen en bewegingen. Of zij naar 
zijn inzicht ook bruikbaar zou zijn als criterium voor de geestelijke ge
zondheid, kan hieruit niet blijken. Er zijn aanwijzingen voor, dat hij voor 
dit laatste gebied de voorkeur geeft aan een nog meer individuele norm, 
waarin het „algemeen geldend ideaal" en de „gemeenschapskring" alleen 
een rol spelen, voorzover zij door de persoon zijn aanvaard. Zo zegt hij 
ergens, dat geestelijke gezondheid gekarakteriseerd wordt, door „het 
staan in de vrijheid der beslissingen".173 

Ook Goldstein verdedigt het individueel criterium, dat hij toepast op 
de beoordeling van de gezondheid. Nadat hij het statistische en het ideale 
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normaliteitscriterium heeft behandeld en verworpen, gaat hij na, wat dan 
wél het onderscheid aangeeft tussen ziek en gezond.174 Niet de ver-
schijnselen-op-zich acht hij belangrijk, maar de uitdrukking van het 
evenwicht tussen persoon en omgeving.175 Even verder drukt hij zich nog 
sterker uit, als hij met instemming de opvatting van Grothe weergeeft, 
volgens welke de enkeling het criterium vormt voor zijn eigen normaliteit. 

Deze extreme opvattingen klinken overtuigend en zijn begrijpelijk als 
een reactie op een al te star normaliteitsconcept. Er rijzen echter enige 
problemen: 

Indien men op het terrein van de geestelijke gezondheid alleen een 
individuele vorm aanvaardt, dan blijft er naast het ,,ziek-zijn" voor het 
begrip „ziekte" geen plaats meer over. In hoeverre dit juist en voor de 
ontwikkeling der kennis vruchtbaar is, staat niet aan ons ter beoordeling. 
Een consequentie die tevens aanvaard moet worden is, dat voor iedere 
persoon afzonderlijk moet worden vastgesteld, welke haar „individuele 
opgaven" zijn. Deze taak lijkt niet eenvoudig. Tenslotte mag men zich 
afvragen of hier nog wel van een norm gesproken kan worden. Als wij 
zeggen: „het individuele is de maatstaf voor zijn eigen normaliteit" hebben 
wij dan niet de begrippen „maatstaf" en „normaliteit" van hun zin ont
daan? Het wezenlijke van de norm lijkt toch wel te zijn, dat zij van 
buitenaf wordt aangelegd. 

Rest ons aan te geven, in hoeverre de persoonlijke normaliteit bij ons 
eigen onderzoek als criterium een rol gespeeld heeft. 

Bij de beoordeling van de geestelijke gezondheid der onderzochten 
door de psychiaters is zij zeker betrokken geweest. Voor hen was het 
(vooral bij het stellen der diagnosen) van betekenis te achterhalen of het 
geconstateerde gedrag al of niet habitueel was. 

Bij het verzamelen van gegevens over aangepastheid der werknemers 
in bedrij f spsychologische zin (de geschiktheid) is er voortdurende naar 
gestreefd, de persoonlijke normaliteit niet in het oordeel te betrekken. 
Een mededeling als: „Voor zijn doen heeft hij nog redelijk veel werk 
geleverd" kon dus niet worden geaccepteerd. 

De subjectieve aangepastheid aan de werksituatie (de bevredigdheid) 
hangt natuurlijk wel samen met zuiver individuele normen. De herkomst 
van zulke individuele normen onttrekt zich aan de waarneming der 
onderzoekers. 
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HOOFDSTUK V 

O N A A N G E P A S T H E I D IN DE W E R K S I T U A T I E 

1. Vormen van onaangepastheid in de werksituatie 

Allereerst zullen wij hier de drie vormen van aangepastheid behandelen, 
die wij in ons onderzoek hebben onderscheiden. Daarna komen dan nog 
enkele verwante begrippen aan de orde. 

1. Aangepastheid in bedrijfspsychologische zin 
De vraag is hier, of de aard van de werknemer en de eisen van de 

functie op zulk een wijze bij elkander aansluiten dat de taak op redelijke 
wijze wordt vervuld. Wij kunnen deze vorm van aangepastheid ook 
geschiktheid noemen.176 

Het begrip geschiktheid wordt hier toegepast op de functie in haar 
geheel. Het gaat dus niet alleen om het werk, maar ook om de om
standigheden waaronder het wordt verricht. Bij de in de bedrijven door
gevoerde geschiktheidsbeoordeling wordt meestal .— en zo ook in ons 
onderzoek — onderscheid gemaakt tussen de geschiktheid zoals die zich 
uit in quantitatieve of qualitatieve resultaten van de arbeid, en de 
geschiktheid die wordt bepaald door het wrijvingsloos kunnen omgaan 
met anderen. 

2. Aangepastheid in de zin van plezier-in-de-functie 
Hier gaat het erom of de werknemer voldoening vindt in de werk

situatie. Ook het begrip bevrediging is hier op zijn plaats. 
Onder plezier-in-de-functie verstaan wij een globaal-positieve instelling 

van de werknemer ten opzichte van zijn werkzaam zijn aan deze taken, op 
deze afdeling, bij díí bedrijf. Het is een vrij complex begrip. Kuylaars 
onderscheidt aan de „arbeidsvreugde" een viertal hoofd-aspecten.177 Aller
eerst noemt hij welbehagen in de arbeid-zelf, waarbij hij ook het samen
werken rekent, inzoverre daarin gemeenschap wordt ervaren. Wij zijn 
geneigd voor vele werksituaties eerder het samenzijn dan het samen
werken als factor in de arbeidsvreugde te beschouwen. Vervolgens spreekt 
hij over de voldoening aan het vervaardigde product. Het gaat dan dus 
niet om het presteren, maar om de prestatie. Daarbij behoort volgens 
de auteur ook het ervaren van de nuttigheid van het geleverd werk voor 
de gemeenschap. Of dit laatste voor veel werknemers een wezenlijk 
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dement van hun bevrediging in de arbeid uitmaakt, mag wel worden 
betwijfeld. Van meer belang lijkt ons hier het zien van de „zin" die 
het eigen werk krijgt in het totaal van de prestaties.178 Als derde aspect 
noemt Kuylaars de voldoening van het loon. In onze maatschappij wordt 
het loon voor velen lang niet meer alleen door de arbeidsprestatie be
paald.179 De handhaving van een bestaansminimum, de loonbeheersing, 
de kinderbijslag, de progressie der belastingen verdoezelen het verband 
Eenzelfde invloed hebben reisduur-vergoedingen aan pendel-arbeiders 
Kuylaars zegt. ,, . . . het terugdringen van de arbeidsprestatie als loon-
bepalende factor, waardoor arbeidsvreugde meer en meer alléén loon-
vreugde wordt, is niet zonder gevaren voor de arbeidsproductiviteit".180 

Als laatste aspect noemt hij nog de sociale waardering van de arbeid. 

Pas bij de behandeling van wat de auteur bijkomstige omstandigheden 
noemt, komen prettige verhoudingen in de werksituatie aan de orde.181 

Aan dit aspect zijn wij geneigd een veel grotere betekenis toe te kennen. 
De door Kuylaars aangebrachte onderscheidingen doen wat theoretisch 
aan. In de beleving der werknemers wordt deze differentiatie niet ge
maakt. In de praktijk is het •— vooral bij lager gequahficeerde groepen •— 
ook moeilijk aan de betrokkenen duidelijk te maken wat ermee wordt 
bedoeld. Moeilijker nog is het, hen te brengen tot gedifferentieerde ant
woorden op vragen naar hun bevrediging m een aantal situatie-aspecten. 

Een enkele opmerking is hier nog op haar plaats. Of de werknemer 
„loonvreugde" dan wel „arbeidsvreugde" geniet, is afhankelijk van de 
plaats die de arbeid m zijn „totale levenssituatie" inneemt. Wie veel 
gezien heeft van routine-arbeid m fabrieken moet wel aannemen, dat 
deze plaats, hoezeer het ook te betreuren valt, een geringe is. Dan blijft 
alleen de economische prikkel over om de arbeid toch te verrichten ter 
verkrijging van middelen tot het verwerven van geluk in andere situaties. 
Hoe lager de eisen zijn, die aan het leven gesteld worden, des te geringer 
zal de prikkel tot arbeid zijn 

Het is gewoonte, te pleiten voor een arbeid waaraan de vreugde in-
haerent is. Het lijkt de vraag, of het mogelijk zal zijn, door middel van 
roulering der arbeidsplaatsen, „taakverruiming" e d. werkelijk alle arbeid 
tot een levens-ontplooiend en vréugde-schenkend gebeuren te maken. 
Het lijkt even zinvol, de fabrieksarbeid te zien als een noodzakelijke 
verrichting, die als werk geen verrijking of vreugde, behalve de loon
vreugde schenkt, maar die kan worden uitgevoerd onder zodanige phy-
sieke en sociaal-psychologische omstandigheden, dat er zo weinig mogelijk 
displezier mee gepaard gaat. De arbeid is dan — als vanouds .— het offer 
dat wordt gebracht tot het verkrijgen van grotere welstand of zekerheid. 
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Het brengen van dit offer geeft zin aan de arbeid en kan persoonlijkheids-
verrijkend werken. 

3. Aangepastheid in medische zin 
In deze derde betekenis valt aangepastheid ongeveer samen met „geeste

lijke gezondheid".182 

Hier hebben wij niet te doen met een bedrij f spsychologisch criterium; 
onaangepastheid in deze betekenis wordt geacht te bestaan in elke situatie 
waarin de onaangepaste zich bevindt, al zal zij zich in iedere situatie 
anders uiten. Dat deze vorm van onaangepastheid nogal eens zal samen
gaan met onaangepastheid in de andere genoemde betekenissen is geen 
gewaagde veronderstelling. De aantallen niet-bevredigde en niet-geschikte 
werknemers zullen groter zijn onder de medisch-onaangepasten dan onder 
de geestelijk gezonden. Aan het einde van deze paragraaf zullen wij 
enkele voorbeelden geven die in deze richting wijzen; ook bij de rappor
tering over het door ons verrichte onderzoek zullen wij dit verschijnsel 
weer tegenkomen. 

Dat het niet steeds zo behoeft te zijn, blijkt uit een studie van Markowe en Barber. 
Bij hun onderzoek (op ongeschoolde arbeiders in een accu-fabriek) werden de arbeiders 
verdeeld in een groep met goede en een met slechte „mental health". Toen bleek, dat 
met slechts één uitzondering, de productiviteit van de „slechte" groep normaal was 
Bij de „goede" groep lag de productiviteit enigszins beneden het gemiddelde.183 

Een positieve omschrijving van wat onder geestelijke gezondheid moet 
worden verstaan, is moeilijk. Vele malen zijn pogingen tot zulk een defini
tie gedaan; één ervan zijn wij op p. 60 reeds in een ander verband tegen
gekomen. Zij komen alle hierin overeen, dat zij een ideaal-beeld van 
gezondheid en aangepastheid ontwerpen. In feite zal een dergelijk beeld 
zo goed als nooit geheel gerealiseerd worden; bovendien zijn zulke defini
ties moeilijk voor wetenschappelijk onderzoek te operationaliseren. Wij 
willen er enkele .— die wij liever gedachtenbepalingen zouden willen 
noemen — citeren. 

De World Health Organization spreekt over gezondheid als een „state of complete 
physical, mental and social well-being". Deze omschrijving klinkt goed, maar het is 
moeilijk de begrippen „complete" en „well-being" voor practisch gebruik te bepalen. 

Op het Internationaal Congres voor Geestelijke Gezondheid (Londen, 1948) is voor
gesteld „mental health" te definieren als „de conditie, die in physiek, intellectueel en 
emotioneel opzicht een optimale ontwikkeling van het individuele toelaat, voorzover deze 
verenigbaar is met die van andere individuen".18* Van Karl Mennmger komt het voorstel 
„Laat ons geestelijke gezondheid definieren pis aanpassing van mensen aan de wereld 
en aan elkaar met een maximum aan resultaat en aan geluk. Het gaat niet alleen om het 
resultaat, niet alleen om de bevrediging, met alleen om de bereidheid tot het eerbiedigen 
van de regels van het spel. Het gaat om dat alles tezamen: het vermogen een gelijk
matig humeur te behouden, een levendige intelligentie, sociaal-plooibaar gedrag en een 
opgeruimde aard.186 

Een vergelijkbare omschrijving stamt van het Amerikaanse National Committee for 
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Mental Health „Geestelijke Gezondheid betekent klaarblijkelijk, dat de mens een rede
lijke mate van evenwicht met zichzelf en met zijn omgeving heeft gevonden — het 
betekent, dat hij in staat is redelijk zinvolle doeleinden na te streven, dat hij zijn gaven 
met succes weet te gebruiken, dat hij het gevoel heeft geborgen te zijn erbij te horen 
en gewaardeerd te worden, dat hij weet bemind te worden dat hij zelfrespect en zelf
vertrouwen heeft, dat hij het gevoel heeft iets Ie presteren, dat hij de gelegenheid heeft 
tot het opdoen van nieuwe ervaringen Geestelijke gezondheid betekent ook, dat de mens 
geleerd heeft anderen te respecteren, anderen te aanvaarden en met anderen samen 
te leven lfie 

Ongeveer dezelfde inhoud geeft Snoeck aan het begrip geestelijke gezondheid, wanneer 
hij spreekt over „de mens, die weet wat hij doet, vanuit dit innerlijk zelfbezit doet wat 
hij wil en daarbij, zonder al te grote conflicten zijn plaats vindt in de gemeenschap 
waarin hij leeft . . Een mens die, vanuit de innerlijkheid van zijn bestaan, zichzelf 
situeert in de orde der wezens en dei dingen Iemand, die in staat blijkt zijn betrek
kelijke vrijheid te hanteren zonder beheerst te worden door mentale determimsmen" . . . 1 β τ 

Fortmann drukt het als volgt uit .Wanneer wij zeggen, dat het gaat om vermogen tot 
persoonlijk contact, optimale gevoelsrelaties, om een opgewassen-zijn tegen de normale 
eisen van het leven en om een zekere innerlijke vrijheid hebben wij daarmee wel geen 
exacte maatstaf in handen, maar wij weten toch ten naaste bij waar wij het over hebben 1 8 9 

De auteur noemt het bovenstaande een , bruikbare werkdefinitie". Voor het maat
schappelijk werk is dat wellicht ook zo, maar voor het wetenschappelijk onderzoek 
zouden „hardere' criteria gevonden moeten worden 

Symonds somt, waar hij de normaliteit m de zin van aangepastheid behandelt, een 
viertal eisen op evenwicht in de structuur der behoeften, rijpheid in plaats van jnfan-
tiliteit, een goede frustratie-tolerantie, harmonie tussen de eisen van buiten en de be
hoeften van de persoon ^ 9 Dan noemt hij veertien criteria voor het vaststellen van deze 
aangepastheid (adjustment), een aantal daarvan valt samen met de reeds genoemde 
aspecten der aangepastheid De meeste stellen de onderzoeker voor grote methodische 
problemen 1 β 0 

Een aantal verdere omschrijvingen van „geestelijke gezondheid", voor het merendeel 
als ideaal geformuleerd, zijn bijeengebracht door Lekkerkerker 1 β 1 Nieuwe gezichts
punten komen daarbij niet aan de orde. 

Wij menen dat „definities" als de genoemde een duidelijk beeld kunnen 

verschaffen van wat nastrevenswaard is op het gebied van menselijk leven 

en samenleven. In bijna al die omschrijvingen komen dezelfde aspecten ter 

sprake; het ideaal lijkt vast te staan. Dat zou tevens moeten betekenen 

dat van geestelijke gezondheid geen sprake kan zijn, indien aan dit ideaal 

niet wordt voldaan. Nu is dat moeilijk te aanvaarden. Noch de kunste

naars, noch de wereldhervormers, noch de meeste Nobel-prijswinnaars, 

noch vele organisatoren, plegen „well-balanced" te zijn. In vele gevallen 

kunnen wij zelfs stellen, dat hun prestaties zonder hun afwijken van het 

gestelde ideaal moeilijk denkbaar zijn. Zijn zij daarom geestelijk ongezond? 

Kan het zijn dat het geformuleerde ideaal een bepaalde mens-opvatting, 

een bepaalde maatschappelijke verwachting, wellicht een bepaalde mode 

weerspiegelt en dat straks andere idealen zullen worden geformuleerd7 

Dan zou ook het begrip geestelijke gezondheid een andere inhoud krijgen. 

Het is voorstelbaar dat in de toekomst weer eens, zoals in het verleden, 

niet het sociale conformisme een der belangrijkste aspecten van het ideaal 
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zou zijn, maar de individualiteit, niet „aanpassing" maar autonomie. 
Nietzsche's ideaal, of dat der Humanisten,' was een ander dan dat der 
huidige sociaal-paedagogen. 

Een andere moeilijkheid is van minder wezenlijke aard, en gaat vooral 
de wetenschappelijke onderzoeker aan. Reeds enkele malen hebben wij 
erop gewezen, dat de genoemde bepalingen van het ideaal niet te operatio
naliseren zijn De meesten dergenen die deze definities hebben opgesteld, 
geven wel het ideaal aan, maar niet de criteria waarmee kan worden 
vastgesteld, wie eraan voldoen. Symonds doet dat wel, maar verschillende 
van zijn criteria lenen zich met tot exact onderzoek. In de practijk zien 
wij dan ook steeds, dat psychiaters en psychologen trachten de aan
wezigheid en de aard van een geestelijke ongezondheid vast te stellen, 
omdat deze concreter te definieren is, en omdat de criteria ervoor beter te 
operationaliseren zijn. 

De geestelijke gezondheid heeft vele gezichten. Ieder „gezond" individu 
realiseert haar op eigen wijze in eigen situatie. Maar er zijn gedragingen 
en persoonlijkheidsbeelden die naar ieders opvatting abnormaal en on
gezond zijn, die op een geestelijke ziekte wijzen en waarvan wij ons niet 
kunnen voorstellen hoe zij ooit als normaal of gezond zouden kunnen 
worden beschouwd. Dit is wat Halmos noemt „the minimum area of 
abnormality".192 

In overeenstemming daarmee hebben de artsen die aan ons onderzoek 
hebben deelgenomen, zich dan ook beperkt tot het vaststellen van wat 
volgens de opvattingen der hedendaagse psychiatrie moet gelden als 
werkelijk „ongezond". Het met-voldoen aan een huidig ideaal-beeld van 
geestelijke gezondheid is voor hen niet voldoende grond geweest om 
de diagnose „gestoord" of „afwijkend" te stellen 

Behalve „geschiktheid , .bevrediging en „geestelijke gezondheid ' komen in de lite
ratuur nog andere termen voor, waarmede aangepastheid in de arbeidssituatie wordt 
aangegeven Een daarvan is het succes Davies1 9 3 omschrijft het als „a pattern of 
attitudes built up towards a worker by himself and by those who have a claim to judge 
his performance in his working role ' 

W Í J zíjn van menmg dat „succes een gevaarlijke term is, tenzij daaraan een duidelijk 
omschreven betekenis wordt gegeven Davies spreekt naar onze menmg niet over „het 
succes, maar over successen, elk afzonderlijk gemeten naar de maatstaven van degenen 
„who have a claim to judge Het succes achten wij een zinvol vrij exact te definieren, 
maatschappelijk criterium, waarvan de psychologische achtergronden van geval tot 
geval zeer verschillend zullen zijn 

Stott meent, dat indien de term behouden moet worden, deze het best kan worden 
gereserveerd voor „het bereikt hebben van een ze//gekozen doel 194 Overigens ver
klaart hij terecht .the word succes has acquired so many meanings that it has ceased 
to be meaningful . 

Van Alphen de Veer koppelt de term „succes" aan aangepastheid Hij onderscheidt 
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vier niveaux van aangepastheid, bij twee daarvan spreekt hij van succes. Het zijn 
a. ,,Ιη the situation there exists a vigorous association with the given reality. One 

feels free and unhampered in realizing one's fullest potentialities", en 
b „One does associate with the reality of the situation without feeling intimidated True, 

the situation itself opens not the road toward selfrealization, but a feeling of freedom and 

of having sufficient scope persists, although it may be outside the industrial s i tuation". 1 · 8 

Als criteria voor het succes noemt hij 
1. De werknemer wordt door zijn superieuren, gelijken en ondergeschikten om zijn 

vaardigheid en „goede eigenschappen" geapprecieerd. 
2. Hij heeft meer promotie gemaakt dan anderen die tegelijk met hem op hetzelfde 

niveau begonnen zijn. 
3. Hij wekt de indruk, het nog verder te kunnen brengen 
4. Hij verkeert psychisch in evenwicht 1 β β 

De combinatie van de vier genoemde criteria komt ons met gelukkig voor. Twee ervan 
kunnen slechts worden vastgesteld bij die groepen van employes die niet het meest 
eenvoudige werk verrichten. 1 9 7 Het is ook niet zeker dat iemand die niet zo snel promotie 
heeft gemaakt als zijn jaargenoten in mindere mate een succes zou zijn. Hier spelen 
allerlei factoren een rol die buiten de bedrijfssituatie of buiten de persoon zelf staan 
en die toch mede het succes bepalen de begaafdheid van de collega's, het openvallen 
van plaatsen, het geluk dat de dochter van de directeur met hem wil trouwen. 

De beide andere criteria (1 en 4) maken in hun combinatie het succesbegrip wat 
vaag. Het eerste is in zichzelf al weer een combinatie van oordelen, die geenszins paral
lel behoeven te lopen omdat zij niet dezelfde rolverwachtingen behoeven te weerspiegelen. 
Zullen superieuren, gelijken en ondergeschikten eenzelfde opvatting hebben over wat 
„goede eigenschappen" zijn7 Het laatste (4) slaat op een geheel andere materie. Het zou 
juister geweest zijn na te gaan, óf, en zo ja, waar en in hoeverre, het „geestelijke even
wicht" voorwaarde voor het succes is, dan het in de definitie op te nemen. 

Vanzelfsprekend heeft de auteur alle recht zijn criterium zo te definieren dat aan alle 
door hem genoemde voorwaarden moet zijn voldaan voordat er van „succes" sprake mag 
zijn, maar dan is dat „succes" met meer een eenvoudig criterium doch het „snijpunt" van 
een aantal onderling zeer verschillende criteria 

Vooral bij Amerikaanse auteurs komt de term morale veelvuldig voor. Meestal wordt 
er een begrip mee aangeduid, dat samenvalt met „worker-satisfaction" en dus de engere 
„job-satisfaction" in zich sluit.198 In enkele gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen 
„task-oriented morale' en . satisfaction-oriented morale' . 1 9 9 

De „morale" is eerder iets waartoe kan worden geconcludeerd dan iets dat direct kan 
worden onderzocht. Steeds blijkt het nodig dit begrip, wanneer het als criterium voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, nader te omschrijven. Bij deze omschrijvingen 
komen dan termen als „satisfaction", „efficiency", „results" weer aan de orde. De nood
zaak van het begrip „morale" lijkt ons daarom twijfelachtig 

In het reeds enkele malen geciteerde artikel200 stelt Stott nog de termen „occupational 
fitness" en „occupational adjustment" voor. Onder het eerste wordt dan verstaan „the 
adequate matching of the person and the job" Dit lijkt op het beroepskeuze-ideaal van 
„de juiste man op de juiste plaats". Het gaat er hier om wat onder „adequate" wordt 
verstaan. Bij Stott betekent dit, dat het werk een beroep moet doen op de gaven van de 
persoon en o a . aan zijn aard, opleiding en afkomst moet zijn aangepast Reeves tekent 
hierbij aan. dat wat precies past, niet lang zal blijven passen 2 0 1 

„Occupational adjustment", als door Stott gebruikt, omvat zowel de „occupational 
fitness" als ook „the acceptance of this fitness by the individual". Het is dus een aan
passing van het persoonlijke niveau van aspiratie bij het in de practijk bereikte en 
bereikbare. 

In een aantal van de genoemde onderzoekingen wordt het begrip „productivité^" ge
hanteerd als een criterium voor aangepastheid in de zin van geschiktheid, vooral mdien 
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het mogelijk is het resultaat van de verrichte arbeid quantitatief te bepalen. Wi j zouden 
hier liever spreken van prestatie, dan van productiviteit Deze laatste zien wij niet als 
een eenvoudig gegeven maar als een relatief begrip, een saldo als het ware, waann zowel 
de prestatie als de daartoe aangewende moeite of kosten zijn verrekend Ook technici 
en efficiency-experts gebruiken de term productiviteit in deze zin Zij spreken oók over 
productiviteitsverhogmg indien door geëigende maatregelen eenzelfde productie met 
lagere kosten bereikt kan worden. 

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de op dit gebied gangbare ter
minologie vrij vaag is. De resultaten der onderzoekingen over aangepast
heid variëren dan ook naar de werkzaamheden die worden verricht, 
naar de wijze van beoordelen en naar degenen die de beoordelingen 
afgeven. Wij willen zeker niet m scepticisme concluderen, dat deze materie 
niet voor vergelijkbaar en exact onderzoek toegankelijk is. Wij waar
schuwen slechts tegen voorbarige generalisatie. 

Hier moge nog de beschrijving volgen van enkele gevallen uit onze 
practijk, waarbij de verschillende vormen van aangepastheid te onder
scheiden zijn. 

1 Een leerling-monteur wordt m de bednjfsschool van een vliegtuigfabriek geplaatst 
O p achttienjarige leeftijd heeft hij deze verlaten het getuigschrift bevat mets dan lof en 
goede cijfers Hij wordt tewerkgesteld in de onderhoudsafdeling waar hij verantwoordelijke 
en hoog-geschoolde arbeid verricht Zijn baas is zeer tevreden over hem, hij zelf is een 
primus inter pares in zijn team en neemt ook deel aan allerlei door het bedrijf georgani
seerde activiteiten buiten het werk De halfjaarlijkse beoordeling vermeldt dat hij voor 
promotie in aanmerking komt, maar thans nog te jong is om in een leidinggevende positie 
te worden benoemd Het leek een groot succes te zullen worden Zij die met de selectie 
belast waren, en ook de opleidingsfunctionarissen en de directe superieuren waren te
vreden Er was zelfs eenstemmigheid over de verdere camere Onze monteur had alleen 
een andere opvatting over de snelheid waarmee deze zou verlopen En zo kwam hij terecht 
in de verloopstatistiek, onder het hoofd „binnen een jaar vertrokken' Hij was zeker 
.geschikt hij was ook „geestelijk gezond' Hij was zelfs met ontevreden met het meren

deel van de aspecten van zijn werksituatie Deze bestond echter voor hem vooral als een 
zo snel mogelijk te doorlopen levensfase. Zijn „eigenlijk" leven zag hij in de toekomst 
Als hem duidelijk zou zijn gemaakt dat hij zeer gewaardeerd werd en voor promotie m 
aanmerking kwam, maar dat zijn persoonlijk tijdsperspectief wat vertekend was, dan zou 
hij misschien voor het bedrijf behouden zijn gebleven En, wat belangrijker is, hij zou 
voor verdere teleurstellingen gespaard zijn. 

2 O p de inpak-afdeling van een levensmiddelenfabnek wordt een nieuwe baas aan
gesteld Hij geeft er spoedig blijk van zijn werk grondig te beheersen, een idee van 
hem over verpakkingstechniek betekent voor het bedrijf een grote besparing De samen
werking met productie en expeditie is voortreffelijk De arbeidsanalisten ontmoeten 
nergens zoveel begrip en coöperatie Bij de in dit bedrijf ingevoerde „employee-rating" 
blijken echter grote meningsverschillen tussen bedrijfsleiding en personeelschef De laatste 
wijst op gegronde klachten over unfaire behandeling enerzijds en begunstiging anderzijds. 

De baas was blijkbaar zeer geschikt voor bepaalde aspecten van zijn functie, maar op 
andere gebieden schoot hij tekort. Omdat de sociale aspecten even belangrijk waren 
als de technische en organisatorische, was hij geen goede baas. Indien zijn tekorten op 
het terrein der „human relations" wat minder opvallend geweest waren, had het kunnen 
gebeuren dat bedrijfsleiding en personeelschef in lengte van jaren een verschillend beeld 
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van 's mans beroepsgeschiktheid zouden hebben gehouden, omdat zij de functie vanuit 
verschillende gezichtspunten beschouwden. 

3. O p het secretariaat van een grote onderneming werkt een jurist van middelbare 
leeftijd. HIJ IS hoogbegaafd, daarbij sociaal zeer goed aanvaard Zijn werk doet hij spelen
derwijze, er is nooit iets op aan te merken. Vele aanbiedingen tot positie-verbetering, 
zowel binnen als buiten het bedrijf, heeft hij afgewezen Geregeld komen jonge collega's 
op de afdeling om na enkele jaren weer naar betere plaatsen te verdwijnen, hij blijft. Zijn 
vrouw heeft geld, zij hebben een eigen huis, vrienden en liefhebberijen. Hijzelf zegt 
„ik heb het best naar mijn zin en ik leef maar een keer '. 

In dit geval zien wij zowel een goede beroepsgeschiktheid, alsook een persoonlijke 
bevrediging in het verrichte werk. Werkgever en werknemer mogen beiden tevreden zijn 
En toch zal er naar het oordeel van velen iets „mis" zijn. Voor de een zal het „jammer" 
zijn dat zulke goede gaven ten dele ongebruikt blijven, voor de ander zal het een 
„schande" zijn Zolang de aangepastheid gezien wordt als een voldoen aan de eisen die 
persoon en taak aan elkaar in deze concrete situatie stellen, is zij zeer geslaagd. Moet 
het „gebrek" aan ambitie als teken van geestelijke ongezondheid gezien worden7 Is hij 
maatschappelijk een „succes "> 

4. Op de productie-afdeling van een kleine metaalwarenfabnek werd een ongeschoolde 
arbeider geplaatst die dit werk tevoren nooit gedaan had. Hij kreeg dezelfde introductie 
in het bedrijf en dezelfde instructie voor zijn werk als de anderen. Na drie maanden werd 
hij beoordeeld als een langzame, maar gewillige man die het op den duur wel leren zou Na 
een half jaar was zijn productie quantitatief nog steeds ver beneden die van zijn groeps
genoten, vooruitgang was niet meer vast te stellen Na een jaar moesten er door ver
minderde afzetmogelijkheden enkele arbeiders ontslagen worden De keuze viel het 
eerst op hem. 

Dit is een duidelijk voorbeeld van beroepsongeschiktheid De gaven van de man zijn 
niet aangepast aan de eisen die hem gesteld worden, ondanks het feit dat hijzelf kennelijk 
zeer gewillig is Uit bcdnjfspsychologisch oogpunt is er dus geen goede aanpassing moge
lijk gebleken. Omdat het hier om zeer eenvoudig werk ging, bestaat de kans dat de man 
ook nog uit een heel ander gezichtspunt met voldoet aan de eisen van het leven als hij 
achterlijk zou zijn In dat laatste geval zou dus de term „onaangepast" in twee, onder
scheiden, betekenissen voor hem kunnen worden gebruikt, waarbij de pathopsychologische 
onaangepastheid hier tevens de bednjfspsychologische zou bepaald hebben. 

5 In een chemische fabriek bestaat een ploeg van hulparbeiders, die zwaar en smerig 
werk van hoogst eenvoudige aard verncht. Het is moeilijk hiervoor gegadigden te vinden, 
maar in de loop der jaren heeft zich toch een vaste kern gevormd De mannen klitten aan 
elkaar en aan hun voorman (die aan de bazentafel de „berenleider ' genoemd wordt). Het 
loon is zeer hoog, maar toch maken opvallend veel van deze mannen zich schuldig aan 
smokkel en stroperij Ook loonbeslag komt nogal eens voor. Een der arbeiders die steeds 
tot ieders tevredenheid, ook die van hem zelf, dit werk gedaan heeft, vraagt plotseling 
om overplaatsing naar een productie-afdeling Het kan hem niet schelen welke. Hij weet 
dat daar misschien minder te verdienen valt 

Hier is de aangepastheid oorspronkelijk wel aanwezig geweest. De man deed het 
werk goed en had er plezier in, al was dat wellicht vooral om het hoge loon Maar 
„opeens" wilde hij het niet meer, een der aspecten van aangepastheid, de tevredenheid met 
de situatie, is weggevallen Dat gebeurde in dit geval omdat de werknemer wilde gaan 
trouwen met een meisje in wier ogen het onderhavige werk vernederend was Z o be
ïnvloed de totale levenssituatie de werksituatie. 

6 Een administratieve kracht had vijf jaren op dezelfde afdeling gewerkt. Hl] stond 
bekend als intelligent, hardwerkend en eerlijk Het enige dat van hem gezegd kon worden, 
was dat hij iets te veel op zijn point d'honneur stond. In de avonduren bereidde hl] zich 
door zelfstudie voor op een in het uitzicht gestelde promotie Door zijn benoeming tot 
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sous-chef kwam hij in dagelijks contact met het afdelingshoofd Deze is een kortaan-
gebonden, wat autoritaire man. die echter om zijn grote verdiensten door collega's en 
ondergeschikten „genomen wordt zoals hij is". De eerste weken gaat alles goed, daarna 
volgt een reeks van steeds heviger conflicten Onderzoek wijst uit dat er „geen" reden 
voor de onenigheden is. De toestand wordt onhoudbaar, de pasbenoemde souschef moet 
worden overgeplaatst. Kort daarop verlaat hij het bedrijf 

Ook m dit geval liggen de gronden van het aanpassingsprobleem buiten de werk
situatie. De werknemer had in zijn jeugd veel onopgeloste autoriteitsconfhcten gehad met 
zijn strenge vader. Het dagelijks contact met de chef activeerde deze conflicten weer en 
bracht hem tot aggressief en voor het bedrijf onaanvaardbaar gedrag Hier werd onaan
gepastheid in de werksituatie dus bepaald door aanpassingsstoornissen in dieptepsycho-
logische zin. 

7. Op een reclamebureau zijn de zaken in verloop van enkele jaren enorm toegenomen. 
De peroneelsbezetting heeft daarmede geen gelijke tred gehouden Alle werk heeft er het 
karakter van grote urgentie, overuren zijn normaal. De firmanten zijn doodgewone mensen 
maar tot het uiterste gespannen. Ondanks dat heerst er een goede sfeer, het werk wordt 
door de mensen als een , sport" ervaren Een der medewerkers laat weten dat hij een 
positie als voorlichtingsambtenaar bij een overheidsinstelling gaat aanvaarden. Naar 
zijn motieven gevraagd, antwoordt hij dat hij het werk graag gedaan heeft maar dat hij 
liever zijn later leven zonder maagzweer of migraine zou willen doorbrengen. 

W a s ook deze man onaangepast7 Hij deed het werk graag en goed, maar hij schrok 
terug voor de mogelijke gevolgen ervan Misschien was zijn vrees gegrond, misschien 
was hij alleen beïnvloed door de artikelen over dit onderwerp die tegenwoordig in 
kranten en weekbladen verschijnen. 

Er is echter nog een andere kant aan dit geval W a s hier de werkomgeving niet 
abnormaal7 Waren de „objectieve stress-factoren" niet zo duidelijk aanwezig, dat een 
zekere onaangepastheid voorwaarde was om erin te passen7 Dan zou het verlaten van 
deze verklaring een bewijs zijn voor de aangepastheid van deze man, althans in de zin 
van geestelijk-gezond-zljn. 

8. In een groot bedrijf wordt de interne accountancy door een zeer kundig man 
verzorgd Hij heeft echter een aantal eigenaardigheden. Zo valt het op, dat hij na 
vele jaren geen van de in positie gelijkwaardige bednjfsgenoten tutoyeert. Zijn werk 
verricht hij met de uiterst precisie Het komt echter wat overdreven voor, dat hij 
zelfs wanneer hij persoonlijke aantekeningen maakt, na een verschrijving op een schoon 
vel papier opnieuw begint Van thuis heeft hij een stofdoek meegebracht, waarmee hij 
geregeld, tot ergernis van de werksters, zijn kamer een beurt geeft. Zijn potloden 
liggen, dagelijks van nieuwe punten voorzien, naar aflopende grootte gerangschikt 
voor hem 

De werknemer uit dit voorbeeld was naar alle waarschijnlijkheid geestelijk niet 
gezond, maar daarom nog niet arbeids-invahde Het is zelfs de vraag of mensen die 
niet zekere „dwangmatige" trekken hebben, dit genre werk zo voortreffelijk zouden 
kunnen verrichten Het is natuurlijk heel gemakkelijk zich functies voor te stellen, 
die door dezelfde man nooit goed zouden kunnen worden vervuld, en zulks op grond 
van dezelfde hoedanigheden die hier mede zijn geschiktheid bepalen. 

2. Methoden ter vaststelling van onaangepastheid in de werksituatie 

Onaangepastheid wordt dikwijls niet rechtstreeks vastgesteld, maar 
afgeleid uit gegevens, die tot haar in enig verband staan. Daarbij kunnen 
wij' een onderscheid maken tussen objectieve en subjectieve, en tussen 
directe en indirecte gegevens. 

72 



Onder objectieve gegevens verstaan wij duidelijk vaststelbare feiten, 
die b.v. in de administratie zijn terug te vinden. 

Het zou evenwel onjuist zijn te menen, dat álle administratieve gegevens steeds 
exact en van objectieve aard zijn. Soms bestaat alleen een suggestie van objectiviteit 
en van exactheid, waaraan moeilijk te ontkomen is. Voorbeelden hiervan zijn invalidi-
teitspercentages en de cijfers voor inspanning en vaardigheid bij de arbeidsanalyse. 

Die objectieve gegevens hebben het voordeel, dat zij controleerbaar 
zijn en dat zij betrekkelijk gemakkelijk kunnen worden verzameld. Als 
nadeel staat daartegenover, dat zij in vele gevallen arm en ongedifferen
tieerd van inhoud zijn, waardoor hun waarde voor de onderzoeker niet 
groot is. 

Z o worden productie-cijfers niet alleen door de arbeidsgeschiktheid van de werk
nemer beïnvloed, maar ook door de aard en de toestand van het gereedschap, door 
de geregelde toevoer van materiaal, door kwaliteitsschommelingen in dat materiaal. 
Ziekte-gegevens blijken, vooral wat betreft hun duur evenzeer van de instelling van 
de behandelende arts als van de aard van de werknemer af te hangen. Een groot aantal 
werkgevers in de eerste jaren van iemands werkend leven kan evengoed wijzen op een 
bewust-geplande carrière op een „haltlose" aard. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat voor het vaststellen van 
verbanden bij grote groepen van personen objectieve gegevens moeilijk 
gemist kunnen worden; voor het begrijpelijk maken ervan kan daar
mee echter dikwijls niet volstaan worden. 

Objectieve gegevens noemen wij direct, indien hun verband met de 
aangepastheid in een van haar vormen eigenlijk al in de definitie ligt 
opgesloten. Indirect noemen wij de gegevens waarvan het verband met het 
criterium op theoretische gronden mag worden aangenomen of uit voor
afgaand onderzoek is gebleken. Een voorbeeld van een direct objectief 
gegeven is het productiecijfer, wanneer het om de aangepastheid als 
arbeidsgeschiktheid gaat. Voor de aangepastheid als arbeidsbevrediging 
zou dit gegeven hoogstens indirect kunnen zijn. 

Subjectieve gegevens bestaan uit meningen en oordelen. Het verzamelen 
ervan geschiedt met behulp van interview of enquêteformulier en is dus 
veel tijdrovender. Daarenboven zijn meningen niet te verifiëren, tenzij over 
dezelfde stof objectieve gegevens ten dienste staan. 

Wel kan men trachten de „objectiviteit" te vergroten door de meningen van ver
schillende respondenten met elkaar te vergelijken, maar een communis opinio is nog 
geen objectief gegeven. Ook de exacte verwerking van subjectieve gegevens — zoals 
bij de constructie van attitude-schalen — maakt deze niet minder subjectief. 

Een subjectief gegeven van directe aard is het oordeel dat de superieur 
afgeeft over de hoeveelheid uitval, die door een bepaalde arbeider wordt 
veroorzaakt. Dit gegeven zal in vele gevallen objectief verifieerbaar zijn. 
Niet te controleren daarentegen is de mening van de chef, dat deze ar-
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beider hem niet goed kan lijden Dit gegeven wordt indirect, indien wordt 
aangenomen dat het een aanwijzing geeft voor de geestelijke gezondheid 
van de betrokken ondergeschikte. 

Een geval op zich is het oordeel van de betrokkene zelf over de eigen 
aangepastheid als arbeidsbevrediging. Dit gegeven is direct, maar is het 
ook subjectief7 Wij zijn geneigd te menen dat in een geval als dit de 
subjectiviteit tot hoogste objectiviteit kan worden. 

In het kort zullen wij de verschillende gegevens noemen die bij het 
vaststellen van aangepastheid, in de door ons daaraan gehechte beteke
nissen, worden gebruikt. Daarbij zullen wij ook aangeven met welke 
methoden die gegevens worden verzameld. 

1. Voor het vaststellen van de geschiktheid voor bepaalde functies, 
wat betreft het productie-aspect, komen m aanmerking, productiecijfers, 
uitvalcijfers en loongegevens; die zijn objectief en direct Daarnaast ook 
de beoordeling door bednjfsgenoten, die direct en subjectief is. Deze is 
meestal afkomstig van superieuren, al dan niet getoetst aan het oordeel 
van het naast-hogere niveau Soms worden ook de oordelen verzameld 
van gelijkgeplaatsten of van ondergeschikten. Het is goed te bedenken dat 
daarmee de geschiktheid wel van meer zijden belicht wordt, maar dat ieder 
der „cntenum-groepen" ook haar eigen normen hanteert, omdat zij andere 
eisen stelt. 

Dergelijke persoonsbeoordelmgen vallen meestal uiteen in een aantal 
aspecten, over elk waarvan een afzonderlijk oordeel wordt uitgesproken 
Het totaal-oordeel wordt daarna óf op dezelfde subjectieve wijze inge
wonnen óf door rekenkundige bewerkingen verkregen. Op de techniek 
van deze beoordeling zullen wij hier niet ingaan. 

Voor het vaststellen van de geschiktheid wat betreft het sociale 
aspect, komen eveneens beoordelingen in aanmerking, die dus ook 
subjectief en direct zijn. 

Meestal wordt een reeks beoordelingen verzameld, niet alleen moeten kleine schomme
lingen in het gedrag van de beoordeelden worden uitgeschakeld maar de beoordelaar 
zelf treedt hier als een bron van fouten op HIJ kan impulsief zijn, in uitersten vervallen 
of consistent bevooroordeeld zijn De mogelijkheid bestaat voorts dat hij teveel waarde 
hecht aan het eenmalige of het actuele of dat hij de beoordeling van alle aspecten 
laat beïnvloeden door de beoordeling van een enkel aspect (halo-effect) Sommige chefs 
beoordelen doorlopend te gunstig anderen te ongunstig W a t te betekent kan alleen 
uit de vergelijking met oordelen van anderen blijken In vele gevallen zal het daarom 
nodig zijn om beoordelingen te toetsen aan de mening van andere functionarissen 

In de bednjfspractijk worden vrijwel steeds de beoordelingen over de 
werkaspecten en die over de sociale aspecten van de geschiktheid tezelf-

74 



dertijd en met behulp van dezelfde formulieren verzameld. Uit beide kan 
een gezamenlijke totaalscore berekend worden. 

Van meer objectieve aard zijn administratieve gegevens over binnen
gekomen klachten en over deelname aan groepsactiviteiten buiten het 
werk. Ook de techniek van het sociogram, dat door zijn exacte verwerking 
voordelen biedt, kan hier worden toegepast. De grondgegevens kunnen 
dan óf objectief zijn (door observatie vastgesteld) óf subjectief (als 
meningen verzameld). 

Als indirecte gegevens met betrekking tot de arbeidsgeschiktheid in 
beide genoemde aspecten kunnen dienen: verloop- en verzuimcijfers en 
ziektegegevens. Het moet dan echter uit voorafgaand onderzoek vaststaan, 
dat deze gegevens inderdaad als graadmeters voor de geschiktheid kun
nen dienen. 

2. Voor het bepalen van de aangepastheid in de zin van persoonlijke 
bevrediging in arbeid of werksituatie, komen eveneens vooral subjectieve 
en directe gegevens in aanmerking, die dan bij de betrokkene zelf worden 
verzameld. Uit de bedrijfspsychologische practijk van het G.I.T.P. is 
ons bekend, dat met name superieuren zelden in staat zijn aan te geven 
of hun ondergeschikten hun werk met plezier verrichten of althans niet 
menen elders meer bevrediging te zullen vinden. Ook bij het onderzoek, 
waarover wij in de volgende hoofdstukken rapporteren, bleek hetzelfde. 
Aan de andere kant leert de ervaring, dat vele ondergeschikten er geen 
idee van hebben hoe hun arbeidsgeschiktheid door hun chef beoordeeld 
wordt. Natuurlijk geldt dit niet voor alle superieuren en voor alle onder
geschikten, maar de discrepanties zijn toch veelvuldig en groot, zodat 
de beide groepen bij de beoordeling niet in elkanders plaats kunnen treden. 

In principe kunnen over de bevrediging, die werknemers in hun werk 
(in de ruimste zin) vinden, ook inlichtingen worden ingewonnen bij hun 
groepsgenoten. Doordat dan meer beoordelingen over iedere onderzochte 
binnenkomen, wordt de kans op bewuste of onbewuste vertekening ver
kleind. In de bedrijven zal men hiertoe echter om begrijpelijke redenen 
niet licht overgaan. Bij laboratoriumexperimenten kan deze procedure, mits 
goed geïntroduceerd en op basis van wederkerigheid uitgevoerd, met 
vrucht •worden toegepast. 

Een andere bij het onderzoek naar de bevrediging in te schakelen crite
rium-groep wordt gevormd door buitenbedrijfs-contacten der werknemers. 
Hier komen vooral echtgenoten en vrienden in aanmerking. 

De mening van de werknemer zelf of die van anderen wordt dikwijls 
niet rechtstreeks verwerkt. Liever brengt men een aantal onderwerpen bij 
elkaar, waarvan het verband met de „bevrediging" al vast staat of als 
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vaststaand wordt aangenomen. Uit een dergelijke schaal wordt dan met 
behulp van statistische technieken de bevrediging als „attitude" berekend. 
Dit is dus een indirecte methode. 

Als indirecte gegevens van objectieve aard kunnen hier dezelfde admi
nistratieve gegevens dienen als boven werden aangegeven ter vaststelling 
van de sociale aspecten der geschiktheid. 

3. De onaangepastheid in de zin van geestelijke ongezondheid, die 
zich weliswaar in de werksituatie vertoont en die daarin ook wellicht 
kan ontstaan, maar die toch naar onze overtuiging onafhankelijk daarvan 
als een medische diagnose moet worden gezien, wordt door de psychiater 
vastgesteld. De meest gebruikte diagnostische middelen op dit terrein zijn 
de anamnese en de hetero-anamnese, door de ervaren clinicus afgenomen, 
alsmede het lichamelijk onderzoek. Daarnaast neemt het psychologisch 
onderzoek, in de vorm van tests of van „personality inventories" een be
langrijke plaats in het diagnostisch arsenaal in. 

Lang niet alle in het bovenstaande aangegeven methoden en gegevens 
zijn door ons in het onderzoek dat wij naar deze materie hebben ingesteld, 
ook gebezigd. Beperkingen van practisch-organisatorische en van finan
ciële aard hebben zich doen gelden. Een beschrijving van de gevolgde 
methodiek is opgenomen in Hoofdstuk VI, § 4. 
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HOOFDSTUK VI 

HET ONDERZOEK. ORGANISATIE EN METHODEN 

1. Inleiding 

De mening heeft postgevat, dat onze huidige samenleving gekenmerkt 
wordt door het voorkomen van grote aantallen onaangepasten. Met name 
de frequentie der „neurosen" zou bijzonder hoog zijn, hoger dan in vroe
gere perioden.202 Velen menen, dat vooral in de industrie de „onaan
gepastheid" een hoge frequentie heeft en dat ook de oorzaken van deze 
onaangepastheid veelal in de industriële situatie zijn te vinden. 

Het kennisnemen van deze, ook in tijdschriften en dagbladen becom
mentarieerde, opvattingen heeft sommigen ertoe gebracht, zich ernstig 
te bezinnen op de structuur van onze maatschappij en op het psychologisch 
klimaat in onze bedrijven. Anderen zijn ertoe gekomen een sceptische 
houding aan te nemen, vooral ten aanzien van de validiteit der gebezigde 
criteria. Indien, zo redeneren zij, de helft of meer van onze medemensen 
door psychiaters als „afwijkend" wordt gequalificeerd, wat dan te denken 
van de gronden, waarop zulk een oordeel wordt uitgesproken? De in het 
voorafgaande reeds gesignaleerde verwarring van het ideale normbegrip 
met het statistische, doet hen veronderstellen dat wij, indien de frequentie 
der onaangepastheid nog iets hoger zal worden, weer allen normaal 
zullen zijn. 

Bij gedachtenwisseling over dit onderwerp met artsen, psychologen, 
bedrijfsleiders, personeelschefs en maatschappelijk werkers blijkt, dat de 
meningsvorming op dit gebied dikwijls meer door overtuigingen wordt 
beheerst dan door inzicht, gewonnen uit critische benadering van de stof. 
Er wordt evenveel over „schuld" gesproken als over „oorzaken", terwijl 
deze laatste term dan nog in meer betekenissen wordt gebruikt. Men 
„kiest" meestal „partij", hetzij voor „de industrie", hetzij voor ,,de 
patiënten". Het is gebruikelijk geworden over „neurotiserende" factoren 
te spreken, waarbij impliciet alle ongunstige psychische toestanden met 
neurosen gelijkgesteld worden. Ook vraagt men zich zelden af, of onder 
„neurotiserend" neurose-veroorzakend, neurose-kleurend of neurose-ac
tualiserend moet worden verstaan. 

Ook de bevrediging die in de werksituatie gevonden wordt, en met 
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name het aspect ervan dat „arbeidsvreugde" wordt genoemd, is voor velen 
een voorwerp van zorg. Vooral de massaproductie met haar vergaande 
taaksphtsing zou een monotonie veroorzaken die zowel arbeidsvreugde 
onmogelijk maakt als geestelijke stoornissen in de hand werkt De komende 
„automation" zou de gevaren nog vergroten Men kan de voorstanders 
van deze mening erop wijzen, dat zijzelf weliswaar geen bevrediging in 
routine-werk zouden vinden, maar dat zulks nog niet betekent dat dit 
voor alle arbeiders geldt. Wie veel met arbeiders spreekt, weet dat 
velen bevrediging vinden in dikwijls onverwachte aspecten van hun 
werksituatie en dat ook bij het minst afwisselende werk de meesten niet 
onvoldaan zijn. Het antwoord dáárop kan luiden, dat velen door het 
routinewerk reeds zo zijn afgestompt, dat zij met meer weten wat ar
beidsvreugde is. 

Over de ongeschiktheid van werknemers als maatschappelijk probleem 
op zich wordt niet veel gesproken. Alleen de bedrijfspsycholoog en de 
bedrijfsleiding houden zich hiermee bezig, in verband met de productiviteit. 
Voor het overige wordt de ongeschiktheid alleen behandeld als oorzaak 
of gevolg van gestoordheid of onbevredigdheid. 

Het lijkt zijn nut te hebben, enkele omstandigheden aan te geven, die 
de ontwikkeling van onze kennis van de onaangepastheid in de drie ge
noemde betekenissen ongunstig beïnvloeden 

1. Het ontbreken van duidelijk omschreven en algemeen aanvaarde 
criteria. 

Zolang de één onder onaangepastheid dit en de ander dat verstaat, 
zal het niet mogelijk zijn op-verschillende-plaatsen en door-verschillende-
onderzoekers verrichte studies met elkaar te vergelijken en tot ge
volgtrekkingen van meer algemene geldigheid geraken. 

Hoppock heeft onderzoekingen over onbevredtgdheid geïnventariseerd en kwam tot 
het resultaat dat het percentage dergenen die zich m hun werk onbevredigd achten van 
2 % tot 90% varieerde, met de mediaan bij 19% Vanzelfsprekend moeten deze grote 
verschillen mede \* orden verklaard uit de omstandigheid, dat de onderzoekingen bij 
zeer uiteenlopende groepen van beroepen werden verricht Het is bekend, dat het per
centage der onbevredigden toeneemt naarmate men lager in de beroepen-hierarchie 
afdaalt Lagere beroepen worden sociaal en economisch minder gewaardeerd, hetgeen 
aan degenen die deze beroepen uitoefenen niet onbekend is Aldus kunnen het ont
breken van de „loonvreugde en het gemis aan sociale status in onbekende mate het 
criterium mede bepalen Het grootste deel van de verschillen in de uitkomsten der 
onderzoekingen zal zijn grond echter wel vinden in de verschillende omschrijvingen die 
b v van het begrip „job-satisfaction ' worden gegeven Op het verschil tussen plezier 
m het werk plezier bij het werk en plezier door het werk, hebben wij al gewezen 

Hetzelfde geldt voor de onaangepastheid als ongeschiktheid Ook daarbij worden niet 
steeds dezelfde criteria aangelegd Bovendien worden de criteria, voorzover ze niet zuiver 
objectief zijn, door de beoordelaars met een verschillende mate van gestrengheid ge
hanteerd Juist zoals het aantal onvoldoende punten dat in een schoolklas „valt , met 
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alleen samenhangt met de vorderingen van de leerlingen, maar ook met de persoon 
van de leraar, zo speelt ook bij de beoordeling der arbeidsgeschiktheid in het bedrijfs
leven de persoonlijke aard van de superieur een rol. Zulke ongewenste invloeden kunnen 
alleen dan door vergroting van het aantal waarnemingen worden geëlimineerd, indien 
de assumptie geldigheid heeft, dat de onjuiste beoordelingen eikaars effect compenseren 
De vraag naar wat „onjuist is, stelt het hele probleem opnieuw. Het gebruik van 
objectieve criteria doet deze moeilijkheid verdwijnen, maar onttrekt meestal tevens een 
gedeelte van de werkelijkheid aan de waarneming 

O p het terrein van het onderzoek naar onaangepastheid m pathopsychologtsche zin 
zijn de moeilijkheden bij de cntenumbepaling zeker niet minder groot Men spreekt van 
„neuroses , van „neuroticism ' en van „maladjustment en men verstaat onder al die 
termen (en onder elke ervan) steeds iets anders. Stouffer heeft mededelingen gedaan 
over de uiteenlopende percentages wegens pathopsychologische afwijkingen voor de 
militaire dienst ongeschikt verklaarde recruten in verschillende delen van de Verenigde 
Staten De totaal-percentages hepen daarbij van 0 5 % tot 50.6%. In vergelijkbare steden 
als Chicago en Detroit werden nog respectievelijk 7 6% en 21 6% der onderzochten 
afgekeurd op psychiatrisch advies Binnen de totaal-percentages bestonden bovendien 
grote verschillen in het aandeel dat afzonderlijke diagnoses leverden. Z o vond men 
binnen de groep der afgekeurden in Chicago 7 1 8 % neutonci en 10 7% psychopaten 
terwijl in Detroit de genoemde percentages 31.5 en 39 0 beliepen2 0 3 

Bij dit alles mogen wij echter niet vergeten, dat indien thans overeenstemming zou 
worden bereikt over een te bezigen criterium, daarmee wel de vergelijkbaarheid der 
onderzoeksresultaten zou worden verhoogd, maar tevens aan de vooruitgang in de theo
retische begripsvorming een ernstige hindernis zou worden in de weg gelegd Wel zal 
steeds moeten worden geeist, dat nauwkeurig moet worden omschreven, wat in elk 
geval onder een bepaalde term wordt verstaan Dan bestaat nog het gevaar dat men 
omwille van de duidelijkheid der operationele definities zijn toevlucht neemt tot 
criteria, waarvan het verband met het oorspronkelijke object van onderzoek problema
tisch is Aan dit gevaar is naar onze mening Russell Fraser niet ontkomen Bij zijn 
onderzoek wordt van een neurose gesproken, indien de patient zijn toestand als een 
ziekte ervaart, hij daardoor een of meer dagen heeft verzuimd en indien de arts die 
ziekte als van neurotische aard beschouwt2 0 4 De beide eerstgenoemde entena zijn 
duidelijk, maar welke psychiater zal al de onder deze definitie vallende gevallen (en 
géén daarbuiten) als neurotisch bestempelen7 

2. Misverstanden aangaande de interpretatie van gevonden verbanden. 

Niet alle relaties tussen het criterium en andere bij een onderzoek be
trokken variabelen zijn van causale aard.205 Over het algemeen zijn zij 
die de onderzoekingen verrichten wel voor een al te gerede aanname van 
oorzakelijk verband op hun hoede. Van hen die de resultaten hanteren 
kan echter niet steeds hetzelfde worden gezegd. Ook komt het voor, dat 
de opgespoorde verbanden m het geheel geen nieuwe inzichten ontsluiten, 
maar slechts een nadere explicatie geven van het criterium. 

a. Het opgespoorde verband is er niet een tussen criterium en een 
onafhankelijke variabele, maar een tussen het criterium en een van zijn 
aspecten of symptomen. 

Het expliceren van dit verband is niets anders dan een nadere analyse 
van de inhoud van het criterium. 
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Een voorbeeld ontlenen wij aan Fraser. Hij geeft aan dat er verband bestaat tussen het 
voorkomen van neurose en het persoonlijkheidstype van de daaraan lijdenden.206 De 
auteur wijst er zelf op dat de gedragsvormen die gekozen werden als representatief voor 
bepaalde persoonlijkheidsbeelden, blijkens voorafgaande ervaring vooral bij neurotic! 
veel voorkomen.20" Hij trekt echter niet de conclusie dat deze gedragingen dus reeds in 
het criterium gekapitaliseerd waren. 

Ook kunnen wij hier wijzen op de onderzoekingen waarbij verband wordt vast
gesteld tussen onbevredigdheid en factoren uit de werksituatie. In vele gevallen zijn deze 
factoren door de onbevredigden zelf aangegeven. Aldus wordt eerder een individuele, 
collectief ervaren, mening weergegeven dan een objectieve werkelijkheid. Met zulke 
meningen moet evenzeer rekening worden gehouden als met objectieve feiten, maar 
ten aanzien van de onbevredigdheid kunnen zij niet zonder meer als oorzaken gelden. 

b. Het met het criterium in verband staande gegeven is niet als oorzaak 
maar als gevolg op te vatten. 

Een dergelijke uitkomst brengt wel nieuwe kennis aan, maar deze helpt 
niet het criterium nader te bepalen of de oorzaken ervan op te sporen. 
De waarde van het resultaat kan gelegen zijn in het vergemakkelijken van 
het opsporen dergenen op wie het criterium van toepassing is. 

Z o geeft Fraser aan (en wij konden het bevestigen) dat de groep der neurotici 
minder sociale contacten onderhoudt dan de groep der geestelijk gezonden.208 Dit 
gegeven zou kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een screenings-procedure. 

c. Het criterium is pluri-causaal bepaald. 
In vele gevallen moet de toestand die door het criterium wordt uit ' 

gedrukt, worden opgevat als de resultante van een aantal causale reeksen. 
Dit is steeds het geval indien het criterium zelf een relatie uitdrukt. Bij 
de onderwerpen waarmee wij ons bezig houden spreekt dit vooral bij de 
geschiktheid der werknemers voor hun functie en bij de bevrediging die 
zij in de uitoefening daarvan ondervinden. Zowel de persoonlijke aard 
van de onderzochten als de specificatie van hun werk spelen hier een rol. 
In andere gevallen is het criterium wel een eenvoudig begrip, maar vormt 
het de resultante van een groter of kleiner aantal conditionerende facto
ren, waarvan geen enkele als „de" oorzaak kan worden aangegeven. Wie 
de oorzaak van een ongeval of van een slecht examen-resultaat wil achter
halen, zal op dit probleem stuiten. De verleiding zal dan aanwezig zijn, 
om één van de vele factoren die tot het resultaat geleid hebben als ,,de" 
oorzaak te doodverven. Dikwijls is dat een factor die het best gemanipu
leerd kan worden met de hulpmiddelen waarover degene die het oordeel 
velt, beschikt. 

Z o zullen vele onderwijzers eerder aan bijlessen dan aan verandering van school of 
aan counseling denken, wanneer een leerling niet aan de gestelde eisen voldoet. Voor 
in bedrijven voorkomende problemen, zijn organisatiedeskundigen geneigd de oplossing 
in verandering der taken te zien, terwijl psychologen dikwijls een strengere selectie of 
scholing prefereren. Binnen de groep der psychologen vindt men wel eens een uitge
sproken maar niet geheel beredeneerde voorkeur voor „selectie" of voor „bijscholing". 
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d. Het criterium houdt wel verband met een bepaald gegeven, maar 
dit verband berust op een gemeenschappelijke relatie tot een derde factor: 

Er bestaat een verband tussen bevrediging in de arbeid en de leeftijd. Het is evenwel 
waarschijnlijk niet de leeftijd die de tevredenheid veroorzaakt, maar de daling van het 
aspiratie-niveau, die bij het stijgen der jaren optreedt 

3. Over-simphficatte van het onderzockmodel 

Bij onderzoek op sociaal-psychologisch terrein zijn vaste relaties tussen 
verschijnselen slechts zelden te verwachten. De verschijnselen doen zich 
daar meestal voor m complexe omstandigheden. Dit heeft tot gevolg, dat 
indien het gekozen onderzoekmodel niet tevoren met de „omstandigheden" 
rekening houdt (in de vorm van intervenierende factoren) de gevonden 
uitkomsten nooit hoge waarden zullen vertonen. Een practisch probleem 
is, dat waar wel met a prion relevant geachte „omstandigheden" rekening 
gehouden is, de tabellen in aantal toenemen en de resultaten meer inzich
telijk maar minder significant worden. Op het gevaarlijke van het aan
brengen van onderscheidingen a posteriori heeft de Groot gewezen.209 

Het samenspel der relevante factoren is niet alleen zeer gecompliceerd, 
maar bovendien ontleent het zijn psychologische betekenis eerst aan de 
wijze waarop het door de betrokkenen wordt geïnterpreteerd. Daarom is 
een „phénoménale analyse" nodig. Wel mag worden gevraagd dat de 
uitkomsten van zulk een analyse op de duur weer in operationele termen 
worden vertaald. 

Een onderzoek zou kunnen aantonen dat er een significant verschil bestaat tussen 
de percentages „onbevredigden ' onder de ondergeschikten van de bazen A en B, terwijl 
hun werk hetzelfde is Bij de ene groep geeft 10% aan niet bevredigd te zijn, bij de andere 
bedraagt het percentage 20 Een nadere analyse leert bovendien dat er aanwijsbare 
verschillen bestaan m de taakopvatting en handelwijze der beide superieuren. Het ver
band tussen de vanabelen is dus aanwezig en inzichtelijk Toch heeft het optreden 
van baas В slechts als invloed het stijgen van het onbevredigdheidspercentage van 
10% tot 20%. het merendeel der arbeiders blijkt immuun Waarom is ook 10% van de 
employees onder baas A niet bevredigd7 Zouden deze 10% misschien bij baas В wel 
bevredigd zijn7 Waarom is bij baas В niet meer dan 2 0 % onbevredigd7 Om op deze 
vragen antwoord te geven moeten nieuwe variabelen in het onderzoek worden betrokken. 

4. Het betrekken van „de aangepastheid" in de productiviteits-ideologie 

Wij hebben voortdurend een onderscheid gemaakt tussen aangepastheid 
als geschiktheid, als arbeidsvreugde en als geestelijke gezondheid Ook 
hebben wij erop gewezen dat onaangepastheid in één van deze drie be
tekenissen zeer wel — onder bepaalde omstandigheden — kan leiden tót 
of het gevolg kan zijn ván onaangepastheid in een der andere betekenissen. 
Dit mag echter geen reden zijn om de drie begrippen aan elkander gelijk 
te stellen of elementen die in éen der definities thuishoren naar een andere 
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over te brengen. In de praktijk geschiedt dit nogal eens ten aanzien van 
de pathopsychologische en de bednjfspsychologische vormen van onaan
gepastheid. Wie zich met de onaangepastheid als stoornis occupeert, 
omdat deze verondersteld wordt de productiviteit ongunstig te beïnvloe
den, komt licht in de verleiding aan te nemen, dat een tekort aan geeste
lijke gezondheid altijd de productiviteit schaadt of zelfs, dat onaangepast
heid m medische zm mede door een tekort aan productiviteit wordt ge
karakteriseerd. In het laatste geval moet dan de aan de productiviteit toe
gebrachte schade in de definitie voor pathopsychologisch onaanpastheid 
worden opgenomen. 

In het voorwoord van Fraser's studie heet het " . it seemed likely that the incidence 
of neurosis would increase, . . .thus proving a serious threat to industrial efficiency .2 1 0 

Deze bedreiging der productiviteit is ook in de definitie terug te vinden „Neurotic 
illness was called , definite only when it was disabling (i e when it had caused one more 
days absence from work or in a few instances, other equivalent disability) 2l1 Bij 
Fraser s onderzoek was het niet mogelijk als een definitief geval te worden geclassificeerd 
indien geen arbeidsverzuim was ingetreden De mogelijkheid dat er een neurose zou be
staan die zich met in (deze vorm van) verlies aan productiviteit zou uiten, sterker, dat 
er zelfs neurotische storingen zouden kunnen bestaan, die een verminderd verzuim tot 
gevolg of symptoom zouden hebben, werd buiten beschouwing gelaten 

Ook bij van Alphen de Veer vinden zowel de geringe productiviteit als de geestelijke 
onevenwichtigheid een plaats in dezelfde definitie, maar daar heet de groep die deze ken
merken in zich verenigt, dan ook met „onaangepast maar „mislukt 

N a a r o n z e m e n i n g m o e t e e n o n d e r s c h e i d i n g v / o r d e n g e m a a k t t u s s e n 

de verschillende vormen van onaangepastheid en dienen de gegevens 
daaromtrent gescheiden te worden verzameld. De bij vergelijking der 
groepen blijkende „overlap" kan dan weer tot hypothesen voeren waarvan 
de toetsing inzicht kan geven in de voorwaarden waaronder onaangepast
heid in enigerlei vorm verband houdt met onaangepastheid in een 
andere vorm. 

5. De meeste onderzoekingen naar onaangepastheid hebben in het 
bedrijfsleven plaats gevonden 

Er bestaat, voorzover ons bekend, geen onderzoekmateriaal dat een 
vergelijking tussen de frequentie van onaangepastheid in een der door 
ons aan die term gehechte betekenissen zou toestaan bij de industrie, en, 
bijvoorbeeld, het onderwijs, het leger, de huismoeders, of de ambtenaren. 

Daardoor wordt licht de schijn gewekt dat de onaangepastheid in 
het bedrijfsleven niet alleen absoluut, maar ook relatief zeer frequent zou 
zijn. De eerste onderzoekingen zijn in het bedrijfsleven, en met name in de 
industrie verricht, omdat daar de te onderzoeken populatie gemakkelijk 
te benaderen is, én omdat daar meer fondsen voor wetenschappelijk werk 
te vinden zijn. De preoccupatie met de productiviteit treedt daar ook het 
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sterkst op. Het gevolg is dat de leiding der bedrijven, die het onderzoek 
uit soms ideële motieven mogelijk maakt, daarvoor wel eens beloond wordt 
door resultaten die haar „public relations" geen goed doen. Het is dan ook 
niet te verwonderen dat vele industriële functionarissen een defensieve 
houding tegenover de onderzoekresultaten aannemen die gemakkelijk in 
ongeloof en afweer kan overgaan. Daarom lijkt het ons, zowel ten be
hoeve van een beter inzicht in het aangepastheid-probleem als ten behoeve 
van de goede verhouding tussen wetenschap en industrie, ten zeerste ge
wenst dat ook andere groepen in het onderzoek worden betrokken. 

2. Doel van het onderzoek en definitie der criteria 

Wij geven hier in het kort de taken weer, die wij ons bij het te ver
richten onderzoek hebben gesteld. Een beschrijving van de verzamelde 
gegevens en van de gevolgde methoden volgen in hoofdstuk VII, dat 
de resultaten behandelt en in § 4 van dit hoofdstuk, die aan de methodiek 
is gewijd. 

I. Het definiëren van onaangepastheid in de werksituatie 

Een tweetal typen van onaangepastheid werden onderscheiden: 

1. Onaangepast in de bedrijfspsychologische zin is hij, die niet voldoet 
aan de eisen die door zijn superieuren aan hem als functionaris worden 
gesteld. 

Een nader onderscheid wordt nuttig geacht tussen het niet-voldoen: 
a. in de zin van quantitatief of qualitatief onbevredigend produceren. 

"Wij noemen de groep op wie dit criterium van toepassing is ook wel de 
„onprodizcfí'efen". 

b. in de zin van het vertonen van gedragingen die geacht worden de 
goede menselijke verhoudingen onder de functionarissen te verstoren. 
De groep die onder deze omschrijving valt, noemen wij ook de „minder' 
sociabelen". 

Als verzamelnaam voor degenen op wie de criteria la of lb van toe
passing zijn, hebben wij de term „ongeschikten" gekozen. 

2. Onaangepast in subjectieve zin is hij, die aangeeft zich in zijn werk
situatie overwegend ongelukkig te gevoelen. 

Wij hebben deze vorm onaangepastheid met de term „onbevredigd
heid" aangeduid. Deze onbevredigdheid slaat op de totale werk-situatie, 
dus niet alleen op de taak, op de leiding, op het loon of op de physieke 
omstandigheden. Onbevredigd waren zij, die gegeven een zelfde beloning, 
hun betrekking gaarne voor een andere zouden ruilen. 
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II. Het definiëren van onaangepastheid in pathopsychologische zin. 

Onaangepast in pathopsychologische zin is hij, die naar het oordeel 
van de psychiater duidelijk afwijkt van diens normen ten aanzien van 
geestelijke gezondheid. 

Hierbij worden een tweetal groepen onderscheiden, naar de ernst van 
de waargenomen verschijnselen. Deze groepen hebben wij respectievelijk 
de gestoorden en de afwijkenden genoemd. 

1. Gestoord is hij, wiens verschijnselen door de psychiater worden op
gevat als te behoren bij een ernstig ziektebeeld. 

Ook de gevallen waarbij de psychiater wel van een ernstige afwijking 
overtuigd was, maar bij de bepaling ervan op differentieel-diagnostische 
problemen stuitte, worden hieronder gerekend. 

2. Afwijkend is hij, wiens verschijnselen door de psychiater worden 
opgevat als duidelijk te omschrijven tekenen van afwijking van diens 
normen van geestelijke gezondheid, zonder dat van een ernstig ziektebeeld 
gesproken kan worden of ingrijpende behandeling nodig wordt geacht. 

Het betreft hier persoonlijkheids-anomaliën, die wel in pathopsycholo
gische termen kunnen worden omschreven, maar waaraan naar het oor
deel van de deskundigen geen ziekte-karakter toekomt. De scheidingslijn 
tussen beide groepen is niet strak. De onderverdeling werd om twee rede
nen gemaakt. Ten eerste leek het wenselijk een groep af te zonderen 
die duidelijk vaststelbaar onaangepast in medische zin was. Een driedeling 
van de bevolking zou de kans verminderen dat in de als „gestoord" be
schouwde groep nog gevallen zouden voorkomen die door andere be
oordelaars zelfs niet als afwijkend zouden worden beschouwd. De tweede 
reden was, dat wij oorspronkelijk wensten na te gaan, of het „gestoord
zijn" niet wellicht in relatie staat met andere als causaal op te vatten 
factoren dan het „afwijkend-zijn". Een veronderstelling die theoretisch 
aanvaardbaar lijkt, maar die wij niet in staat waren te toetsen. 

De benaming „gestoord" duidt op een relatief ernstiger zijn van de 
onaangepastheid; de benaming „afwijkend" op een relatief minder ernstig 
zijn. Absoluut zwaar-gestoorde gevallen komen onder de werkende in
dustriebevolking nauwelijks voor. 

Naast de bovengenoemde indeling der medisch-onaangepasten is er 
ook een gemaakt naar de aangetroffen ziektebeelden. Aangenomen mocht 
worden, dat noch het verband tussen de andere vormen van onaange
pastheid en de medische onaangepastheid, noch het verband tussen deze 
laatste en factoren in of buiten de werkomgeving voor alle typen van 
medische aangepastheid hetzelfde zou zijn. Het aantal onderzochten over 
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wie wij thans rapporteren was te gering om van deze indeling gebruik 
te kunnen maken. 

Daarom is óf onderzoek op een veel groter aantal gevallen, óf onder
zoek met een op dit vraagstuk gerichte doelstelling, nog gewenst. 

III. Het opsporen van de personen in de onderzoeksgroep, op wie de 
onder I en II genoemde definities van toepassing zijn. 

IV. Het verzamelen van personalia, gegevens over gezinsomstandig
heden en werkgeschiedenis. 

V. Het verzamelen van objectieve gegevens over werk en werkomstan
digheden. 

VI. Het verzamelen van meningen der onderzochten over factoren uit 
werk en werkomstandigheden. 

De bij III, IV, V en VI gevolgde methoden worden in § 4 van dit 
hoofdstuk uiteengezet. 

VII. Het vaststellen van de mate waarin de criteria „overlap" vertonen. 
Het nagaan van de voorwaarden waaraan deze „overlap" gebonden is, 

moest achterwege blijven omdat de beschikbare gegevens te weinig talrijk 
waren. (Hoofdstuk VII, § 2.) 

VIII. Het vaststellen en analyseren van de samenhang tussen de criteria 
en factoren uit werk en werkomgeving. 

Op grond van de gegevens uit vroegere onderzoekingen mocht worden 
verondersteld, dat een aantal factoren zou worden gevonden, die in eniger
lei verband zouden staan met een of meer der onderscheiden vormen van 
onaangepastheid. De dienaangaande opgestelde verwachtingen en de mate 
waarin die bewaarheid zijn gebleken, worden behandeld in hoofdstuk 
VII, §3; de aard der vastgestelde samenhangen bespreken wij in hoofd
stuk VIII. 

IX. Het vaststellen en analyseren van de samenhang van elk der 
criteria met personalia, gezinsomstandigheden en werkgeschiedenis. 

Omdat wij de nadruk hebben willen leggen op factoren uit de werk
omgeving, zullen de hier genoemde factoren-groepen in deze studie slechts 
summier behandeld worden. (Hoofdstuk VII, § 4.) De aard dersamen-
hangen, wordt in hoofdstuk VIII bezien. 

X. Het vaststellen en analyseren van de samenhang tussen de criteria 
en de mening der onderzochten over factoren uit werk en werkomstan
digheden. 
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Het werd door ons mogelijk geacht, dat in een aantal gevallen géén 
verband zou bestaan tussen ,,feit" en onaangepastheid, maar wél tussen 
de „mening" over het al dan niet objectief vaststelbare feit, en de onaan
gepastheid. (Hoofdstuk VII, § 5.) 

XI. Het vaststellen van de samenhang tussen objectief vaststelbare 
factoren uit werk en werkomgeving enerzijds en de persoonlijke ervaring 
van werk en werkomgeving anderzijds. 

Deze vergelijking tussen „feit" en „mening" werd door ons noodzakelijk 
geacht om enig inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van de ver
zamelde gegevens, en in de psychologische ambiguïteit ervan. (Hoofdstuk 
VII, §6.) 

3. Organisatie van het onderzoek 

Het valt niet te verwonderen, dat niet ieder bedrijf zijn poorten openen 
zal voor een team van onderzoekers, inclusief psychiater, die zich voor
stellen de gegevens te verzamelen die in § 2 in het kort zijn aangeduid. 
Dit is zeker niet toe te schrijven aan een gebrek aan belangstelling voor 
wetenschappelijk onderzoek, hoewel het feit dat onderzoeken van deze 
aard zelden resulteren in concrete aanwijzingen ter verbetering van de 
toestand, zeker een rol speelt. Een onderzoek als door ons voorgesteld, 
brengt hoge ko^en met zich mee door het optredend productieverlies. 
Bovendien bestaat enige huiver voor de onrust die onder de werknemers 
zou kunnen worden teweeggebracht. 

1. De introductie van het onderzoek 
Allereerst werd het onderzoek in al zijn aspecten aan de directie uit

eengezet. Zodra deze met uitvoering en uitvoeringswijze had ingestemd, 
werd een bespreking gearrangeerd van directie, personeelchef en andere 
leidende stafleden met de onderzoekers. Later werden ook afgevaardigden 
van het vertegenwoordigend lichaam der arbeiders in de bespreking be
trokken. Op deze bijeenkomsten werd het doel van het onderzoek en de 
te volgen procedure uiteengezet. Door allen de gelegenheid te geven tot 
het stellen van vragen, werd getracht de schijn te vermijden, als zouden 
met het onderzoek andere dan wetenschappelijke belangen gemoeid zijn. 

De medewerking van de aanwezigen aan het onderzoek werd verzocht 
en toegezegd. Van de geboden gelegenheid om in individuele gesprekken 
nog nadere inlichtingen te verkrijgen, werd door enkelen gebruik gemaakt. 

Vervolgens werden bijeenkomsten belegd met groepen van functio
narissen, die één of meer ondergeschikten hadden („het kader"). Daarbij 
werden zij voorbereid op phase I van het onderzoek (zie hieronder). 
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De overige delen van het onderzoeksplan werden aan het kader eerst in 
een later stadium uiteengezet. Overigens verliepen deze besprekingen ge
heel analoog aan die met de hogere staf. 

Na afloop van phase I werd het onderzoek geïntroduceerd bij de ar
beiders, die daartoe ploeg voor ploeg in de cantine werden bijeengeroepen. 
Tevoren was een kleine studie verricht, om de begrijpelijkheid van de 
bij de introductie te gebruiken terminologie te toetsen. 

Het leek wenselijk, de medewerkende psychiaters voor te stellen als 
„artsen met belangstelling voor sociale aangelegenheden". Deze om
schrijving omvatte niets onwaars. 

2. Phase I: Interview van alle superieuren 
Door de psychologen werden nu in een reeks van interviews bij de 

rechtstreekse superieuren van alle employe's gegevens verzameld, die zou
den leiden tot vaststelling van de aangepastheid of onaangepastheid in 
bednjfspsychologische zin (de geschiktheid). Het betrof gegevens over 
productie, quahteit van het geleverd werk, omgang met andere bednj'fs-
genoten. 

Enkele gegevens, zoals adressen, diensttijd, aard der in het verleden 
verrichte werkzaamheden, werden bij de personeelsadministratie over
genomen. 

De interviews met de superieuren begonnen aan de top van het bedrijf; 
gaandeweg werd het lager kader erbij betrokken. Omdat wij hier slechts 
over een tweetal afdelingen rapporteren, zullen de hoogste functionarissen 
uit het bedrijf niet ter sprake komen. 

Elk der interviews duurde van 15 tot 20 minuten. Bij superieuren die 
een groter aantal ondergeschikten hadden, werden de gesprekken, om 
vermoeidheid en tegenzin te vermijden, over meerdere zittingen in de 
loop van enkele weken gespreid. De aldus verzamelde gegevens werden 
voor elke werknemer afzonderlijk bij de personeelchef en bij de naast-
hogere chef geverifieerd. Bij discrepanties in de beoordeling werd een 
bijeenkomst door de „partijen" belegd, steeds kon aldus overeenstemming 
worden bereikt. 

In het grotere project dienden de interviews van phase I tevens tot het verzamelen 
van gegevens voor een voorlopige selectie (screening) van personen die geacht konden 
worden onaangepast te zijn in pathopsychologische zin Op de daarbij gevolgde procedure 
behoeven wij hier niet nader in te gaan, omdat de werknemers over wie in dit onderzoek 
gerapporteerd wordt, allen ook door een psychiater werden geïnterviewd.212 

3. Phase II: Verzameling van objectieve gegevens 
Tijdens deze phase werden gegevens verzameld over een aantal aspec

ten van werk en werkomstandigheden. Voor een deel ging het om ge-
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gevens die per afdeling konden worden verzameld (zoals temperatuur, 
ventilatie), voor een ander deel moesten de gegevens per functie worden 
achterhaald (afwisseling, contactmogelijkheden). 

Een zo objectief mogelijke inventarisatie van voor het aanpassings-
gebeuren relevant geachte factoren uit werk en werkomgeving leek nood
zakelijk, om na te gaan in hoeverre door de werknemers zelf meege
deelde inconveniënten als gefundeerd beschouwd konden worden. 

Het verzamelen van deze gegevens heeft slechts korte tijd in beslag 
genomen, omdat vele werknemers in vrij grote ruimten hetzelfde werk 
verrichtten. Een tweetal bedrijfspsychologen nam onafhankelijk van elkaar 
de gegevens op. Deze werden daarna besproken in een commissie uit het 
bedrijf, waarin functionarissen zitting hadden, die geacht konden worden 
een „objectief" oordeel te vellen. In géén geval is het aan de werknemer 
over gelaten zélf te bepalen onder welke omstandigheden hij werkte. 

4. Phase III: Interview van alle onderzochten 

Phase III vormde het belangrijkste en wat betreft organisatie en uit
voering, ook het meest gecompliceerde deel van het onderzoek. In vrij 
korte tijd werden alle werknemers uit de betrokken afdelingen geïnter
viewd door de psychiater, de psycholoog en de socioloog. Tijdens de 
introductie was getracht de coöperatie voor dit deel van het onderzoek te 
verkrijgen. Aan weigeraars werd verzocht hun motieven persoonlijk aan 
een der onderzoekers te komen uiteenzetten. Tijdens deze gesprekken kon 
dan meestal de initiële weerstand worden overwonnen. Van de 110 werk
nemers namen er dan ook 106 aan het gehele onderzoek deel (4% weige
raars). Wij menen in dit resultaat een rechtvaardiging te mogen zien van 
onze langdurige en minutieuze introductie-procedure. 

a. Het psychiatrisch interview. 
Het interview van de psychiater met ieder der onderzochten duurde 

ongeveer drie kwartier en werd in werktijd afgenomen. 
Het interview had tot doel de onderzochten in te delen in de groepen: 

,,aangepasten" en „onaangepasten". Binnen deze laatste groep werden 
dan ook de „gestoorden" en de „afwijkenden" onderscheiden. Voor zover 
mogelijk werd bovendien een nadere indeling naar de aard der onaan
gepastheid gemaakt. 

b. Het interview door de psycholoog. 
Dit interview werd afgenomen door een bedrijfspsycholoog. Het vond 

eveneens in de bedrijfstijd plaats en duurde omstreeks één uur per werk
nemer. Naast een vrij gesprek omvatte het de verzameling van een aantal 
feitelijke gegevens over leer- en werkgeschiedenis van de onderzochte, 
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alsmede de peiling van zijn mening omtrent een aantal factoren, die 
geacht werden mede zijn werksituatie te constitueren. Deze factoren 
waren zoveel mogelijk dezelfde als waarover in phase II de objec
tieve gegevens waren verzameld. Aan het einde van dit interview 
diende tevens, door de respondent, de vraag beantwoord te kunnen wor
den naar de onaangepastheid in subjectieve zin (de bevrediging). Van 
het gebruik van meer objectiverende testmethoden werd, hoewel ongaarne, 
afgezien. 

с Het interview door de socioloog. 
Hierbij ging het om het verzamelen van gegevens uit het leefmilieu 

van de onderzochten en om het opnemen van hun meningen omtrent een 
aantal maatschappelijke gegevenheden. In de onderhavige studie zullen 
deze gegevens slechts voor een deel ter sprake komen. Het interview 
duurde omstreeks anderhalf uur en werd in de avonduren bij de werk
nemers afgenomen. In het merendeel der gevallen waren de ouders of de 
echtgenote van de respondenten erbij aanwezig. De afspraken voor deze 
huisbezoeken werden geruime tijd tevoren, indien mogelijk schriftelijk, 
gemaakt. Daarbij heeft de afdeling Personeelszaken van het bedrijf on
misbare hulp verleend. 

Om psychologische en financiële redenen was het niet mogelijk het
zelfde interview, bij dezelfde werknemer, door meer dan één psychiater, 
psycholoog of socioloog te laten afnemen. Gegevens over de reliabiliteit 
van de resultaten konden dan ook niet worden verzameld. Wel staat vast, 
dat de percentages van in diverse categorieën geplaatste onderzochten 
van onderzoeker tot onderzoeker slechts geringe variaties vertonen.213 

De onderzoekers vormden ook geen vaste interdisciplinaire teams. 

5. De team-besprekingen 
Tijdens phase III en nog enige tijd daarna, werden bijeenkomsten van 

de onderzoekers belegd. Bij die gelegenheden werden gegevens uitge
wisseld en de dossiers gecompleteerd. Deze besprekingen waren te ver
gelijken met die op een Medisch Opvoedkundig Bureau. De voorgestelde 
maatregelen werden echter niet uitgevoerd. Tenslotte werd op de team
bespreking vastgesteld, welke gevallen voor een nadere beschrijving in 
aanmerking zouden komen. 

6. Verwerking 
Aangezien het de bedoeling was, het materiaal statistisch te behandelen 

en een aantal hypothesen te toetsen, diende de organisatie ook hiermede 
rekening te houden. De gegevens werden gecodeerd en, teneinde de 
anonymiteit der respondenten veilig te stellen, van de interviewformu-
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lieren op instructiedocumenten overgebracht. Van deze formulieren wer
den de codes op hollenth-kaarten overgenomen. 

4. Beschrijving van de gebruikte methoden 

W I J vertrouwen dat de methoden van de introductie en van de team
besprekingen in § 3 voldoende zijn belicht. Thans gaan wij nader in op 
de wijze waarop in de drie phasen van het onderzoek de gegevens zijn 
verzameld, en op de verwerking ervan. 

1. De methode van Phase I 

Het doel van de beoordeling der onderzochten door hun superieuren 
in phase I was het aanwijzen van degenen, die in bednjfspsychologische 
zin onaangepast, d.w.z. ongeschikt voor hun functie, werden geacht. Een 
nadere differentiatie werd aangebracht door de onproductieven van de 
minder-sociabelen te onderscheiden. 

Tot dit doel werd gebruik gemaakt van een interview, afgenomen door 
een psycholoog en waarbij uitgegaan werd van een lijst van gespreks
punten betrekking hebbende op het werk, de werkwijze en de con
tacten met bedrij f sgenoten. Daarnaast bevatte de lijst nog enkele punten 
die alleen behandeld werden mdien de te beoordelen werknemer tot de 
leidinggevende functionarissen behoorde. Een overzicht van de inhoud 
van genoemde lijst volgt hieronder. 

Personalia van de ondergeschikten, zoals naam, geslacht, leeftijd, bur
gerlijke staat, adres, aantal dienstjaren, functie en afdeling. 

Gegevens over de wijze waarop de ondergeschikte zijn werk verricht 
zoals tempo, interesse, afwerking, werkindeling en capaciteiten. 

Gegevens over de wijze waarop hij zich gedraagt wanneer hij in contact 
treedt met superieuren, collega's en ondergeschikten; over zijn humeur en 
eventuele klachten van anderen over hem 

Enkele gegevens over de aard van het werk dat hij verricht, over het 
loonsysteem, over zijn schafttijdregeling en eventueel ziekten, ziekte
verzuim en gebreken van lichamelijke aard. 

Gegevens over de wijze waarop hij leiding accepteert en, indien hij in 
een leidinggevende positie staat, over de wijze waarop hij leiding geeft. 

De mening van de superieur over kwantiteit en kwaliteit van het door 
de ondergeschikte geleverde werk. 

De mening van de superieur over de eventueel storende invloed op de 
verhoudingen in de afdeling, die uitgaan van het gedrag van de betrokken 
ondergeschikte. 
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De mening van de superieur over de mate van tevredenheid van de 
ondergeschikte met zijn functie. 

De mening van de superieur over de oorzaken van een door hem als 
ongunstig aangemerkte gedragswijze bij de ondergeschikte. 

Het interview bestond uit twee niet scherp te scheiden delen. Het begon 
als een vrij gesprek, waarvan alleen het onderwerp: „Wat denkt U van 
„x"?" vast stond. Dat gaf de superieur de gelegenheid zich in te leven 
en zijn gedachten te ordenen. De interviewer bepaalde zich ertoe te her
halen, dat de beoordeling geheel vrij kon geschieden, dat aan niemand 
rekenschap erover hoefde te worden afgelegd en dat de uitkomst noch 
de positie van de beoordeelde, noch diens loon zou beïnvloeden. 

Dan kwam het interview in zijn tweede stadium, waarin de psycholoog 
ging vragen naar differentiatie en detaillering van het oordeel, naar 
motieven en gradaties. 

Deze methode werd gekozen, omdat zij de gelegenheid geeft meer 
relevant materiaal over de beoordeelden te verzamelen dan met punten
systemen, rangordebepaling of check-lists mogelijk is. Zij stelt evenwel 
hogere eisen aan de interviewer. 

Aan het einde van het interview werd de vraag gesteld naar de ge
schiktheid van de beoordeelde. Als het antwoord, gezien het tevoren door 
de superieur medegedeelde, niet consequent leek, werd de bepreking voort
gezet. De interviewer vroeg daarbij naar verklaringen, maar gaf er 
zelf geen. 

Nadat alle ondergeschikten van één superieur in een of meer zittingen 
beoordeeld waren, werden de uitkomsten geverifieerd bij personeelchef 
en naasthogere bedrij f sfunctionaris. Deze waren geïnstrueerd in het bij
zijn van de eerste beoordelaar géén critiek te leveren, doch zich te 
bepalen tot vragen om nadere verklaringen. 

2. De methoden van phase II 

Deze phase van het onderzoek had ten doel een aantal objectief vast-
stelbare aspecten van het werk en de werkomgeving vast te leggen, ten 
einde deze later met de criteria en met de meningen van de werknemer 
over diezelfde aspecten in verband te kunnen brengen. Van exacte meet
methoden werd geen gebruik gemaakt. Bij dit onderdeel werden een 
tweetal verschillende procedures gevolgd. 

a. De geverifieerde observatie. 
Twee bedrijfspsychologen gingen, afzonderlijk, aan de hand van een 

formulier met geprecodeerde antwoorden, de volgende aspecten na: 
graad van afwisseling (monotonie), graad van gebondenheid van het 
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werk aan het tempo van machine of werkgroep, ventilatie en temperatuur, 
vocht, lawaai, vuile arbeid. 

De beide eerste aspecten werden per functie geobserveerd; de overige 
per afdeling. De observatie-resultaten werden door de beide psychologen 
vergeleken. Zo nodig werd additionele informatie bij de bedrijfsleiding of 
bij functionarissen van het tariefbureau ingewonnen. Bij enkele voor
komende discrepanties in de beoordeling vond hernieuwde observatie en 
overleg plaats. 

Als voorbeeld der geprecodeerde indelingen noemen wij die voor het aspect „lawaai' 
geen lawaai, enig werkplaatsrumoer valt hieronder 
enig lawaai, het spreken met anderen is nog zonder bezwaar mogelijk 
veel lawaai, normaal spreken is niet meer mogelijk 

Na afloop van de observatie had een bespreking plaats met een com
missie uit het bedrijf. Daarin hadden functionarissen zitting die geacht 
werden een oordeel te kunnen uitspreken over bovengenoemde aspecten. 
Daarbij waren steeds aanwezig: de functionaris belast met de tarifienng 
en werkmethode-verbetering, de personeelschef en de bedrijfsleider. Voor 
bepaalde onderwerpen werden ook de chefs der betrokken afdelingen uit
genodigd aan de besprekingen deel te nemen. Van deze commissie werd 
vooral een antwoord verwacht op de vraag, of de geobserveerde toestand 
,,normaal" was, d.w.z. of de omstandigheden meestal zo waren als zij 
door de onderzoekers waren aangetroffen. Na de commissievergadering 
werden de coderingen definitief in de ponsdocumenten verwerkt. 

b. Het oordeel van de deskundigencommissie. 

Een aantal aspecten van werk en werkomgeving leende zich minder 
goed tot observatie. In sommige gevallen kon de observatie-periode niet 
lang genoeg zijn In andere gevallen was voor de beoordeling een des
kundigheid vereist die het onderzoek-team niet bezat Het betrof de vol
gende aspecten: sterkte van de controle, uitgeoefend op werk, werk
methoden en werkresultaat; bij het werk vereiste besluitvaardigheid, 
veiligheidsgraad (lichamelijk letsel), gevaar voor de gezondheid (beroeps
ziekten); doeltreffendheid van de instructie; doeltreffendheid van de 
organisatie (werkregeling en werkverdeling); disciplinaire sfeer (stijl van 
leidinggeven); sfeer der onderlinge verhoudingen op de afdeling. 

De eerste vier van deze aspecten werden per werknemer (arbeidsplaats) 
beoordeeld; de overige per afdeling. 

Als voorbeeld van de geprecodeerde indelingen geven wij die voor het aspect „doel
treffendheid der instructie 

de gebruikelijke instructie voldoet aan redelijk te stellen eisen, er zijn geen klachten van 
een der betrokken partijen 

de gebruikelijke instructie is zwak er zijn tekorten in 
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er wordt geen instructie gegeven, hoewel de aard der werkzaamheden die zou vereisen. 
En die voor het aspect „veiligheidsgraad (lichamelijk letsel)": 

er bestaat gerede kans op lichamelijk letsel, 
de kans op lichamelijk letsel is niet uitgesloten, maar minder dan middelmatig, 
geen kans op lichamelijk letsel. 

De commissie die de beoordelingen heeft gegeven was dezelfde als die 
de observaties van de onderzoekers heeft geverifieerd. Over haar samen
stelling hebben wij reeds gerapporteerd. De commissie is vrijwel steeds 
tot een eensluidend oordeel gekomen. Een uitzondering vormde de „sfeer 
der onderlinge verhoudingen". De discrepantie bij de beoordeling van dit 
gegeven bleek zo groot dat wij ons genoodzaakt hebben gezien dit ge
geven als niet-valide te beschouwen. Hoewel deze factor door ons als 
belangrijk wordt beschouwd, hebben wij hem toch bij de analyse niet 
betrokken. 

De bovengenoemde aspecten van werk en werkomstandigheden waren 
niet de enige die onze belangstelling hadden. Bij de behandeling van de 
resultaten van het onderzoek zullen wij nog een reeks andere factoren 
tegenkomen, waarvan de vaststelling langs administratieve weg kon ge
schieden (geschooldheidsgraad; beloningssysteem) of die uit een andere 
phase van het onderzoek werden verkregen (onaangepastheid van de 
superieur). 

3. De methoden van Phase III 

Wij brengen in herinnering dat de doelstelling van phase III een meer
voudige was: 

Het vaststellen van de onaangepastheid in pathopsychologische zin en 
het aanbrengen van differentiaties binnen de groep der onaangepasten. 

Het vaststellen van de onaangepastheid in de zin van onbevredigdheid. 
Het verzamelen van feiten uit de levens- en werkgeschiedenis der on

derzochten en het peilen van hun mening over de levens en werk-situatie, 
waarin zij verkeerden. 

De verwezenlijking van deze doeleinden werd nagestreefd door middel 
van een drietal interviews. 

a. Het psychiatrische interview. 
Bij het psychiatrisch interview lag de nadruk op de anamnese. De mee

werkende artsen waren geheel vrij in de besteding van de hun ter beschik
king staande tijd. Over de verzamelde gegevens werden door de psychiater 
aantekeningen gemaakt, die later bij de teambesprekingen zouden worden 
geraadpleegd. Een deel van deze gegevens werd ook gecodeerd en in 
het verwerkingsschema opgenomen. Het betrof hier vooral vragen omtrent 
levensgeschiedenis; geschiedenis van doorgemaakte ziekten en gegevens 
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over de psychische ontwikkeling. 
Om de situatie van het interview niet te verstoren (het was tenslotte 

een eerste kennismaking) en vooral om weerzin tegen het onderzoek te 
vermijden, werd geen of een zeer summier lichamelijk onderzoek verricht. 
Wij mogen daarbij niet vergeten, dat zo goed als geen enkele der 106 
onderzochten zich „patiënt" voelde. 

Na het onderzoek legde de arts zijn bevindingen vast. Indien hij zulks 
nodig achtte, had hij nog een bespreking met de bedrijfsarts, alvorens zijn 
oordeel over aanwezigheid en aard van de onaangepastheid te vellen. 

De gevallen werden ingedeeld in gestoorden, afwijkenden en aange-
pasten. De inhoud van de begrippen „gestoord" en „afwijkend" hebben 
wij op p. 84 behandeld. Daarnaast werd door de psychiaters nog een diag-
nosenschema gehanteerd.214 

Een klein aantal gevallen kon niet worden geclassificeerd. Over het 
algemeen echter achtten de meewerkende artsen het, ondanks de beper
kingen van het onderzoek, wel mogelijk de scheiding tussen overwegend 
psychogene en overwegend somatogene gevallen te kunnen maken. Bij 
onduidelijkheden in de interpretatie der criteria en bij diagnostische twij
felgevallen raadpleegden zij elkander. 

b. Het interview van de psycholoog. 
De psycholoog stelde zich allereerst tot doel een aantal feitelijke 

gegevens over de onderzochten te verzamelen, die meer efficiënt tijdens 
dit interview te verkrijgen waren dan tijdens phasen I en II of bij de 
personeelsadministratie. Tevens werd naar enkele feiten gevraagd, waar
omtrent uit anderen hoofde reeds informatie bestond, teneinde een contrôle 
op de betrouwbaarheid der gegevens te hebben. Met de resultaten van 
deze controle mogen wij alleszins tevreden zijn. Het betreft hier vooral 
feiten over de vroegere werkgeschiedenis van de respondenten, alsmede 
gegevens over de huidige functie, zoals het al dan niet in ploegendienst 
werken. 

Een ander belangrijk doel van dit interview was het peilen van de 
mening der onderzochten ten aanzien van een aantal aspecten van werk 
en werkomgeving. Als voorbeeld noemen wij de houding ten opzichte van 
de geboden afwisseling, het tempo, het beloningssysteem, de ploegen
dienst, contacten met collega's en superieuren, de sociale voorzieningen 
en de physieke omstandigheden, waaronder het werk werd verricht. Een 
volledige lijst van de aspecten waarnaar geïnformeerd werd is in Hoofd
stuk VII, § 5 opgenomen. De uitlatingen ten aanzien van deze punten 
werden in een geprecodeerd systeem ondergebracht. De onderzochte kreeg 
steeds de gelegenheid de codering te fiatteren. 
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Als voorbeeld geven wij de coderingen voor het aspect „Menmg ten aanzien van het 
werken in ploegendienst 

1 De werknemer heeft er last van hij lijdt er onder 
2 Het hindert hem, maar hl) blijft het doen om de extra-verdiensten 
3 Het hindert hem, maar hij blijft het doen om andere redenen 
4. Hij staat er indifferent tegenover 
5 Hij staat er positief tegenover 
χ Niet van toepassing, staat met in ploegendienst 
y Onbekend 

Geheel aan het eind van het interview werd de vraag beantwoord naar 
de bevrediging die de werknemer in zijn functie vond. Daarbij kon dan 
tevens worden aangetekend, welke aspecten van de werksituatie de groot
ste invloed op het eindoordeel hadden gehad. 

Er is met zorg voor gewaakt, het interview zoveel mogelijk de ken
merken van een vry gesprek te doen behouden Noch op de keuze van de 
onderwerpen waarover de respondent wenste te spreken, noch op de 
volgorde werd enige dwang uitgeoefend. De interviewer zorgde ervoor 
geen suggestieve werking van zijn vragen te doen uitgaan en trachtte 
niet bij kennelijk neutrale meningen de weegschaal toch te doen uitslaan. 
De onderwerpen waarover de respondent niet uit eigen beweging had 
gesproken, werden door de psycholoog later, zonder verder commentaar, 
aan de orde gesteld. 

Nadat werk en werkomstandigheden in een groot aantal aspecten waren 
bezien, kon worden verwacht dat het eindoordeel van de onderzochte over 
zijn bevrediging in zijn werksituatie met meer bedachtzaamheid zou wor
den geveld en minder van actueel optredende objectieve factoren of per
soonlijke stemmingen afhankelijk zou zijn. 

De coöperatie van de respondenten en de vrijheid waarmede zij hun 
meningen weergaven, hebben ons de overtuiging gegeven erin geslaagd 
te zijn hun vertrouwen te wmnen. Bij elk interview werd erop gewezen, 
dat de onderzoekers geen belangengroep vertegenwoordigden en dat zij 
geen andere dan wetenschappelijke doelstellingen nastreefden 

Na afloop van het interview maakte de psycholoog zijn aantekeningen 
over de punten die hij in de teambespreking aan de orde wenste te 
stellen. Deze aantekeningen bevatten de factoren waarvan hij aannam, 
dat zij de eventuele onaangepastheid in bedrij f spsychologische en sub
jectieve zin hadden geconditioneerd en de maatregelen ter verbetering 
van de toestand die hij van zin was voor te stellen. 

с Het interview van de socioloog. 
Het gesprek met de socioloog werd in dezelfde stijl en met dezelfde 

voorzorgsmaatregelen als hierboven voor het psychologisch interview wer
den aangegeven, bij de respondenten thuis gevoerd. 
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In verband met de vraag naar de meningen die in het leefmilieu beston
den ten aanzien van de werksituatie van de respondent, waren ouders of 
echtgenote van de onderzochte bij het interview aanwezig. 

Het interview omvatte zowel de verzameling van objectief materiaal 
in de vorm van feitelijke gegevens (zoals lidmaatschappen van organi
saties en verenigingen, vorm van vrijetijdsbesteding, ligging, grootte en 
toestand van de woning), als ook het peilen van de mening der respon
denten en hun gezin over werk en werkomgeving. Een overzicht van de 
onderwerpen die aan de orde kwamen is opgenomen in Hoofdstuk 
VII, § 4. 

Na afloop van het interview legde ook de socioloog zijn indruk vast 
over de coöperatie en de betrouwbaarheid der verstrekte gegevens. Daaren
boven maakte hij ten behoeve van de team-bespreking aantekeningen om
trent factoren die bij het formuleren van eventuele maatregelen onder 
het oog zouden moeten worden gezien. 

4. De verwerking der gegevens 

Reeds tijdens het onderzoek in het bedrijf werden de gegevens volgens 
vooraf aangegeven codes geregistreerd. Ook de gegevens die oorspron
kelijk niet per respondent, maar per afdeling waren verzameld (phase II) 
werden per man op kaarten overgenomen. Alvorens tot verwerking werd 
overgegaan, werden de codes formeel en inhoudelijk op volledigheid en 
plausibiliteit gecontroleerd. 

De verwerking bestond uit een drietal onderdelen. Allereerst werden 
de gegevens per onderwerp geteld en in percentages van het totaal uit
gedrukt, zodat absolute en relatieve frequenties ter beschikking kwamen. 
Vervolgens werden de gegevens met elkaar geconfronteerd, teneinde vast 
te stellen of statistische samenhang bestond. De gevonden verbanden 
werden tenslotte op significantie getoetst volgens de χ2 methode. Bij 
significantie op 5%-niveau of beter, werd ook de correlatie berekend ( г ). 

Bij het bewerken van het materiaal hebben wij ons een aantal beper
kingen moeten opleggen: 

1. Steeds wordt de frequentie van een bepaalde vorm van onaange
pastheid vergeleken met het totaal van alle onderzochten, die niet onder 
die vorm van onaangepastheid vallen. Indien wij dus vaststellen, dat een 
bepaald verschijnsel meer bij gestoorden voorkomt dan bij anderen, dan 
worden alle gestoorden met de niet-gestoorden vergeleken. Vergelijkingen 
tussen de groepen der onaangepasten onderling worden dus niet ge
maakt. De geringe omvang van het materiaal dwong ons tot deze 
beperking. 
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2. Wanneer wij spreken over gestoorden worden onder die term zowel 
de puur-gestoorden als de gestoorden-tevens-ongeschikten en de gestoor-
den-tevens-onbevredigden verstaan. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, 
voor de ongeschikten en de onbevredigden. Het zou principieel verkieslijk 
zijn geweest zuivere groepen met elkander te vergelijken. Reeds nu 
echter zijn de geringe aantallen waarnemingen in ons materiaal veelal een 
belemmering voor het trekken van geldige conclusies. Nadere opsplitsing 
van het materiaal zou letterlijk tot niets geleid hebben. 

Wij hebben de beslissing, de zuivere en de mengvormen samen te 
trekken, ongaarne genomen. Want aldus hebben wij de onderscheiding 
tussen de drie vormen van onaangepastheid niet door een duidelijke 
scheiding in het materiaal kunnen doen volgen. Wij hopen met behulp 
van ons gecontamineerd materiaal toch een bijdrage te kunnen leveren 
tot inzicht in het onaangepastheidsprobleem. De conclusies zullen later 
aan de hand van groter en zuiverder materiaal moeten worden ge
verifieerd. 

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat bij andere onderzoekingen op 
dit gebied dezelfde contaminatie optreedt, aangezien meestal slechts één, 
soms twee van onze drie criteria worden behandeld. Wij hebben in dit 
onderzoek deze contaminatie expliciet gemaakt, maar zijn om bijkomstige 
redenen van financiële aard niet in staat geweest alle nadelen ervan 
te ontgaan. 

3. Bij de weergave van de resultaten hebben wij alleen tabellen opge
nomen die óf significante verbanden illustreren, óf wijzen naar een moge
lijke samenhang die echter niet statistisch significant is. Waa r géén 
duidelijk verband tussen de variabelen aanwezig was, hebben wij van 
publicatie der cijfers afgezien. Wij zijn er ons van bewust, dat het maken 
van een onderscheid tussen „mogelijke samenhang" en „duidelijk verband" 
in feite een willekeurige beslissing betekent, waardoor een nieuw, en in 
hoge mate vaag significantie-oordeel wordt ingevoerd. Toch hebben wij 
gemeend ter illustratie van de „mogelijke samenhangen" een aantal tabel
len te moeten opnemen, die aanleiding kunnen geven tot het formuleren 
van hypothesen voor nader onderzoek. Als vaste regel hebben wij daarbij 
aangenomen, dat de frequentie van één der alternatieven meer dan 20% 
moet afwijken van het percentage dat voor de totaaltelling wordt ge
vonden. Het veelvuldig voorkomen van op zich niet-significante samen
hangen tussen b.v. één der criteria en een aantal verwante variabelen wijst 
op een zekere validiteit. 
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HOOFDSTUK VII 

RESULTATEN V A N H E T O N D E R Z O E K 

1. Karakterisering van bedrijf en onderzoekspopulatie 

Alvorens de resultaten van het onderzoek te behandelen, geven wij een 
korte schets van de omgeving waarin het onderzoek verricht werd en een 
nadere karakterisering van de groep werknemers die erbij betrokken 
waren. Wij zullen ons tot algemene gegevens moeten beperken, omdat 
anders het bedrijf zou kunnen worden geïdentificeerd. Tegenover de direc
tie en de onderzochten zijn wij evenwel strikte geheimhouding verschul
digd. Het kan zijn, dat door deze beperking enkele bijzonderheden 
verloren zijn gegaan, maar wij hebben geen reden aan te nemen dat een 
vertekend beeld ontstaan is. 

a. Schets van bedrijf en omgeving 
Evenals de andere bedrijven die voor het genoemde grotere project 

werden bezocht, lag het bedrijf waarover wij rapporteren bezuiden de grote 
rivieren. Het is gevestigd in een middelgrote plaats, die méér fabrieken 
telt, ofschoon zij oorspronkelijk aan handels- en verkeersactiviteit haar 
opkomst dankt. Een beschrijving van de sociale omgeving van het bedrijf is 
niet wel mogelijk: een stad is daarvoor reeds te gedifferentieerd. 

Men staat tegenover de fabriek waar ons onderzoek verricht werd, in 
het algemeen wat ambivalent. Met voldoening wordt gewaagd van de 
goede sociale verzorging en de vrij hoge lonen. Tegelijk doen echter nog 
verhalen de ronde over „toestanden-van-vroeger" die wijzen op een niet 
geheel verdwenen slechte naam in een vroeger tijdperk. 

Het bedrijf behoort tot de metaalbranche. De producten zijn deels half-
fabricaten, deels eindproduct. Het grootste deel van de productie wordt in 
andere bedrijven verder verwerkt. Ondanks het vrij groot aantal arbeiders 
moet het productieproces kapitaalintensief worden genoemd, aangezien zo
wel het machinepark als de verwerkte grondstoffen een grote waarde ver
tegenwoordigen. Hoewel een vrij grote ploeg geschoolde ambachtslieden in 
het bedrijf aanwezig is en ook de staf uit hoog-gequalificeerde medewer
kers bestaat, wordt het eigenlijke productiewerk door geoefende arbeids
krachten verricht. 
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Afgezien van de ambachtslieden, hebben wij onder de arbeiders slechts 
sporadisch iets bespeurd van belangstelling of liefde voor hun werk. Zij 
werken om het loon. De aard van het product, dat niet spectaculair is en 
meestal niet onder merk verkocht wordt, kan deze houding verklaren. 

Ons onderzoek beperkt zich tot de volledige bezetting van twee der 
bedrijfsafdelingen, tezamen 106 werknemers, allen mannen. 

Een groot aantal zakelijke gegevens over deze afdelingen werd ver
zameld. Wij drukken deze gegevens niet hier af, maar volstaan met te 
verwijzen naar de randtotalen van de tabellen in § 3 van dit hoofdstuk. 
Alleen voor enkele personalia maken wij een uitzondering. 

b. Karakterisering van de onderzochte populatie 

1. Van de 106 onderzochten werkten er 37 in afdeling „A" en 69 in 
afdeling ,,B". De afdelingen vielen evenwel niet samen met de werk
groepen. Aangezien het merendeel der arbeiders in twee- of drieploegen-
systeem werkte, waren er veel meer werkgroepen, elk onder een vaste 
ploegbaas. Elke afdeling had haar eigen chef, die dus de superieur was 
van de ploegbazen. De superieur van deze chefs viel buiten de onderzoeks
populatie. 

2. Ten aanzien van het voorkomen van onaangepastheid in de drie door 
ons onderscheiden betekenissen, gaven beide afdelingen eenzelfde beeld 
te zien. Er kwamen dus in de ene afdeling noch significant meer on-
geschikten, noch meer onbevredigden of gestoorden voor dan in de andere. 

3. Alle werknemers van de beide afdelingen waren mannen. Van hen 
was 89% gehuwd en 11% ongehuwd. 

4. De verdeling der onderzochten over leeftijdsklassen is als volgt: 

14—19 jaar 20—29 jaar 30—39 jaar 40—49 jaar 50—65 jaar Totaal 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

1 1 20 19 48 45 27 26 10 9 106 100 

Zowel de groep der oudere als die der jonge werknemers zijn dus vrij 
slecht vertegenwoordigd. Wij wijzen erop, dat bij onze indeling de eerste 
klasse een geringer aantal en de laatste klasse een groter aantal jaren 
omvat dan de drie overige. 

5. Van de 106 onderzochten werkten er 12 ( 11 % ) in dagdienst; 8 ( 8 % ) 
in tweeploegen-dienst en 86 (81%) in drieploegen-dienst. 

6. Van de 106 onderzochten zijn er 95 productie-arbeiders. De overigen 
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zijn beambten. De productie-arbeiders vallen allen in de groep der ge-
oefenden. In afdeling „A" staat het werk wat lager dan in afdeling „B". 
Volgens de werkclassificatie in de metaalbranche vallen zij respectievelijk 
in de vakgroepen 3 en 4.215 

7. De genoten schoolopleiding loopt vrij sterk uiteen: 

L.O. 

(niet voll.) 

aantal % 

5 5 

L.O. 

(volledig) 

aantal % 

52 50 

Mulo of 
N.O. 

(niet voll.) 

aantal % 

29 28 

Mulo of 
N.O. 

(volledig) 

aantal % 

14 13 

M.O. of 
M.T.S. 

(niet voll.) 

aantal % 

3 3 

M.O. of 
M.T.S. 

(volledig) 

aantal % 

2 2 

Totaal 

aantal % 

105 101 

(Van één der onderzochten was het gegeven niet bekend). 

2. De frequentie van onaangepastheid en de mate, waarin de onder« 
scheiden vormen samengaan 

In § 2 van Hoofdstuk VI hebben wij de definities behandeld die wij 
voor onze criteria voor onaangepastheid hebben opgesteld. Over onaan
gepast in „bedrijfspsychologische", „pathopsychologische" en „subjec
tieve" zin spreken wij thans niet meer. In plaats daarvan kiezen wij de 
reeds aangekondigde termen „ongeschikt", „gestoord" en „onbevredigd". 
Daarbij moet worden aangetekend, dat de „ongeschiktheid" en „onbe
vredigdheid" alléén op de verhouding tussen de werknemer en zijn functie 
in het bedrijf betrekking hebben. Onder functie verstaan wij zowel het 
werk, als de sociale en organisatorische context, waarin het wordt verricht. 
De „gestoordheid" daarentegen wordt geacht een absolute Betekenis te 
hebben. De groep waarbij geen enkele vorm van onaangepastheid werd 
vastgesteld, noemen wij die der „blanco-gevallen". 

Allereerst geven wij de verdeling van de 106 onderzochte werknemers 
over de onderscheiden vormen van onaangepastheid (tabel 1). 

In kolom 1 vinden wij de omschrijving van de categorieën, te beginnen 
met de zuivere vormen en eindigend met de combinaties en de blanco-
gevallen. De aantallen onderzochten die aan de omschrijvingen voldoen 
staan vermeld in kolom 2. De kolommen 3, 4 en 5 zijn opgenomen om 
de totale aantallen aan te geven die althans onder één der categorieën 
vallen, onafhankelijk van de vraag of zij ook onder een of beide andere 
vallen. Bij deze totalen hebben wij ook percentages vermeld. Zij geven 
alleen aan, welk deel van deze onderzochten uit dit bedrijf onaangepast 

100 



Tabel 1. Verdeling van de onaangepasten over categorieën 
(Distribution of maladjusted workers) 

1 

Categorieën 
(Types of 
maladjustment) 

1. Gestoorden 
(psychiatncally 
maladjusted workers) 

2 

Aantallen 
(frequency) 

8 

2. Ongeschikten 6 
(Unsatisfactory workers) 

3. Onbevredigden 
(Unsatisfied workers) 

4. 1 + 2 
5. 2 + 3 
6. 1 + 3 
7. 1 + 2 + 3 
8. Blanco-gevallen 

(Non-maladjusted 
workers) 

9. Totaal 
(Total) 

8 

6 
1 
3 
2 

72 

106 

3 

Aantallen 
(Numbers 

Gestoorden 
(psychiatncally 

maladjusted workers) 

8 

— 

— 

6 
— 
3 
2 

19 
(18%) 

4 5 

in pure of mengcategorieën 
in pure or mixed 

Ongeschikten 
(Unsatisfactory 

workers) 

_ 

6 

6 
1 

— 
2 

15 
(14%) 

categories) 

Onbevredigden 
(Unsatisfied 

workers) 

_ 

— 

8 

— 
1 
3 
2 

14 
(13 %) 

is volgens deze criteria. Een andere onderzoekspopulatie zou andere 
getallen te zien geven. Bovendien zijn de absolute getallen klein, zodat 
geringe verschuivingen reeds van invloed zouden zijn op de percentages. 
Om deze laatste reden hebben wij er dan ook van afgezien ze voor de 
afzonderlijke categorieën te berekenen. 

Totaliseren in horizontale richting is bij deze tabel niet mogelijk. 
Vergelijking van de door ons gevonden percentages met de uitkomsten 

van andere onderzoekers is, om bovengenoemde redenen, een hachelijk 
ondenemen. Fraser vond bij veel grotere getallen voor mannen 9 ,1% 
„definite neurosis". Bij de grotere populatie van het project, waarvan ons 
onderzoek een deel vormt, vonden wij 13% gestoorden, hetgeen Eraser's 
bevindingen meer benadert.216 

Ling, Purser en Ree hebben in een niet meer te achterhalen studie 16% 
gestoorden gevonden, naast 20% „minor emotional difficulties". Markowe 
en Barber vonden bij enkele groepen van geoefende metaalbewerkers, dat 
van de mannen 43% „neurotische symptomen" vertoonden.217 Bij een 
ander onderzoek op 80 geoefende arbeiders die in drie-ploegenstelsel 
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werkten vonden zij 25% „psychisch afwijkenden"; bij 4% nam deze 
afwijking ernstige vormen aan.218 Van Alphen de Veer heeft bij zijn onder
zoekspopulatie van 300 werknemers uit alle hiërarchische lagen vast
gesteld, dat ,,40% leed aan een psychische afwijking en/of psychosoma
tische ziekte."219 Giberson stelt, dat 20 à 25% der werknemers in het 
bedrijfsleven „ooit in hun leven psychiatrische aandacht zullen behoe
ven".220 Reeds in 1920 heeft Jarret als zijn mening te kennen gegeven. 

Afb. 1. Relatieve frequenties van de drie vormen van 
onaangepastheid en hun combinaties (N = 106) 

1 В 
^ З 

4 

102 

Ир Gestoorden (8 %) 

Ongeschikten (8 % ) 

Onbevredigden (6 %) 

Blanco-gevallen (66%) 

1 + 2 

1 + 3 

2 + 3 

1 + 2 + 3 

Gest./ong. (6 %) 

Gest./onb. (3%) 

I OngJonb. (1 %) 

Gest./ong./onb. (2%) 



dat 50% van de werknemers in de Verenigde Staten „emotioneel ge
stoord" zou zijn.221 Dat is het hoogste cijfer, dat wij zijn tegengekomen. 
De grote verschillende moeten ongetwijfeld worden verklaard uit de uit
eenlopende definities der criteria. De gegevens van Neel zijn met de 
vorige in zoverre onvergelijkbaar, dat zij geen medische diagnose tot 
grondslag hebben. In zijn onderzoek op 5700 arbeiders uit één bedrijf gaf 
39% van de respondenten zelf aan ,,soms" tot „meestal" aan „psychische 
spanningen" te lijden.222 Bij het enquête-onderzoek van het Ned. Instituut 
voor Preventieve Geneeskunde verklaarde 23% van 6668 mannelijke 
handarbeiders dat „het werk hen gejaagd en nerveus maakte".223 

Het percentage der „ongeschikten" ligt bij onze groep veel lager dan 
bij het grotere project (resp. 14% en 24%). Over de redenen ervan 
zullen wij nog te spreken komen. 

Het percentage der „onbevredigden" daarentegen loopt voor het grote 
project en voor onze populatie niet veel uiteen (daar 12%; hier 13%). 
De vergelijking van onderzoeksresultaten op dit gebied wordt bemoeilijkt 
doordat bij sommige studies naar de bevrediging in het werk-zelf, bij 
andere naar die in de globale arbeids-situatie wordt geïnforraeerd. Boven
dien blijken bepaalde categorieën respondenten beide zaken beter van 
elkaar te kunnen onderscheiden dan andere. Bij het in oorlogstijd ver
richte onderzoek van Ydo bleek van 1642 werknemers 11% „nooit" 
plezier in hun werk te hebben.224 Wyat t en Marriott benaderen dit cijfer 
dicht: 8,9% van 976 productie-arbeiders.225 Van Alphen de Veer vindt 
voor arbeiders 15%; voor een hoger gequalificeerde groep echter 30%.22e 

Over het algemeen vindt men dat de onbevredigdheid juist afneemt, naarmate het 
niveau van de functie stijgt. Dit blijkt ook uit de onderzoekingen van Y d o 2 2 7 en van 
het Ned. Inst, voor Preventieve Geneeskunde 2 2 8 . Een overzicht van amerikaanse studies 
op dit gebied, die eenzelfde resultaat te zien geven, vindt men bij K o m h a u s e r 2 2 θ . 

Tenslotte vermelden wij nog het recente enquête-onderzoek van het 
Ned. Instituut voor Preventieve Geneeskunde, waarbij, op een zeer groot 
aantal respondenten, onder de mannelijke handarbeiders 16% onbevredig
den werden gevonden.230 

Wij menen wel te mogen vaststellen, dat ons percentage van „gestoor
den" aan de hoge kant ligt. Het percentage der „ongeschikten" daaren
tegen is opvallend laag. Dat vindt wellicht zijn oorzaak in de selectie die 
onder invloed van het vrij straffe tarief-régime is opgetreden. 

Het percentage der „onbevredigden" blijkt vrij normaal te zijn. Interes
sant is, dat de superieuren meenden dat slechts vier van hun onderge
schikten in deze groep zouden vallen, terwijl het er in feite 14 waren. 
Wel bleken drie van de vier bovengenoemden ook naar eigen oordeel 
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onbevredigd te zijn. „Opmerkelijk is in dit verband", zo schrijft Feitsma, 
„dat vele bazen de mate van plezier in het werk van de onder hun leiding 
werkende arbeiders wel meenden te kunnen afmeten aan de prestaties. 
Dientengevolge liepen de oordelen van de werknemers zelf over hun 
plezier in het werk en de oordelen van de bazen over het plezier waarmee 
hun arbeiders zouden werken, wel zeer sterk uiteen".231 

Binnen de categorieën der „gestoorden" en der „ongeschikten" is nog 
een nadere differentiatie aangebracht. 

Tabel 2. Dtfferentiatte binnen de categorie der 
„gestoorden" 

Subcategorieën Aantal 

1. Neurotische stoornissen 13 

2. Psychosomatische stoornissen 1 

3. Psychopathie 2 

4 Zwakzinnigheid — 

5. Epilepsie — 

6. Infantilisme — 

7. Constitutionele nervositas I 

8. Niet geclassificeerd 2 

Totaal 19 

Wegens de kleine aantallen is van het berekenen van percentages 
afgezien. De groepen 4, 5 en 6 kwamen bij het grotere onderzoek wèl 
voor, maar bij onze 106 onderzochten niet. De beide niet geclassificeerde 
gevallen betreffen volgens opgave van de psychiater differentiaal-diag
nostische problemen binnen het terrein der pathopsychologie. Uit de tabel 
blijkt, dat de aangetroffen gevallen overwegend van psychogene aard 
waren. Voor het merendeel ging het daarbij om duidelijke neurotische 
beelden of om neurotische reactievormen van ernstigere aard. W I J hebben 
reeds erop gewezen, dat indien ook de hcht-a f wijkende gevallen in het 
onderzoek betrokken zouden zijn geweest, meer gevallen van neurasthenie 
in het materiaal zouden zijn voorgekomen. Het vaststellen van de moge
lijke samenhang tussen deze lichtere afwijkingen en factoren uit het 
werkmilieu, zou een nieuw onderzoek vergen, maar naar onze mening ook 
waard zijn. 231a In het vervolg van onze rapportering zullen wij de boven 
gegeven differentiatie niet meer hanteren, maar eenvoudig over de „ge
stoorden" spreken. 
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Tabel 3. Di[ferentiatie binnen de categorie der ongeschikten 

Sub
categorieën 

Aantallen in 
zuivere sub

categorieën + 
combinaties 

Aantallen in meng-
subcategorieën 

productie verhoudingen 

1. Slechte productie 
2. Slechte verhoudingen 
3. 1 + 2 

10 
3 
2 

10 
— 
2 

— 
3 
2 

4. Totaal 15 12 

Het merendeel der ongeschikten in ons bedrijf werd dus gevormd door 
hen die naar het oordeel van hun superieuren niet in staat waren een 
productie te leveren, overeenkomend met wat in hun ogen als norm gold. 
Dat dit aantal, absoluut gezien, toch nog laag is, hebben wij reeds gezien. 

Het aantal dergenen die naar het oordeel van hun chefs door hun 
gedragingen een slechte invloed hadden op de onderlinge betrekkingen 
binnen hun afdeling, is relatief en absoluut nog veel kleiner. Daarbij 
mogen wij echter niet vergeten, dat de meesten van onze onderzochten 
individueel werk verrichtten, zodat de kans op wrijvingen geringer was dan 
op vele andere plaatsen in de industrie. 

Gaan wij nu over tot het behandelen van de „overlap" tussen de ver
schillende vormen van onaangepastheid. 

Tabel 4. De mate waarin de drie onderscheiden vormen van onaangepastheid samengaan 

Categorieën Aantallen 
Sub-totalen en Afweeg- Product 

percentages factor 2 x 4 

2. Eén vorm 
3. 

Twee 
vormen 

4. 
5. 
6. 
7. Drie 

vormen 
8. Blanco gevallen 

9. Totaal 

gestoord 
ongeschikt 
onbevredigd 

gest.-ongesch. 
ongesch.-onbevr. 
onbevr.-gest. 
gest.-ongesch.-
onbevr. 

8 
б 
8 

6 
1 
3 

2 

72 

22 (21 %) 

12 ( 1 1 % ) 

72 ( 6 8 % ) 

106 106 ( 1 0 0 % ) — 

6 
8 

12 
2 
6 

48 
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Wij zijn hiermede toegekomen aan de behandeling van de eerste ver
wachting die wij voor ons onderzoek hebben opgesteld: 

Wanneer één der vormen van onaangepastheid, bij een werknemer 
wordt vastgesteld, zal dat niet noodzakelijk met zich mee brengen dat 
ook één of beide andere vormen voorkomen. 

Bij de door ons onderzochte, weliswaar vrij kleine groep, is het aantal 
dergenen die slechts onder één onaangepastheidsvorm vallen, bijna twee
maal zo groot als het aantal dat onder twee of drie vormen valt (21% 
tegen 11%). 

Een andere groepering van de resultaten is wellicht nog meer illustra
tief. Van de 106 onderzochten waren er 34 onaangepast. Indien de onaan
gepastheid zich steeds over iu>ee „vormen" zou uitstrekken, zouden dus 
2 χ 34 = 68 gevallen van onaangepastheid moeten voorkomen; indien 
er drie „vormen" bij betrokken zijn, zelfs 3 χ 34 = 102. In feite werden 
slechts 48 „diagnosen" van enigerlei aard bij 34 personen gesteld, zoals 
blijkt uit tabel 4, kolom 5. Het aantal „onaangepastheden" per onaan
gepaste bedraagt dus 48 : 34 = 1,4. 

Hoewel het materiaal zeer beperkt is, beschouwen wij onze hypothese 
voorlopig als zeer waarschijnlijk. 

Bezien wij thans de verschillende vormen van „overlap" afzonderlijk: 

Tabel 5. De combinaties der onderscheiden vormen van onaangepastheid 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Van de 

19 Gestoorden 
15 Ongeschikten 

19 Gestoorden 
14 Onbevredigden 

15 Ongeschikten 
14. Onbevredigden 

zijn er 

8 Ongeschikt 
8 Gestoord 

5 Onbevredigd 
5 Gestoord 

3 Onbevredigd 
3 Ongeschikt 

% 

42 
53 

26 
36 

20 
21 

r t 

0,56 
sign. 1 % 

0,32 
n.s. 

0,13 
n.s. 

Uit tabel 5 blijkt, dat onder onze 106 werknemers de onaangepastheids-
categorieën van gestoordheid en ongeschiktheid de grootste onderlinge 
affiniteit hebben. De affiniteit tussen de gestoordheid en de onbevredigd
heid is duidelijk kleiner; die tussen onbevredigdheid en de ongeschiktheid 
nog kleiner. Het lijkt nuttig deze cijfers over grotere aantallen te doen 
verifiëren. Wij mogen voor onze gegevens geen algemene geldigheid op
eisen; alleen de samenhang tussen gestoordheid en ongeschiktheid is 
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immers significant. Wel zijn wij in staat een aantal opmerkingen te maken, 
die wellicht niet van practische betekenis ontbloot zijn. 

1. Wie de „gestoordheid" hanteert als criterium bij de selectieprocedure 
voor arbeidersfuncties in de industrie, heeft kans de helft van deze cate
gorie ten onrechte af te wijzen. 

Omgekeerd zouden wij echter de stelling van Querido-Nagtegaal „dat 
de aanwezigheid van neurotische trekken op geen enkele wijze bepalend 
is . . . voor de beroepsvervulling" ook niet in haar algemeenheid willen 
onderschrijven.232 

Een groot aantal gestoorden verricht zijn werk tot voldoening van zijn 
superieuren en meestal zonder dat dezen enig inzicht in de gestoordheid 
van deze werknemers hebben. „Psychische moeilijkheden", zo schrijft 
van Hoesel, „worden als zodanig door de bedrijfsleiding dikwijls niet 
onderlcend".233 Het is niet uitgesloten, dat sommigen van deze gestoorden 
hun taken mede door hun gestoordheid zo goed verrichten dat zij hun 
functie behoeven om ondanks hun gestoordheid een menswaardig bestaan 
te leiden. Nader onderzoek op grotere groepen en met meer gerichte 
vraagstelling zou moeten uitwijzen of misschien bij bepaalde groepen van 
werkzaamheden de affiniteit tussen gestoordheid en ongeschiktheid groter 
of kleiner is dan door ons is vastgesteld. Voor de bedrijfspsychologie en 
voor de beroepskeuzepraktijk zou een dergelijk onderzoek-program zeker 
van betekenis zijn. 

Heron vond bij 80 geoefende arbeiders samenhang tussen „emotional instability" en 
een geschiktheidsbeoordeling door hun superieuren ; indien echter de gemeten produc
tiviteit als maatstaf genomen was, viel de samenhang w e g 2 3 4 . Markowe en Barber 
vonden bl] een door hen ondernomen onderzoek géén verband tussen geschiktheid en 
gestoordheid 2 3 6 . 

2. Omgekeerd kan de ongeschiktheid niet zonder meer gebruikt worden 
als diagnosticum voor de gestoordheid. 

Vanzelfsprekend zal bij zware vormen van gestoordheid, de affiniteit 
tussen deze en de ongeschiktheid wel tot 100% stijgen. Maar voor de 
praktijk is het belangrijker te weten, dat vele mensen die een duidelijk 
ziektebeeld vertonen zich in het bedrijfsleven staande kunnen houden. 
Ook hier zou nader onderzoek tot het verkrijgen van een dieper inzicht 
noodzakelijk zijn. Zijn het bepaalde vormen van onaangepastheid die 
samengaan met bepaalde vormen van ongeschiktheid, bij bepaalde 
functies? 

Wij hebben een overzicht gemaakt van de mate waarin gestoordheid 
met ongeschiktheid in haar onderscheiden aspecten samengaat: 
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Tabel 6. Samengaan van gestoordheid met ongeschiktheid, gedifferentiëetd naar de 
aspecten der ongeschiktheid 

1 

Ongeschikten 

1 Slechte productie 
2. Slechte verhoudingen 
3. 1 + 2 

4 Totaal 

2 

zuivere 
sub -cat. 

10 
3 
2 

15 

3 

meng-
categone 

12 
5 
2 

— 

4 

gestoorden 

6 
4 
2 

— 

5 

% 
(4 van 3) 

5 0 % 
8 0 % 

1 0 0 % 

— 

De gevallen in bovenstaande tabel zijn veel te klein om tot geldige con
clusies te kunnen leiden, maar als werkhypothese voor komend onderzoek 
zou kunnen worden gesteld, dat onaangepastheid in pathopsychologische 
zin eerder ongeschiktheid voor de sociale aspecten van de functie met zich 
mede zal brengen dan voor de zuivere werk-aspecten. Een hypothese, die 
overigens zeer waarschijnlijk klinkt. 

Halmos heeft een onderzoeking verricht naar de samenhang tussen de sociabiliteit 
en het voorkomen van neurotische symptomen 23C. Een bezwaar tegen zijn methode is, 
dat noch de sociabiliteit noch het criterium op „objectieve" wijze, bv. door derden, zijn 
bepaald Voor beide werd gebruik gemaakt van vragenlijsten. Het staat dus niet vast, 
of degenen, die een hoge score op de neuroticism-scale ^ 7 hadden behaald, ook in feite 
duidelijke symptomen van neurotische aard vertoonden. En als zulks al wel het geval 
mocht zijn geweest, dan kan nog het neurotisch-zijn de perceptie der eigen socia
biliteit hebben gekleurd. Een belangrijk punt bij Halmos is, dat hij zijn criterium tot 
twee sub-criteria uiteen doet vallen. Hij maakt onderscheid tussen degenen, die lijden 
aan verschijnselen van angst of depressie enerzijds en degenen, die hysterische trekken 
vertonen anderzijds238. 

Halmos geeft als resultaat aan, dat neurotische tendenties van het angstig-depressieve 
type samengaan met geringere sociale participatie. Voor de hysterische typen bleek dit 
niet het geval te zijn2 3 9 . 

3. De gestoorden zijn slechts voor een klein deel onbevredigd 

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd, dat zovelen, die als onaange
past aan de „totale levenssituatie" gelden, zich niet ongelukkig voelen. 
Omgekeerd mag ook zeker niet a priori worden aangenomen, dat wie zich 
in zijn werksituatie overwegend ongelukkig gevoelt, gestoord zou zijn. 
Bij enkelen, die zich van hun gestoordheid bewust zijn, kan het besef 
zich tóch te kunnen handhaven zelfs een bron van voldoening zijn. Bij 
anderen zal het werk een zó sterk beroep doen op „les qualités de leurs 
défauts", dat zij via hun geschiktheid tot bevrediging in de werksituatie 
komen. Alleen meer uitgebreid onderzoek zal kunnen leren of het bepaalde 
typen van stoornissen dan wel bepaalde typen van taken zijn, waarbij 
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de affiniteit tussen onbevredigdheid en gestoordheid sterker optreedt. 
Naar het ons voorkomt zou dergelijk onderzoek niet alleen wetenschappe
lijke, maar ook practische waarde hebben. 

Neel vond voor een aantal aspecten van de werksituatie een zekere mate van samen
gaan van „psychische spanningen" met wat wij onbevredigdheid zouden noemen. De 
correlaties variëren tussen г = 0,20 en г = О.ЗО240. Bij Fraser zien wij, dat „work found 
boring or disliked" samengaat met een hogere frequentie van „neurosis" 2 4 1 . Vergelijk
bare gegevens zijn te ontlenen aan het onderzoek „Hoe denkt U over Uw werk ?" van 
het Ned. Inst, voor Preventieve Geneeskunde ^ 2 . 

4. De affiniteit tussen de ongeschiktheid en de onbevredigdheid ten' 
slotte was bij onze onderzoeksgroep nog geringer 

In beide richtingen beloopt zij niet meer dan één-vijfde der onder
zochten. Dit verschijnsel is verwonderlijk, omdat a priori een nauw ver
band tussen geschiktheid tot en bevrediging in de arbeid zou kunnen wor
de aangenomen. Een dergelijk verband is er ook wel, maar het blijkt lang 
niet zo sterk als wij hebben verondersteld. Wij weten, dat vele superieu
ren wél aan derden willen mededelen, in hoeverre zij over hun onder
geschikten ontevreden zijn, maar schromen dit aan de betrokkenen zelf 
ter kennis te brengen, waardoor deze minder aanleiding hebben zich on
bevredigd te voelen. Ook is bekend, dat een aantal niet-geschikte werk
nemers ondanks het misnoegen van hun superieuren functies uitoefenen, 
waarvan zij de inhoud niet reëel kunnen zien. Het lijkt evenwel wenselijk 
nader te onderzoeken, onder welke condities de affiniteit tussen bevredi
ging en geschiktheid groter of kleiner wordt. Onze onderzoeksgroep was 
daarvoor te klein. Onderstaand geven wij nog een overzicht over de 
mate waarin onbevredigdheid in onze populatie samengaat met ongeschikt
heid in haar beide onderscheiden aspecten. 

De percentages hebben betrekking op zeer kleine aantallen. Conclusies 

Tabel 7. Samengaan van onbevredigdheid mei ongeschiktheid, 
gedifferentieerd naar aspecten der ongeschiktheid 

1. 
2. 
3. 

4. 

1 

Ongeschikten 

Slechte productie 
Slechte verhouding 
1 + 2 

Totaal 

2 

zuivere 
sub

categorieën 

10 
3 
2 

15 

3 

meng-
categorieën 

12 
5 
2 

— 

4 

onbevre-
digden 

2 
1 
0 

— 

(4 

5 

% 
van 3) 

1 7 % 
2 0 % 

0 % 

— 
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durven wij daarom uit deze gegevens niet te trekken, zelfs niet in de 
vorm van nader te verifiëren werkhypothesen.243 

Heron heeft bij een onderroek op 144 busconducteurs een verband tussen geschikt
heid en bevredigdheid gevonden. Dit verband kon, indien de leeftijd als storende factor 
werd uitgeschakeld, worden uitgedrukt als г = 0,31 2 4 4 . 

3. Samenhang van een aantal factoren uit het werk en de werkomge

ving met de onaangepastheid 

Bij de selectie van de factoren die voor onderzoek in aanmerking zouden 

komen, zijn wij ervan uitgegaan, dat de aanwezigheid en de sterkte der 

factoren met redelijke objectiviteit vaststelbaar moest zijn en dat zij naar 

veler verwachting enigerlei samenhang met de onaangepastheid zouden 

vertonen. 

Aldus kwamen voor verzameling en analyse in aanmerking: 

a. Betreffende de arbeidsplaats: ventilatie en/of temperatuur; lawaai; 
beperkte werkruimte; physieke zwaarte van het werk; gevaarlijk werk; 
vuile arbeid; hoeveelheid van het werk; graad van afwisseling; tempo; 
gebondenheid aan het tempo; loonsysteem; afwisseling in toonhoogte; 
vereiste besluitvaardigheid; onberekenbaarheid van het materiaal; on
duidelijke taakstelling; doorkruisen van orders; overwerk; ploegendienst; 
diensttijd in ploegendienst; aard van samenwerking; afstand huis-fabriek. 

b. Betreffende de afdeling: onaangepastheid van de superieur; disci

pline; sfeer der onderlinge verhoudingen; sterkte van de controle; 

organisatie. 

с Betreffende de fabriek: werkwijze sociale afdelingen; cantine facili

teiten; sanitaire voorzieningen. 

Van deze factoren bleken een vijftal noch bij deze populatie, noch bij 
die van het grotere project voor nader onderzoek in aanmerking te 
komen, omdat de verdelingen te asymmetrisch waren: de „ongunstige" 
zijde van de schaal was niet of niet voldoende bezet. Het waren: hoeveel
heid werk; physieke zwaarte; vuile arbeid; onduidelijke taakstelling; door
kruisen van orders. 

Bovendien vielen voor onze populatie nog uit: graad van afwisseling 
(95% had afwisselend werk); gevaarlijk werk (kwam niet voor); afwis
seling in loonhoogte (de lonen waren vrij constant); sfeer der onderlinge 
verhoudingen (dit gegeven kon, als op p. 93 uiteengezet, niet als valide 
worden beschouwd) ; overwerk (i.v.m. ploegendienst niet mogelijk) ; 
diensttijd in ploegendienst (85% langer dan 2 jaar); discipline op afdeling 
(beide afdelingen normaal); organisatie (beide afdelingen normaal); 
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werkwijze sociale afdeling; cantinefaciliteiten; sanitaire voorzieningen 
(deze laatste drie factoren waren voor alle onderzochten hetzelfde). 

Z o bleven voor nader onderzoek nog dertien factoren over. Ten aanzien 
daarvan heeft voor ons één verwachting gegolden: Ec is géén positieve 
samenhang tussen deze bij het weck o/ in de werkomgeving optredende 
[actoren en de onaangepastheid in één van de drie onderscheiden vormen. 

Wij veronderstellen dus, dat de gestoordheid in haar ontstaan van 
andere factoren afhankelijk is, dan van die welke in de werkomgeving 
optreden. Het onderzoek is erop gericht, argumenten voor deze veronder
stelling te verzamelen. Mocht blijken dat in de werkomgeving aspecten 
worden gevonden, die samenhang met de gestoordheid vertonen, die als 
van causale aard kan worden geïnterpreteerd, dan zou de theorie der 
„neurotiserende factoren" daardoor steun ontvangen. Mocht evenwel een 
dergelijke samenhang niet worden gevonden, dan lijkt het juister, aan te 
nemen, dat de gestoordheid in haar ontstaan afhankelijk is van een 
individuele dispositie of van invloeden buiten de werksituatie. Dat neemt 
niet weg, dat de actuele vorm, waarin de gestoordheid verschijnt, wel 
mede door in de werkomgeving optredende factoren wordt bepaald. Ook 
is het mogelijk, dat de ongeschiktheid en de onbevredigdheid, die wél 
aan de werksituatie gebonden zijn, door de gevolgen, die zij voor het 
huiselijk leven der betrokkenen kunnen hebben, optreden als mede-
veroorzakende factoren bij het ontstaan van de gestoordheid bij een vol
gende generatie. 

Dat wij geen verband tussen factoren uit de werkomgeving en de 
ongeschiktheid verwachten, heeft een andere reden. In tegenstelling tot 
de gestoordheid is de ongeschiktheid niet de aanduiding van een per-
soonlijkheidsbeeld, maar de aanduiding van de onverenigbaarheid van 
eisen en gaven. Omdat die gaven van persoon tot persoon zeer ver
schillend zijn, is geen vaste relatie te verwachten tussen de aard van het 
werk of van de werkomstandigheden en de ongeschiktheid. Een uit
zondering zou gevormd kunnen worden door het grensgeval, waarbij 
de aan de functionaris gestelde eisen zó exorbitant zijn, dat niemand 
eraan kan voldoen. 

De onbevredigdheid zal naar onze verwachting evenmin een duidelijke 
samenhang met factoren uit het werk of de werkomgeving vertonen. Wij 
achten haar afhankelijk van de perceptie van de werksituatie door de 
werknemer. Ten aanzien van het voorkomen van ongunstige factoren in 
extreme vorm geldt hetzelfde, als wij bij de ongeschiktheid hebben gezegd. 

Bij de weergave van de resultaten maken wij geen onderscheidingen 
meer binnen de groepen der gestoorden en der ongeschikten. Dit geldt 
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voor alle paragrafen in dit hoofdstuk. Bij de gestoorden zijn dus de 
diagnose-proepen vervallen en bij de ongeschikten de indeling in „onpro-
ductieven" en „minder-sociabelen". 

De totaaltelling van de tabellen geeft in vele gevallen niet het cijfer 106 
te zien. De reden daarvan ligt meestal in het niet aanwezig zijn van de 
gegevens over alle onderzochten. In de enkele gevallen, waarbij opzette
lijk een aantal respondenten van de analyse werd uitgesloten, wordt de 
beweegreden vermeld. Vanzelfsprekend gelden de opgespoorde samen
hangen, strikt genomen, alleen voor de onderzochte groep. 

1. De factor slechte ventilatie en/'of temperatuur vertoont geen signifi
cant verband met één der drie vormen van onaangepastheid. Met de on
geschiktheid bestaat wel een zwakke samenhang. Deze wijst echter, ver
wonderlijkerwij ze, in negatieve richting. Conclusies mogen niet worden 
getrokken. Volledigheidshalve geven wij de tabel. 

Tabel 8. Ventilatie en/o/ temperatuur en ongeschiktheid 

Categorieën 

Ongeschikten 
Niet-ongeschikten 

Totaal 

Vent./temp. 
slecht 

9 (11 %) 
75 (89%) 

84 (100%) 

Vent./temp. 
goed 

6 (27%) 
16 (73 %) 

22 (100%) 

Totaal 

15 (14%) 
91 (86%) 

106 (100%) 

Bij een ongunstige temperatuur of ventilatie werken dus minder onge
schikten dan op grond van de nul-hypothese verwacht mocht worden. 
De tendens is niet zeer sterk, maar bij deze groep toch onmiskenbaar. 
Deze onverwachte negatieve samenhang tussen bedrijfsfactoren en on
aangepastheid zullen wij nog meer tegenkomen. 

2. Er bleek geen enkele samenhang te bestaan tussen de factor 
lawaai en enige vorm van onaangepastheid. Dit ondanks het feit dat 
17 der onderzochten in een wel zéér rumoerige omgeving hun taken ver
richtten. Vooral het feit, dat de bevrediging in de werksituatie geen 
nadelige invloed van dit lawaai onderging, is opmerkelijk. 

3. Tussen de grootte van de per arbeiders ter beschikking staande werk' 
ruimte en de onaangepastheid in een van haar vormen bleek evenmin 
verband te bestaan. Degenen die ·— naar objectief oordeel — een véél 
te kleine ruimte te hunner beschikking hadden (22 onderzochten) waren 
noch meer gestoord, noch meer ongeschikt, noch zelfs meer onbevredigd 
dan de anderen. 
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4. Vervolgens gingen wij het verband na tussen het bij het werk yer-
eiste arbeidstempo en het voorkomen van onaangepastheid. Daarbij werden 
de subgroepen „mag tempo zelf regelen" en „werkt in afwisselend tempo" 
samengetrokken en tegenover de sub-groep „hoog tempo" gesteld. Het 
bleek dat voor de gestoorden een, zij het niet significante samenhang 
bestond, evenwel van negatieve aard. Met de ongeschiktheid bestond géén, 
met de onbevredigdheid een vrij duidelijke samenhang. 

Tabel 9. Arbeidstempo en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Hoog tempo 

5 (11 %) 
42 (89%) 

47 (100%) 

Geen 
hoog tempo 

11 (22%) 
40 (78%) 

51 (100%) 

Totaal 

16 (16%) 
82 (84%) 

98 (100%) 

Het totaal blijft tot 98 beperkt, omdat alleen productie-arbeiders bij 
dit onderzoek betrokken werden. 
Een verklaring van dit negatieve resultaat zou alleen in de selectie ge
vonden kunnen worden. 

Dit resultaat wijst dus in een richting, tegengesteld aan de gedachtengang van Van 
Alphen de Veer over de „factor tijd" 2 4 S . Het is niet onmogelijk dat de levendige, sub
jectieve klachten van zijn respondenten een groter indruk gemaakt hebben dan door de 
feiten gewettigd was. 

Tabel 10. Arbeidstempo en onbevredigdheid 

Categorieën Hoog tempo . . Totaal 
σ σ τ - hnnn rpmnn 

Onbevredigden 9 ( 1 9 % ) 4 ( 8 % ) 13 ( 1 3 % ) 
Niet-onbevredigden 38 ( 8 1 % ) 47 ( 9 2 % ) 85 ( 8 7 % ) 

Totaal 47 ( 1 0 0 % ) 51 ( 1 0 0 % ) 98 ( 1 0 0 % ) 

Bij Walker en Guest was deze factor het sterkst van alle aan de arbeidsvreugde 
gerelateerd. Hun onderzoek heeft echter betrekking op extreme omstandigheden '^"a. 

5. Behalve het tempo werd ook de gebondenheid van het tempo van 
de arbeider aan het machinetempo onderzocht. Voor de onbevredigden en 
de ongeschikten bleek bij onze populatie geen enkel verband vast te 
stellen. Voor de gestoorden vonden wij een zekere tendens die echter 
wederom van negatieve aard was. 
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Tabel 11. De gebondenheid van het tempo en gestoordheid 

*~i . . . . v jeoonaen ι ι τ ι ^ , 
Categorieën gebonden 1 otaal 

tempo 
tempo 

Gestoorden 4 ( 1 2 % ) 15 ( 2 2 % ) 19 ( 1 8 % ) 
Niet-gestoorden 30 ( 8 8 % ) 54 ( 7 8 % ) 84 ( 8 2 % ) 

Totaal 34 (100%) 69 (100%) 103 (100%) 

Het negatieve verband is niet significant, maar wel opmerkelijk. Ook 
hier zien wij alleen de selectie als mogelijke verklaring voor het ver
schijnsel. 

6. De aard van het loonsysteem (vast loon of aan productie gekoppeld 
loon), bleek geen samenhang te vertonen met gestoordheid of met onbe-
vredigheid. De in tarief werkenden zijn dus noch minder bevredigd noch 
meer gestoord dan de uurloners. Wel bestond een niet te verwaarlozen 
samenhang met de ongeschiktheid in onze populatie. Deze samenhang 
was negatief (niet -significant). 

Tabel 12. Aard van het loonsysteem en ongeschiktheid 

„ . .. Wisselend 
Categorieën l o o n 

Ongeschikten 9 ( 1 0 % ) 
Niet-ongeschikten 83 ( 9 0 % ) 

Totaal 92 (100%) 

Vast loon 

6 ( 4 3 % ) 
8 ( 5 7 % ) 

14 (100%) 

Totaal 

15 ( 1 4 % ) 
91 ( 8 6 % ) 

106 (100%) 

Aangezien 11 van de 14 onderzochten die een vast loon genoten tot 
de beambten behoren, staan voor de interpretatie meerdere wegen open. 
De bedrijfsleiding kan haar bazen en voorlieden aan een strengere critiek 
hebben onderworpen dan deze laatsten op de arbeiders hebben toegepast. 

7. Het werken in ploegendienst bleek bij onze populatie géén samenhang 
te vertonen met de gestoordheid, de onbevredigdheid of de ongeschiktheid. 
Dit ondanks het feit dat het overgrote deel der onderzochte arbeiders 
reeds langer dan 2 jaar onafgebroken in een drieploegen-systeem werkte. 

8. De aard van samenwerking werd door ons opgenomen in drie sub
groepen: individueel werk, team-werk en groepswerk. Bij de statistische 
analyse werden de beide laatste subgroepen tezamen genomen en tegen-
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over het individuele werk gesteld. Voor de ongeschikten en voor de 
onbevredigden werd geen samenhang gevonden. Voor de gestoorden 
was er een, niet significante, neiging om minder onder de team-werkers 
dan onder de individuele werkers vertegenwoordigd te zijn. 

Tabel 13. Aard der samenwerking en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Groeps-
en teamwerk 

7 (13%) 
46 (87%) 

53 (100%) 

Individueel 
werk 

12 (23%) 
40 (77%) 

52 (100%) 

Totaal 

19 (18%) 
86 (82%) 

105 (100%) 

Het is niet mogelijk op goede gronden a priori aan te nemen dat hetzij 
groepswerk, hetzij individueel werk als een ongunstige factor moet gelden. 
De verkregen uitkomsten geven zulk een verband óók niet duidelijk aan. 
Daarom hebben wij de „aard van samenwerking" in ons samenvattend 
overzicht niet opgenomen. Het is bovendien niet uitgesloten, dat indi
vidueel werk wordt gegeven aan arbeiders die bij groepswerk ongeschikt 
gebleken zijn. Aldus zou een psychologische samenhang door organisato
rische maatregelen onduidelijk kunnen zijn geworden. 

9. Van belang leek het ook na te gaan, of er verband zou bestaan tussen 
de aangepastheid der superieuren en de onaangepastheid van hun onder
geschikten. De superieuren werden daarbij onderscheiden in onaangepasten 
en blanco-gevallen. Natuurlijk zou het beter zijn geweest, indien wij in 
deze tabellen de onaangepaste superieuren, juist als hun ondergeschikten, 
hadden kunnen verdelen in gestoorden, ongeschikten en onbevredigden. De 
kleine aantallen maakten dit onmogelijk. Het is zeker niet uitgesloten 
dat de thans toegepaste globale behandeling der gegevens bepaalde ver
banden heeft verduisterd. Zo zou het kunnen zijn dat ongeschikte supe
rieuren een ongunstige invloed uitoefenen op de aangepastheid van hun 
ondergeschikten, maar dat van onbevredigde superieuren het tegendeel 
gezegd moet worden. 

Hoewel 48 onderzochten onder een onaangepaste superieur stonden, 
had dit feit op de bevrediging van deze groep in hun werksituatie geen 
vaststelbare invloed. Wel werd er een zekere, niet-significante, tendens 
gevonden, alsof de onaangepaste superieuren relatief meer ongeschikte 
arbeiders zouden hebben dan hun niet-aangepaste collega's. 

Markowe en Barber hebben, bij een vergelijking tussen arbeidsgroepen gevonden, dat 
de superieur van de meest productieve groep, stabieler, rijper, zekerder was dan die 
van de minder-productieve groep 2 4 β . 

115 



Tabel 14. Onaangepastheid der superieuren en ongeschiktheid van 
hun ondergeschikten 

r* . .. Superieur Superieur _ 
Categorieën ,. , Γ Totaal 0 onaangepast blanco 

Ongeschikten 7 ( 1 7 % ) 5 ( 9 % ) 12 ( 1 3 % ) 
Niet-ongeschikten 35 ( 8 3 % ) 49 ( 9 1 % ) 84 ( 8 7 % ) 

Totaal 42 (100%) 54 ( 1 0 0 % ) 96 ( 1 0 0 % ) 

Het kader werd niet als ondergeschikten opgenomen, omdat over de 
naasthogere superieuren niet alle gegevens bekend waren. 

Dat slechts een zo gering verband tussen deze variabelen werd ge
vonden, kan tevens gelden als argument voor de objectiviteit der be
oordelingsprocedure en voor de efficiency der daarop toegepaste contrôles. 
De onaangepaste superieuren zijn er zeker niet in geslaagd het onge-
schiktheidspercentage van hun ondergeschikten belangrijk ongunstiger 
voor te stellen dan het was. 

Een veel duidelijker samenhang werd gevonden tussen de onaange
pastheid van de superieuren en het gestoord-zijn van hun ondergeschikten. 

Tabel 15. Onaangepastheid der superieuren en gestoordheid van 
hun ondergeschikten 

„ Superieur Superieur _ , 
Categorieën . , , Totaal 

onaangepast blanco 
Gestoorden 12 ( 2 9 % ) 4 ( 7 % ) 16 (17%) 
Niet-gestoorden 30 ( 7 1 % ) 50 ( 9 3 % ) 80 ( 8 3 % ) 

Totaal 42 (100%) 54 (100%) 96 (100%) 

De samenhang is significant op het 0,01-niveau (r t = 0,43). Onder 
de onaangepaste superieuren bevonden zich in onze groepen een viermaal 
hoger percentage gestoorde ondergeschikten dan onder de blanco-supe
rieuren. Deze bedrij f s-factor is de enige uit het gehele onderzoek die een 
zo duidelijk verband laat zien. Indien dit verband bevestigd mocht worden, 
is het van groot belang voor de bedrijfspsychiatrie en de bedrijfspsycholo
gie om een nader inzicht in de voorwaarden ervan te verkrijgen. Een 
nader onderzoek op grotere groepen zal moeten leren of het bepaalde 
typen van gestoordheid onder de superieuren of onder de ondergeschikten 
zijn, die vooral deze positieve samenhang vertonen. 

10. De strafheid van de op het product per man uitgeoefende controle 
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leek eveneens een onderzoek waard. De productie was bij de door ons 
onderzochte groep zo geregeld, dat bij een deel der arbeiders een voort
durende sterke controle werd uitgeoefend op het per man geleverd pro
duct. Bij een ander deel vond die controle slechts incidenteel plaats. 
Noch met de ongeschiktheid, noch met de onbevredigdheid bleek er 
verband te bestaan. Voor de groep der gestoorden kon een dergelijk 
verband wel worden aangetoond, maar het was niet significant en boven
dien wederom negatief. 

Tabel 16. Contrôle en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Incidentele 
controle 

8 (20%) 
35 (80%) 

43 (100%) 

Voortdurende 
contrôle 

5 (10%) 
44 (90%) 

49 (100%) 

Totaal 

13 (14%) 
79 (86%) 

92 (100%) 

Het totaal bedraagt slechts 92, omdat de niet-productiearbeiders wer
den uitgesloten. De negatieve uitslag is even raadselachtig als in de 
andere gevallen waar zij optreedt. 

11. Tussen de bij de uitoefening der taken geëiste besluitvaardigheid 
en de onaangepastheid vonden wij voor geen der drie groepen enige 
samenhang. 

Bij Walker en Guest vinden wij een sterke samenhang tussen deze factor en de 
arbeidsvreugde 24e\ 

12. Ook de onberekenbaarheid van het materiaal wordt beschouwd 
als een gegeven dat met de criteria in verband zou kunnen staan. Van 
onze populatie werkten 28 personen met zeer onberekenbaar materiaal 
dat op ongeregelde momenten productieverlies door uitval of kwaliteits
daling veroorzaakte. Het bleek dat dit, objectief vastgestelde, gegeven 
géén verband hield met de frequentie van onbevredigdheid, en evenmin met 
het voorkomen van gestoordheid. 

Slechts met de ongeschiktheid bleek enige samenhang te bestaan. 

De samenhang is niet significant. Zij wijst overigens weer in nega
tieve richting, hetgeen waarschijnlijk als selectie-resultaat geïnterpreteerd 
moet worden. 

13. Het laatste gegeven, waarvan wij de samenhang met de onaan-
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Tabel 17. Onberekenbaarheid van het materiaal en ongeschiktheid 

Categorieën 

Ongeschikten 
Niet-ongeschikten 

Totaal 

Onbereken
baar 

materiaal 

0 ( - % ) 
28 (100%) 

28 (100%) 

Niet onbere* 
kenbaar 
materiaal 

15 (19%) 
62 (81 %) 

77 (100%) 

Totaal 

15 (14%) 
90 (86%) 

105 (100%) 

gepastheid hebben nagegaan, was de afstand tussen huis en fabriek. In 
verband met de diversiteit van de ter beschikking staande vervoersmidde
len is deze uitgedrukt in reisduur. 

Met geen van de drie criteria werd enig verband vastgesteld. Wij 
moeten hier evenwel aan toevoegen, dat reisduren boven één uur bij deze 
populatie niet voorkwamen. 

Samenvatting van de resultaten, waarbij de factor „aard van samen' 
werking" buiten beschouwing blijft. 

1. Van de 12 onderzochte factoren bleek er slechts één positief en 
significant met de gestoordheid samen te hangen: de onaangepastheid 
van de directe superieur. Het verband is in dit geval bijzonder duidelijk. 
Wij hebben reeds erop gewezen, dat een bevredigende interpretatie van 
dit gegeven eerst mogelijk zal zijn na een onderzoek op een zo grote 
groep, dat splitsing naar onaangepastheids-vormen, zowel van superieuren 
als van ondergeschikten, mogelijk is. Het onderwerp is een dergelijk 
gericht onderzoek zeker waard. Elf factoren bleken geen of een niet-
significante (en dan steeds negatieve) samenhang te vertonen. Ten aan
zien van de gestoorden achten wij onze hypothese meer dan waarschijnlijk. 

2. Van de 12 onderzochte factoren vertoonde er niet één een positief 
en significant verband met de ongeschiktheid. In één geval bestond een 
neiging tot positieve samenhang (de onaangepastheid van de superieur). 
Twaalf factoren vertoonden geen samenhang met het criterium, of hadden 
neiging tot negatieve samenhang. 

Ook ten aanzien van de ongeschikten achten wij onze hypothese zeer 
waarschijnlijk. 

3. Van de 12 onderzochte factoren vertoonde er niet één een positief 
en significant verband met de onbevredigdheid. Eén factor vertoonde 
neiging tot positieve samenhang, (arbeidstempo). 
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Wij achten ten aanzien van de onbevredigden onze hypothese even
eens waarschijnlijk. 

De genoemde factoren vertonen, elk op zich beschouwd, dus geen 
duidelijke samenhang met de onaangepastheid in een van haar vormen. 
Het mocht echter niet als uitgesloten worden beschouwd dat een cumu
latie van deze factoren binnen de functie van één werknemer, een derge
lijke samenhang wel zou vertonen. Daarom hebben wij in onderstaande 
tabel de aantallen „ongunstige" factoren bijeengebracht die bij het werk 
of in de werkomgeving van de onderzochten werden aangetroffen. 

Tabel 18. Aantal „ongunstige" [actoren per onderzochte, naar vormen van 
onaangepastheid 

Aantallen „ongunstige" factoren per werknemer ρ . , 
Categorieën totaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
delde 

Ongeschikten — — 4 — — — 1 — 2 1 2 — 
Gestoorden — — 3 - — — 1 — 2 3 2 2 — 
Onbevredigden — — 1 — — — — 2 4 2 1 — 
Blanco-gevallen _ _ _ _ 2 5 6 9 15 13 8 1 

10 
13 
10 
59 

5,9 
6,7 
7,6 
7,8 

Alleen het verschil tussen het gemiddeld aantal „ongunstige" factoren 
per ongeschikte en per niet-ongeschikte is significant. In de werkomgeving 
der niet-ongeschikten blijken gemiddeld meer ongunstige factoren voor 
te komen dan in die der ongeschikten. Uit de tabel blijkt voorts dat in 
ons onderzoek het gemiddelde aantal ongunstige factoren nergens groter 
is dan bij de groep van blanco-gevallen. 

Hieraan kunnen wij nog toevoegen, dat de in het begin van deze para
graaf genoemde factoren die niet in de analyse betrokken werden, voor 
de onaangepastheid bij onze populatie evenmin aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Want hoewel 18% van onze onderzochten gestoord is, 
14% ongeschikt en 13% onbevredigd, komen deze factoren in hun werk
omgeving óf hoogst infrequent voor, óf gelden zij voor allen gelijkelijk. 

In Hoofdstuk VIII zullen wij op deze resultaten nog terugkomen. 

4. Samenhang van personalia en andere niet met de functie samen
hangende factoren met onaangepastheid 

Naast de in de vorige paragraaf opgenomen factoren die ontleend zijn 
aan het werk en de werkomgeving, hebben wij ook gegevens verzameld 
over personalia, huiselijke omstandigheden en werkgeschiedenis van de 
onderzochten. De verdeling van de te behandelen factoren over deze drie 
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groepen is enigszins willekeurig; de term „personalia" is ruim geïnter
preteerd. 

Over de volgende personalia werden gegevens verzameld: leeftijd; 
geslacht; burgerlijke staat; genoten opleiding; geboortenummer; aantal 
malen en aantal dagen ziek in het laatste jaar: volledigheid ouderlijk gezin; 
beroep van de vader (aard); beroep van de vader (niveau). 

Van deze 10 factoren moesten er voor de rapportering twee uitvallen. 
Het geslacht kon geen rol spelen omdat de bij dit onderzoek betrokken 
onderzochten allen mannen waren. Evenmin kon de burgerlijke staat in 
de analyse worden betrokken, omdat 89% der onderzochten gehuwd was. 

Levens- en gezinsomstandigheden waren met acht factoren in het 
onderzoek vertegenwoordigd: „gesloten" versus „open" gezin; positief 
versus „negatief" gezin; mening van echtgenote over het werk van de 
man; binding met gezin; leiding in gezin; contact met familie; contact met 
vrienden; integratie in de buurt. 

Gaarne zouden wij deze reeks nog hebben uitgebreid met gegevens 
over geestelijke gezondheid van de echtgenote, haar qualiteiten als huis
vrouw, problemen rondom de kinderen, adaequaatheid van de behuizing, 
financiële toestand. Het bleek echter niet mogelijk over deze punten 
materiaal te verzamelen, dat voldoende objectief zou zijn. 

In de groep factoren uit de werkgeschiedenis vinden een plaats: door
gemaakte werkloosheid, aantal werkgevers ná 1946, aantal overplaatsingen 
binnen huidige werkkring, diensttijd in huidige werkkring, hiërarchisch 
niveau van huidige functie, scholingsgraad huidige functie, aantal on
gevallen. 

Van deze zeven factoren konder er vie£ niet met onaangepastheid in ver
band gebracht worden. Het aantal maanden werkloosheid sinds 1946 werd 
oorspronkelijk wel in de analyse betrokken. Er bestond geen samenhang 
tussen dit gegeven en onaangepastheid in een van haar drie vormen. 
Omdat echter slechts 12 van de onderzochten langer dan één maand 
werkloos geweest waren en van dezen niet meer dan 5 langer dan een 
half jaar, hebben wij de gegevens als niet voldoende gespreid beschouwd. 
Liever dan vast te stellen dat samenhang tussen onaangepastheid en werk
loosheid niet bestaat, zouden wij willen concluderen dat een periode 
van full-employment zich niet leent voor een onderzoek naar die 
samenhang. 

De verdeling over de hiërarchische niveaux was te asymmetrisch om 
over de groep der leidinggevenden tot conclusies te kunnen geraken. De 
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scholingsgraad moest eveneens als onderzoeksfactor vervallen omdat 90% 
der onderzochten in de groep der „geoefenden" viel, zodat van spreiding 
geen sprake was. Tenslotte was ook de frequentie van ongevallen te 
gering. 

Ten aanzien van de samenhang van deze factoren met de onaange
pastheid in haar verscheidene vormen, hebben wij de volgende globale 
verwachtingen opgesteld: 

1. Er bestaat samenhang tussen gestoordheid en personalia, gezins
omstandigheden en werkgeschiedenis 

Deze samenhang zal met de gezinsomstandigheden het sterkst zijn. 
Over de aard van deze verwachte samenhang komen wij nog te spreken. 
Wij zijn tot deze hypothese gekomen op grond van de verwachting, dat 
het criterium „gestoordheid", krachtens zijn definitie een uitdrukking zou 
zijn van de levensgeschiedenis der onderzochten. 

2. Er bestaat geen samenhang tussen de ongeschiktheid en een der drie 
groepen van factoren 

Dit wil niet zeggen dat de ongeschiktheid niet met andere dan de bij 
het onderzoek betrokken personalia zou samenhangen. Indien wij in staat 
waren geweest ook gegevens ten aanzien van b.v. de specifieke begaafd-
heden te verzamelen, zouden wij zeker een andere verwachting hebben 
uitgesproken. 

3. Er bestaat samenhang tussen de onbevredigdheid en de genoemde 
groepen van factoren 

Deze samenhang zal het sterkst zijn met de factoren die mede de 
levens- en gezinsomstandigheden der onderzochten karakteriseren. Wij 
gaan uit van de veronderstelling, dat de neiging tot onbevredigdheid met 
de functie een mentale instelling is, die ook met de gezinsomstandigheden 
van de betrokkenen samenhangt. 

A. De bevindingen met de afzonderlijke factoren geven wij thans weer, 
te beginnen met de „personalia". 

1. De onvolledigheid van het ouderlijk gezin bleek bij ons materiaal 
geen enkele samenhang te vertonen met een der drie vormen van on
aangepastheid. Onder een onvolledig gezin verstonden wij een gezin 
waaraan, tijdens de jeugd van de onderzochte, een of beide ouders 
om enigerlei reden gedurende langere tijd had ontbroken. Van onze 100 
onderzochten stamden er 23 uit zulk een gezin. Het is niet uitgesloten 
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dat, indien wij de jeugd bij de leeftijd van 12 jaar hadden laten eindigen, 
in plaats van bij 16 jaar, wèl een samenhang zou zijn gevonden. 

2. Bij onze onderzoekspopulatie bestond geen enkel verband tussen 
de leeftijd der werknemers en het voorkomen van onaangepastheid. Noch 
onder de ouderen, noch onder de jongeren was enige vorm van onaan
gepastheid sterker vertegenwoordigd dan een andere. Hierbij kan een 
rol gespeeld hebben dat 90% der onderzochten zich in de leeftijdsgroepen 
der 20—50 jarigen bevond. Met name op de percentages der ongeschikten 
(ouderen) en der onbevredigden (jongeren) kan dit van invloed zijn 
geweest. 

Zowel Ydo ^ 7 als W y a t t en Mariott 24S vinden een grotere arbeidsvreugde bij stij
gende leeftijd. Hetzelfde geldt voor het onderzoek van het Ned. Inst, voor Preventieve 
Geneeskunde 24в. Fraser daarentegen heeft geen samenhang kunnen vinden '25ü. 

3. Samenhang tussen het geboortenummer der onderzochte werknemers 
en een der vormen van onaangepastheid bestond bij onze populatie al 
evenmin. Slechts was er een tendens waar te nemen voor hen die in hun 
ouderlijk gezin de oudsten waren geweest, om meer gestoorden te leveren 
dan op grond van de nul-hypothese mocht verwacht worden. De theo
retische frequentie was evenwel te gering om tot een zelfs voor deze 
groep geldige conclusie te kunnen geraken. Voor de andere als ,.gevaar
lijk" beschouwde plaatsen (de jongste; het enige kind) bestond deze 
samenhang niet. 

4. Ook het aantal malen dat de werknemer tijdens het laatste jaar 
vóór het onderzoek wegens ziekte had verzuimd, werd met de onaan
gepastheid in verband gebracht. Daarbij bleek dat de groepen der on-
bevredigden en der ongeschikten zich op generlei wijze onderscheiden. 
Anders staat het met de gestoorden: zij waren significant meermalen ziek 
dan de overigen. Wellicht zou het juister zijn te zeggen, dat zij significant 
meermalen verzuimden, onder opgave van ziekte als de reden. In deze 
problematiek willen wij ons echter niet begeven. 

De conclusie is significant op het 0,05-niveau (r;t = 0,38), Het totaal
cijfer der werknemers blijft hier tot 95 beperkt, aangezien 11 werknemers 
korter dan één jaar in dienst waren. Bij onze populatie kwamen dus onder 
de groep dergenen die in het afgelopen jaar meermalen wegens ziekte 
had verzuimd een ongeveer twee-en-een-half maal hoger percentage ge
stoorden voor dan in de groep die één of geen enkele maal wegens ziekte 
had verzuimd. Het is niet mogelijk vast te stellen of de gestoordheid 
het verzuim rechtstreeks veroorzaakt heeft, dan wel alleen de drempel 
heeft verlaagd. Daartoe zouden onderzoekingen op veel groter schaal nodig 
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Tabel 19. Frequentie van ziekteverzuim en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Niet of 
éénmaal ziek 

8 (12%) 
57 (88%) 

65 (100%) 

Meer dan 
éénmaal ziek 

9 (30%) 
21 (70%) 

30 (100%) 

Totaal 

17 (18%) 
78 (82 %) 

95 (100%) 

zijn, waarbij over de somatische ziekten meer gegevens ter beschikking 
zouden moeten komen. Dat de gestoorden langs deze weg een nadelige 
invloed op de productiviteit uitoefenen mag als vaststaand worden aan
genomen. 

5. Een verband tussen het totaal aantal dagen dat wegens ziekte werd 
verzuimd en de onaangepastheid bleek voor geen der drie groepen te 
bestaan. Dat wil zeggen dat de gestoorden wel in ons onderzoek frequenter 
ziek waren dan de anderen, maar niet langer. Door deze uitkomst wordt 
de gangbare mening over het veelvuldig kortdurend ziekteverzuim wegens 
of bij gestoordheid bevestigd. 

6. De beroepen der vaders van de onderzochten werden verzameld 
om na te gaan of er een verband zou bestaan tussen het voorkomen van 
onaangepastheid in een van haar vormen en de agrarische afkomst van 
werknemers. Slechts 18 van de 106 werknemers vielen in deze categorie, 
zodat het verband wel zeer sterk zou moeten zijn om significant te mogen 
heten. Voor géén der drie onaangepastheidsvormen werd een dergelijk 
verband gevonden. Voor de gestoorden was er een zwakke tendens meer 
onder de agrariërs dan onder de niet-agrariërs vertegenwoordigd te zijn. 

7. Het niveau van het beroep der vaders werd in het onderzoek be
trokken om vast te stellen of stijging dan wel daling op de maatschappe
lijke ladder samenhangt met het voorkomen van onaangepastheid. Wij 
veronderstellen daarbij dat een dergelijke samenhang voor onbevredig-
den zou worden gevonden (met daling; te interpreteren als gevolg) en 
ook voor de gestoorden (eveneens met daling; te interpreteren als oor
zaak). Wij vergeleken het niveau van ieder der onderzochten met dat van 
zijn vader, in de sub-categorieën „gelijk", „hoger", „lager". Samenhang 
werd voor géén der onaangepastheidsgroepen gevonden, ook niet wanneer 
„gelijk" tegenover „hoger + lager" werd gesteld. Bij onze populatie mag 
dus de onaangepastheid niet worden gezien als oorzaak of gevolg van 
maatschappelijke declassering naar boven of beneden. 
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8. De door de onderzochten genoten schoolopleiding bleek een, zij het 
niet significante, samenhang te vertonen met de onbevredigdheid. Met de 
ongeschiktheid bestond geen samenhang, hetgeen misschien kan worden 
verklaard uit het feit dat het merendeel der door onderzochten verrichte 
taken geen beroep deed op de algemene verstandelijke ontwikkeling. Ook 
met de gestoordheid kon geen samenhang worden vastgesteld. 

Tabel 20. Schoolopleiding en onbevredigdheid 

L · 0 · of
 M e e r d a n 

Categorieën onvolledig . _ Totaal 
L. O. L · υ · 

Onbevredigden 5 ( 9 % ) 8 (17%) 13 (12%) 
Niet-onbevredigden 52 (91%) 40 (83%) 92 (88%) 

Totaal 57 (100%) 48 (100%) 105 (100%) 

Ook hier is de tendens niet sterk. Indien de samenhang bij grotere aan
tallen significant zou blijken, zou de interpretatie voor de hand liggen dat 
bevrediging in dit soort werk enigermate gebonden is aan niet te grote 
verstandelijke ontwikkeling. 

De resultaten voorlopig samenvattend, kunnen wij zeggen, dat de acht 
onderzochte factoren bij deze populatie geen samenhang vertoonden met 
onaangepastheid in de zin van ongeschiktheid of onbevredigdheid. Slechts 
tussen de genoten schoolopleiding en de onbevredigdheid bleek mogelijk 
enig verband te bestaan. Wel bleken drie van de acht factoren een 
positieve, en één negatieve samenhang te vertonen met het voorkomen 
van gestoordheid onder onze populatie. Ten aanzien van de ziekte-
frequentie was deze samenhang significant. 

B. Vervolgens bezien wij een achttal factoren uit het leefmilieu van de 
onderzochten. 

9. Gezinstypologie: „gesloten" versus „open" gezinnen. Dit gegeven 
werd door de medewerkende sociologen vastgesteld op grond van mede
delingen der respondenten èn op grond van eigen observatie. „Gesloten" 
noemen wij een gezin, dat sterke onderlinge bindingen vertoont en waar
van de leden veel tezamen zijn terwijl het ruimere maatschappelijke 
milieu een geringere rol speelt. Daarbij wordt dan nog geen uitspraak 
gedaan over de aard van de onderlinge band, die door gezinsleden nega-
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tief kan worden ervaren. Tegenover het „gesloten" gezm staat het „open" 
gezin, in meer extreme vorm „kosthuis-gezin" genoemd, waarin de leden 
ieder hun eigen leven leiden en waarbij de persoonlijke contacten buiten 
het gezm veelvuldig zijn 

Bij onze populatie bestond geen aanwijsbaar verband tussen het gezins
type en de gestoordheid of de onbevredigdheid. Wel leek enig verband te 
bestaan met de ongeschiktheid. 

Tabel 21. Beslotenheid van hei gezm en ongeschiktheid 

_ Gesloten 
Categorieën g e z i n 

Ongeschikten 12 (17%) 
Niet-ongeschikten 59 (83%) 

Totaal 71 (100%) 

Open 
gezin 

1 ( 5 % ) 
18 (95 %) 

19 (100%) 

Totaal 

13 (14%) 
77 (86%) 

90 (100%) 

Van zestien onderzochten kon het gegeven niet worden vastgesteld; 
deels woonden zij niet in gezinsverband De samenhang is niet significant, 
maar wijst m een richting, die tegengesteld zal zijn aan veler verwach
tingen. Voor nader onderzoek zouden wij de hypothese willen opstellen, 
dat zij die uit een zeer besloten huiselijke sfeer afkomstig zijn, zich moeilijk 
aan de zakelijke eisen van het bedrijf kunnen aanpassen. Een voorlopige 
verifiëring van deze hypothese zou voor maatschappelijke werkers in een 
warenhuis of een confectiefabnek niet zwaar hoeven te vallen. 

10. Gezinstypologie· „positieve" versus „negatieve" gezinnen. Bij deze 
indeling gaat het om de gevoelstoon die in de gezinnen overheersend was. 
In het „positieve" gezin onderhouden de leden positieve betrekkingen, 
m het „negatieve" staan de leden affectief indifferent of m een ver
houding van rivaliteit tegenover elkaar Ook dit gegeven werd door de 
sociologen op grond van antwoorden op een reeks van inleidende vragen 
èn hun eigen beoordeling vastgesteld. 

Tussen de gegevens van deze typologie en de criteria ongeschiktheid 
en onbevredigdheid bestond bij ons materiaal geen samenhang. Met de 
gestoordheid was een, zwakke, samenhang vast te stellen. 

Uit de „positieve" gezinnen komen dus, in deze groep relatief wemig 
gestoorde respondenten voort. Het zou zeker belangwekkend zijn geweest, 
na te gaan hoe de samenhang met de criteria zou zijn geweest, indien 
zowel de huiselijke als de onhuiselijke gezinnen weer gesplitst hadden 
kunnen worden in positieve en negatieve. De omvang van het materiaal 
het zulks niet toe. 
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Tabel 22. Sfeer in het gezin en gestoordheid 

Categorieën 
Positieve 

sfeer 
Negatieve 

sfeer 

Totaal 69 (100%) 21 (100%) 

Totaal 

Gestoorden 10 ( 1 4 % ) 5 (24%) 15 ( 1 7 % ) 
Niet-gestoorden 59 ( 8 6 % ) 16 ( 7 6 % ) 75 ( 8 3 % ) 

90 (100%) 

11. Op grond van een inleidend interview werd, eveneens door de 
socioloog, bepaald of de respondent-zelf een opvallend sterke, opvallend 
zwakke, of normale binding aan de andere leden van zijn gezin had. 
Met het criterium ongeschiktheid bleek geen verband vast te stellen. Met 
de criteria gestoordheid en onbevredigdheid bestond wel verband. Dit 
gold zowel de sterke als de zwakke bindingen. 

Tabel 23. Binding met gezin en gestoordheid 

Categorieën 
Sterke 

binding 
Zwakke 
binding 

Normale 
binding Totaal 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

12 (32 % ) 
25 ( 6 8 % ) 

( 2 5 % ) 
( 7 5 % ) 

3 ( 6 % ) 
49 ( 9 4 % ) 

16 ( 1 7 % ) 
77 (83 % ) 

Totaal 37 (100%) 4 (100%) 52 (100%) 93 (100%) 

Zowel wanneer wij „sterk" tegenover „zwak + normaal" stellen, als 
wanneer wij „sterk + zwak" tegenover „normaal" stellen blijkt een 
samenhang met gestoordheid te bestaan, in beide gevallen significant 
op het 0,01-niveau. Alleen voor het geval van de eerstgenoemde samen
vatting valt de correlatie te berekenen (r t = 0,52). 

Onder de gestoorden vinden wij dus meer personen die veel steun 
zoeken bij hun huisgenoten en veel geïsoleerden. Het zou interessant zijn 
geweest deze samenhang voor sub-groepen uit de gestoorden na te gaan, 
maar daarvoor was het materiaal te klein. 

Tabel 24. Binding met gezin en onbevredigdheid 

n . . . . Sterke 
Categorieën b i n d i n g 

Onbevredigden 9 (24 % ) 
Niet-onbevredigden 28 ( 7 6 % ) 

Totaal 37 (100%) 

Zwakke 
binding 

1 ( 2 5 % ) 
3 ( 7 5 % ) 

4 (100%) 

Normale 
binding 

4 ( 8 % ) 
48 (92%) 

52 (100%) 

Totaal 

14 ( 1 5 % ) 
79 ( 8 5 % ) 

93 (100%) 
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De subgroepen werden wederom op dezelfde twee wijzen samenge
trokken. Onder degenen die een sterke binding met hun gezin hebben, 
komen relatief veel onbevredigden voor. Het verband is evenwel niet sig
nificant. Onder degenen met een normale binding komen relatief weinig 
onbevredigden voor (significantie niveau 0,05). 

12. Ook werd door de socioloog nagegaan of de leiding in het gezin 
overwegend bij de man of bij de vrouw berustte, dan wel of van een 
„democratisch" gezin gesproken kon worden, waarin beiden tezamen over
leggen en besluiten. Het interview bood vele ongevraagde gelegenheden 
tot observatie. In 76 gevallen kon de interviewer dan ook een conclusie 
trekken. 

Het leiderschap van de man bleek, zij het niet significant, samen te 
hangen met alle drie de criteria. Indien de vrouw de leiding had .— wat 
méér voorkwam ^ bestond een dergelijke samenhang niet. Worden 
beide vormen tesamen tegenover het „democratisch" gezin gesteld dan 
bleek dit laatste zich te kenmerken door een negatieve samenhang met 
gestoordheid en ongeschiktheid. Met onbevredigdheid bestond ook dan 
geen samenhang. 

Tabel 25. Leiding in gezin en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Man 
leidt 

5 ( 3 6 % ) 
9 ( 6 4 % ) 

14 (100%) 

Vrouw 
leidt 

4 ( 1 8 % ) 
18 ( 8 2 % ) 

22 (100%) 

Democratisch 
gezin 

4 ( 1 0 % ) 
36 ( 9 0 % ) 

40 (100%) 

Totaal 

13 (17%) 
63 ( 8 3 % ) 

76 (100%) 

Onder de gestoorden kwamen dus relatief vrij veel „autoritairen" 
voor. Het zou voor verdere interpretatie zeker nuttig zijn geweest, te 
weten of het vrouwelijk leiderschap kenmerkend was voor de streek, 
waarin ons onderzoek verricht werd. 

Tabel 26. Leiding in gezin en ongeschiktheid 

Categorieën 

Ongeschikten 
Niet-ongeschikten 

Totaal 

Man 
leidt 

4 (29 %) 
10 (71 %) 

14 (100%) 

Vrouw 
leidt 

3 ( 1 4 % ) 
19 ( 8 6 % ) 

22 (100%) 

Democratisch 
gezin 

3 ( 7 %) 
37 (93 %) 

40 (100%) 

Totaal 

10 ( 1 3 % ) 
66 ( 8 7 % ) 

76 (100%) 
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Indien wij over grotere aantallen hadden beschikt, zou tevens nagegaan 
zijn of het de „onsociabelen" dan wel de „onproductieven" zijn, die thuis 
het autoritaire leiderschap practizeren. 

Tabel 27. Leiding in gezin en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Man 
leidt 

4 (29%) 
10 (71 %) 

14 (100%) 

Vrouw 
leidt 

2 ( 9 % ) 
20 (91 %) 

22 (100%) 

Democratisch 
gezin 

4 (10%) 
36 (90%) 

40 (100%) 

Totaal 

10 (13%) 
66 (87%) 

76 (100%) 

Wie thuis wel de kans krijgt de baas te spelen, zou het op de fabriek 
óók willen doen en is, daar hij daarin niet slaagt, met zijn positie onte
vreden. Dit lijkt een plausibele verklaring voor dit, overigens niet signi
ficante, verschijnsel. 

13. Van betekenis leek het ook, na te gaan of er samenhang zou 
bestaan tussen de mening van de echtgenote over het werk van de man 
en de onaangepastheid. 

Wij hebben reeds gezien dat van de gestoorden 26% tevens onbe
vredigd is en van de ongeschikten 20%. Ondanks deze samenhang hebben 
de echtgenoten der gestoorde of ongeschikte onderzochten geen nega
tievere mening over het werk dan de echtgenoten der niet-gestoorden of 
niet-ongeschikten. 

Met de onbevredigdheid bestaat wel een, niet-significante, samenhang. 
Neutrale en negatieve meningen moeten worden samengevoegd. In totaal 
waren er 33 negatieve meningen, waarvan het merendeel betrekking had 
op de ploegendienst en slechts twee op het loon. Het is op zich belang
wekkend, dat het aantal vrouwen dat negatief tegenover het werk van 
hun man staat even groot is als het aantal dergenen die er een positieve 
mening over hebben. Bovendien is het aantal klagende echtgenoten drie 
maal zo groot als het aantal onbevredigde werknemers; voorwaar geen 
gunstig „thuisfront". 

Tabel 28. Mening van echtgenote over werk en onbevredigdheid 

_ Positieve Negatieve of _ , 
Categorieën . • totaal 

B menmg neutrale mening 
Onbevredigden 2 ( 6 % ) 9 ( 1 9 % ) 11 (13%) 
Niet-onbevredigden 33 ( 9 4 % ) 39 ( 8 1 % ) 72 ( 8 7 % ) 

Totaal 35 (100%) 48 (100%) 83 (100%) 
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De samenhang is niet bevreemdend. Bij Ydo vinden wij hetzelfde.251 

De verklaring ligt naar onze mening deels in het feit dat de werknemer 
zijn klachten thuis lucht, maar voor een veel groter deel in de inconve-
niënten van de ploegendienst. 

14. Ook de frequentie van het contact dat de onderzochten met hun 
familie onderhielden werd nagegaan en met de gegevens over onaan
gepastheid vergeleken. Daarbij bleek dat in ons materiaal geen samenhang 
met één der drie vormen van onaangepastheid te constateren viel. 

15. Daarnaast werd ook het contact tussen onaangepastheid en de 
frequentie van het contact met vrienden en kennissen nagegaan. 

De onderzoekers waren er zich van bewust dat deze gegevens zeer grof 
moesten blijven. Behalve de frequentie is ook de aard van het contact 
van belang, alsmede wat de respondent onder een „vriend" of een 
„kennis" verstaat. Bij de bewerking lieten wij degenen, die alleen met 
een verloofde contact onderhielden buiten beschouwing. 

Met de criteria ongeschiktheid en onbevredigdheid bleek geen samen
hang te bestaan. Wel daarentegen, zij het niet-significant, met ge
stoordheid. 

Tabel 29. Contact met vrienden]kennissen en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Veel tot enig 
contact 

10 ( 1 3 % ) 
68 (87 %) 

78 (100%) 

Geen contact 

5 ( 3 3 % ) 
10 ( 6 7 % ) 

15 (100%) 

Totaal 

15 (16%) 
78 (84 %) 

93 (100%) 

Dat de gestoorden relatief meer geïsoleerd staan dan de niet-gestoorden 
hangt samen met de definitie van „gestoordheid". Het sociaal isolement 
is voor enkele vormen ervan symptomatisch. 

16. Als laatste factor in deze reeks behandelen wij de integratie in de 
„buurt". Л і} vinden hier, juist als bij „contact met vrienden en ken
nissen" enige samenhang met gestoordheid. Bovendien bestaat een even
eens niet-significante, samenhang met de onbevredigdheid. 

Evenals bij tabel 29 hangt het resultaat ten nauwste samen met de 
samenstelling der groep gestoorden. 

Het resultaat is niet verwonderlijk en behoeft geen nadere verklaring. 
Wel is opvallend dat een dergelijke samenhang met de onbevredigdheid 
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Tabel 30. Integratie in de buurt en gestoordheid 

r · » ^ e e ' t o t 9 e ' Weinig of „ . 
" regeld contact geen contact 

Gestoorden 4 ( 9 % ) 14 ( 2 5 % ) 18 ( 1 8 % ) 
Niet-gestoorden 42 ( 9 1 % ) 41 ( 7 5 % ) 83 ( 8 3 % ) 

Totaal 4 6 ( 1 0 0 % ) 5 5 ( 1 0 0 % ) 1 0 1 ( 1 0 1 % ) 

Tabel 31. Integratie in de buurt en onbevredigdheid 

.-, . .. Veel tot ge- Weinig of _ . 
Categoneen и ·. » .. » lotaal 

M regeld contact geen contact 
Onbevredigden 4 ( 9 % ) 9 ( 1 6 % ) 13 ( 1 3 % ) 
Niet-onbevredigden 42 ( 9 1 % ) 46 ( 8 4 % ) 88 ( 8 7 % ) 

Totaal 46 ( 1 0 0 % ) 55 ( 1 0 0 % ) 101 ( 1 0 0 % ) 

niet is opgetreden bij factoren als „contact met familie", en „contact 
met vrienden en kennissen". 

Als voorlopige samenvatting mogen wij stellen dat deze acht, de 
sociale aspecten van het buitenbedrijfsleven der onderzochten mede karak
teriserende, factoren bij onze populatie nauwelijks met onaangepastheid 
in de zin van ongeschiktheid samenhangen. Slechts bestond een mogelijke 
samenhang met het „huiselijke" gezinstype en met de man als „leider" 
in het gezin. 

Met de gestoordheid en onbevredigdheid bleken resp. zes en vijf van 
de acht factoren samen te hangen. Van deze verbanden waren er twee 
significant (binding van het gezin met beide genoemde criteria). 

C. De laatste reeks factoren buiten de huidige fuctie is aan de werk-
geschiedenis ontleend. 

17. Als eerste komt het verband tussen de onaangepastheid en het 
aantal werkgevers van de betrokkenen sinds 1946 aan de orde. De 
gegevens zijn alleen gebruikt voorzover zij afkomstig zijn van werk
nemers die ten tijde van het onderzoek tenminste 30 jaren oud waren. 
Er blijkt geen verband te bestaan met de ongeschiktheid of de onbe
vredigdheid. Dit laatste is ook door Ydo vastgesteld.252 Zij die zich in 
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cfeze functie overwegend ongelukkig voelen, hebben dat in vroegere 
functies dus niet gedaan of althans niet in voldoende mate om erom te 
veranderen. De conjunctuur die in de bestreken periode heerste zou hun 
dat zeker niet onmogelijk gemaakt hebben. Evenzeer hebben zij die voor 
deze functie door hun superieuren ongeschikt verklaard zijn, het in 
andere functies blijkbaar niet zo slecht gedaan, dat zij opvallend dikwijls 
tot veranderingen gedwongen werden. 

Daarentegen bestaat er wellicht wel enig verband tussen de gestoord
heid en het aantal werkgevers. 

Tabel 32. Aantal werkgevers en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

1 of 2 
werkgevers 

9 (14%) 
54 (86%) 

63 (100%) 

Meer dan 2 
werkgevers 

7 (29%) 
17 (71 %) 

24 (100%) 

Totaal 

16 (19%) 
71 (81 %) 

87 (100%) 

De getallen zijn te klein om tot een significant verband te kunnen be
sluiten. Een feit is echter, dat onder deze populatie de gestoorden twee
maal zo sterk in de groep dergenen die vaker van werkgever verwisselden 
waren vertegenwoordigd dan de niet-gestoorden. Verder onderzoek op 
grotere aantallen zou ons moeten leren welke aan hun zijde en aan 
bedrij fs zij de de motieven voor deze meer frequente wisselingen waren 
geweest. Wellicht zou dan blijken dat deze wisselingen het gevolg waren 
van ongeschiktheid der gestoorden voor bepaalde werkzaamheden. Dat is 
dan een voorlopige hypothese. 

18. Verband tussen de diensttijd bij de huidige werkgever en het 
voorkomen van onaangepastheid in de zin van gestoordheid of onbe
vredigdheid werd niet gevonden. De kans op het voorkomen van ge
stoordheid of van onbevredigdheid werd dus niet groter met het toenemen 
van de tijd in dezelfde fabriek — en meestal in dezelfde functie — doorge
bracht. Voor de gestoordheid hadden wij dat ook niet verwacht. Voor 
de bevrediging hadden wij gerekend op een negatieve samenhang. Ook 
hier kan weer het feit dat onze populatie naar verhouding weinig jeugdige 
en weinig oudere arbeidskrachten omvatte, van invloed zijn geweest. 

Ydo heeft de minste onbevredigden gevonden onder degenen die een diensttijd had
den van één tot drie jaar. De onbevredigden met meer dienstjaren bleken voornamelijk 
oudere vrouwen te zijn23θ. Deze resultaten worden door het onderzoek van het Ned. 
Inst, voor Preventieve Geneeskunde niet bevestigd254. Wyatt en Marriott hebben de 
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minste onbevredigdheid aangetroffen bij de categorie met een diensttijd tussen 5 en 10 
jaar. Zowel daarboven als daaronder was het percentage onbevredigden hoger 2 5 5 . 

Het is niet uitgesloten, dat er wel enig verband bestaat tussen de dienst
tijd en het voorkomen van ongeschiktheid. 

Tabel 33. Diensttijd en ongeschiktheid 

„ Diensttijd Meer dan _ 
Categorieën η η • η · 1 otaal 

a 0—9 jaar 9 jaar 
Ongeschikten 7 ( 1 1 % ) 8 ( 2 0 % ) 15 ( 1 4 % ) 
Niet-ongeschikten 59 ( 8 9 % ) 32 ( 8 0 % ) 91 ( 8 6 % ) 

Totaal 66 (100%) 40 ( 1 0 0 % ) 106 ( 1 0 0 % ) 

Het verband is — wegens de te kleine theoretische frequenties ·— niet 
significant en er mogen dan ook geen conclusies uit worden getrokken. 
Voor toekomstig onderzoek zou het wel dienstig zijn het hier aange
troffen verband als een hypothese te formuleren en te trachten deze te 
toetsen bij een populatie van op uurloon werkenden én bij een populatie 
van in tarief werkenden. Onze onderzoeksgroep behoorde zo goed als 
uitsluitend tot deze laatste categorie. 

19. Het aantal overplaatsingen binnen de fabriek bleek geen verband 
te houden met de ongeschiktheid of de onbevredigdheid, maar wel met de 
gestoordheid. Noch voor het één noch voor het ander hebben wij een 
afdoende verklaring te bieden, tenzij men zou willen aannemen dat het 
de overplaatsingen zijn die de gestoorden tot gestoorden maken. Worden 
de overplaatsingen gevraagd, dan stelt men zich voor dat de onbevredig
den het hoogste cijfer zullen halen. Of moeten wij aannemen, dat zij 
al weten dat zij op een andere afdeling even ongelukkig zullen zijn? Indien 
de overplaatsingen door de bedrijfsleiding worden opgelegd (wat meestal, 
en dan niet-nominatief het geval is) dan zou men verwachten dat de 
superieuren het eerst de ongeschikten zouden doen overplaatsen. In feite 
zijn het echter de gestoorden op wie het lot valt. 

Het verband is significant op het 0,05 niveau, (r, = 0,35) 
Het totaal betreft hier slechts 91 werknemers, omdat degenen die korter 

dan één jaar in dienst van het bedrijf waren, werden uitgeschakeld. Het 
percentage der gestoorden blijkt bij onze populatie ruim tweemaal zo hoog 
te zijn onder de groep der frequent-overgeplaatsten dan onder de groep 
met geen of slechts één overplaatsing. Als gezegd, een verklaring voor 
dit verschijnsel hebben wij niet. 

132 



Tabel 34. Overplaatsingen binnen het bedrijf en gestoordheid 

Niet of 2 of meer-
Categorieën 1 maal over- malen over- Totaal 

geplaatst geplaatst 

Gestoorden 6 ( 1 2 % ) 11 ( 2 8 % ) 17 ( 1 9 % ) 
Niet-gestoorden 46 ( 8 8 % ) 28 ( 7 2 % ) 74 ( 8 1 % ) 

Totaal 52 (100%) 39 (100%) 91 (100%) 

Samenvatting 

1. Van de 19 onderzochte factoren bleken er tien samen te hangen met 
de gestoordheid, waarvan drie significant (ziekte frequentie; binding met 
gezin; aantal overplaatsingen). Bij de groep „gezins- en levensomstandig
heden" vertoonden vijf van de acht factoren samenhang met het criterium. 

Ten aanzien van de gestoorden achten wij onze hypothese waar' 
schijnlijk. 

2. Van de 19 onderzochte factoren bleken er slechts drie samen te 
hangen met de ongeschiktheid. Significante samenhang kwam in het geheel 
niet voor. 

Ook ten aanzien van de ongeschikten achten wij onze hypothese zeer 
waarschijnlijk. 

3. Van de 19 onderzochte factoren bleken er vijf samen te hangen met 
de onbevredigdheid. Vier van deze vijf factoren bevinden zich in de groep 
,,gezins- en levensomstandigheden"; daarvan is er één significant-positief 
(binding met gezin). 

Ten aanzien van de onbevredigden menen wij te mogen concluderen 
dat de hypothese met betrekking tot de factorengroep „gezins- en levens
omstandigheden" zeer waarschijnlijk is. De groepen „personalia" en 
„werkgeschiedenis" vertonen de verwachte samenhang niet. 

In hoofdstuk VIII komen wij op deze resultaten nog terug. 

5. Samenhang van meningen over bij het werk of in de werkomgeving 
optredende factoren met onaangepastheid 

Aan alle onderzochten werd gevraagd naar hun mening over een aantal 
factoren die bij hun werk of in hun werkomgeving optraden. Het ging 
hier niet om de vraag of de aanwezigheid van genoemde factoren ook 
objectief vast te stellen was. In een aantal gevallen was zij dat niet. De 
onderzochten gaven evenwel aan, dat de factoren wel optraden; voor hen 
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vormden zij dus factoren in hun werksituatie. Het is ook mogelijk dat zij 
persoonlijk van het niet-bestaan der factoren overtuigd waren, maar toch 
klachten erover formuleerden om hun globaal-negatieve houding te justi-
fiëren. Wij hebben door onze zorgvuldige interview-procedure getracht 
deze kans te verkleinen, maar mogen er niet zeker van zijn daarin ook 
geheel te zijn geslaagd. 

Naast de ,,positieve" en de „negatieve" meningen houdt men altijd een 
aantal „indifferente" meningen over, zelfs indien een vrij brede schaal 
gebruikt wordt. Om het gevaar van ad-hoc interpretaties te ontgaan 
hebben wij ten aanzien van deze indifferente meningen een vast indelings
principe aangehouden. Wij stellen steeds de positieve én de indifferente 
meningen tezamen tegenover de negatieve. 

Alleen voor de groep der meningen op het terrein van de sociale inter
actie hebben wij een uitzondering gemaakt. Daar werd a priori vastge
steld dat de negatieve meningen tezamen met de indifferente tegenover 
de positieve zouden worden gesteld. Het gaat hier om de variabelen: 
„mening over de medewerkers" en „mening over de onmiddellijke supe
rieur". Tot deze beslissing heeft de overweging geleid, dat in de sfeer der 
menselijke interactie van personen die gedurende zoveel tijd op elkander 
aangewezen zijn, een indifferente houding reeds veel negatiefs zal 
bevatten. 

Het is slechts mogelijk gebleken, de mening over 16 factoren in de 
analyse te betrekken. Van de overige moest er één vervallen, omdat het 
corresponderende objectieve feit niet voorkwam en ook in een persoon
lijke perceptie niet als voorkomend kon worden gezien (overwerk). Daar
naast waren er 18 meningen waarvan de tabellering een zo asymmetrisch 
beeld te zien gaf, dat van statistische bewerking geen sprake kon zijn. 
Wij laten deze hieronder volgen. De cijfers tussen haakjes geven aan 
welk percentage van de onderzochten een ongunstige mening had over 
de in hun ogen aanwezige factor. 

Hoeveelheid werk (7); gecompliceerdheid van het werk (3); lawaai 
(4); vuile arbeid (0); onveiligheid (4): opgelegde verantwoordelijkheid 
( 3 ) ; spanning tussen bevoegdheid en verantwoordelijkheid ( 1 ) ; onduide' 
lijke taakstelling (0); doorkruisen van orders (0); organisatie van de 
afdeling (6); discipline (1); controle op werkwijze en product (2); tekort 
aan persoonlijk contact met superieur (4); geringe contactmogelijkheden 
met medc'werkers (1); aantal overplaatsingen (5); schafttijden (4); 
cantine faciliteiten (5): werkwijze sociale afdeling (5) . 
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Dat over deze factoren niet in ernstige mate werd geklaagd, betekent 
niet dat de corresponderende feiten niet aanwezig waren (zie § 3), noch 
dat er in andere bedrijven en onder andere omstandigheden ook niet 
over zou worden geklaagd. W e ! mag worden aangenomen, dat een on
gunstige mening ten aanzien van deze factoren bij onze populatie geen 
invloed van betekenis kan hebben gehad op de onaangepastheid. 

Ook blijkt hieruit, dat wie de invloed van bepaalde feiten of meningen 
daaromtrent wil onderzoeken, een bedrijf daarop zal moeten selecteren. 

Aldus bleven wij onze onderzoeksgroep de volgende „meningen" over, 
die met de onaangepastheid in verband konden worden gebracht: venti
latie en/o/ temperatuur; ruimtegebrek; physieke zwaarte; aard van het 
werk; graad van afwisseling; tempo; gebondenheid van het tempo; ploe
gendienst; loonsysteem; ongelijke verdiensten; vereiste besluitvaardigheid; 
onberekenbaarheid van het materiaal; mening over de mede-werkers; 
mening over de onmiddellijke superieur; afstand van huis tot werk; promo
tiekansen. 

De samenhang tussen de verzamelde meningen en de onaangepastheid 
zal op geheel andere wijze moeten worden geïnterpreteerd dan die tussen 
vastgestelde feiten en onaangepastheid. In het laatste geval gaat het om 
objectieve omstandigheden, waarop de onderzochten geen invloed konden 
uitoefenen. Het verband tussen deze omstandigheden en de onaangepast
heid zou, indien wij het hadden vastgesteld als van causale aard te be
schouwen zijn geweest. In enkele gevallen zou ook de mogelijkheid onder
zocht moeten worden van een hetzij door de bedrijfsleider, hetzij door de 
werknemer, bewust of onbewust, doorgevoerde keuze. 

Daarentegen behoeft de samenhang van de meningen over werk en 
werkomgeving met de onaangepastheid zeker niet van causale aard te 
zijn. Het is evengoed mogelijk, dat een negatieve mening het gevolg of 
een symptoom van de onaangepastheid is, als dat zij er de aanleiding 
toe vormt. 

Wij hebben voor dit onderdeel van de studie de volgende verwachtingen 
opgesteld: 

1. Er zal een positief verband worden gevonden tussen de negatieve 
meningen over werk en werkomgeving en de onaangepastheid in de zin 
van onbevredigdheid. 

De uitgesproken verwachting betekent eigenlijk niet anders dan dat 
de negatieve meningen een nadere explicatie zullen vormen van de defi
nitie der onbevredigdheid. 
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2. De samenhang tussen negatieve meningen over werk en werk' 
omgeving en de onaangepastheid in de zin van gestoordheid is onvoor
spelbaar. 

Wel moet het mogelijk, zelfs waarschijnlijk worden geacht dat er voor 
bepaalde groepen van gestoorden een samenhang zal bestaan tussen hun 
gestoordheid en hun meningen over bepaalde factoren van werk of werk
omgeving. Wij zouden in dergelijke gevallen geneigd zijn zulke verbanden 
te interpreteren als niet-gefundeerde percepties van de werksituatie op 
grond van de gestoordheid. Immers, in § 3 van dit hoofdstuk hebben 
wij gezien, dat van een duidelijke samenhang tussen objectief vaststelbare 
bedrijfsfactoren en gestoordheid bijna nergens sprake was. 

Omdat wij de samenstelling van onze groep gestoorden in termen van 
overwegende aanpassings-modi niet kenden, was het niet mogelijk hypo
thesen te formuleren ten aanzien van het positief of negatief uitvallen van 
eventueel optredende verbanden. Op grond van de gestoordheid, zo ver
onderstellen wij, kan de omgeving zowel té positief als té negatief 
gewaardeerd worden. Het ontbreken van gegevens over de habitude 
aanpassings-vorm van de individuele gestoorden (vluchtend, capitu
lerend, aggressief) hebben wij reeds bij de opzet van het onderzoek als 
een ernstig gemis gevoeld. Om hierin te voorzien, zouden wij echter 
óf een langdurige observatie in de afdelingen hebben moeten inlassen, 
óf moeten vertrouwen op mededelingen van de superieuren. Het eerste 
hebben wij niet gekund, het tweede hebben wij niet gedurfd. 

Het lag wel in de verwachting, dat meer positieve verbanden zouden 
worden gevonden dan negatieve, omdat onder de gestoorden het percen
tage onbevredigden (voor wie positieve samenhang verwacht werd) twee
maal zo hoog was als in de totale groep der onderzochten. 

3. Ten aanzien van de ongeschikten waren onze a priori verwachtingen 
nog minder gelijkluidend: 

a. Er zal geen samenhang zijn tussen ongeschiktheid en mening over 
physieke werkomstandigheden. 

Wij gingen daarbij uit van de assumptie, dat het merendeel der on
geschikten niet tevens onbevredigd zou zijn. Deze assumptie blijkt voor 
onze populatie, krachtens de gegevens van tabel 5 juist zijn. In de 
ongeschiktheid zelf zou dus, voor zover zij door de onderzochten niet 
beseft zou worden, geen reden tot klagen liggen. Indien enkelen zich hun 
ongeschiktheid wel bewust zouden zijn, zou kunnen worden aangenomen 
dat factoren die meer rechtstreeks op het werk, de sociale omstandigheden 
of de beloning betrekking hebben daardoor eerder negatief ervaren zouden 
worden dan de physieke werkomstandigheden. 

136 



b. Tussen de ongeschiktheid en de meningen over [actoren die recht
streeks op het werk betrekking hebben is de aard van de verbanden niet 
te voorspellen. 

Dit is geen hypothese. Ons ontbreken de gegevens die nodig zouden 
zijn om de aard van het verband tussen meningen op dit gebied en on
geschiktheid van geval tot geval te kunnen vaststellen. Wie voor een 
bepaalde taak ongeschikt is, kan zich zowel in zeer positieve als in zeer 
negatieve zin daarover uiten. Beide reacties komen blijkens onze qualita-
tieve gegevens voor: de positieve vooral indien de ongeschiktheid slechts 
vaag bewust is, de werknemer spreekt dan als het ware zichzelf moed 
in ten overstaan van de interviewer. Van de frequentie van deze indivi
duele reacties hangt het af hoe de samenhangen zullen uitvallen. 

с Tussen de ongeschiktheid en de negatieve meningen over sociale 
omstandigheden binnen de werksituatie zal samenhang bestaan. 

Deze verwachting hangt nauw samen met de definitie die wij van on
geschiktheid hebben gegeven. Van de 15 ongeschikten in onze onder
zoeksgroep, zijn er zeven die naar het oordeel van de chef in de dagelijkse 
omgang met hun gelijken en superieuren tekortschieten. Indien dit oordeel 
gefundeerd is, mag worden aangenomen dat deze ongeschikten ook terecht 
of ten onrechte negatieve gevoelens ten aanzien van hun medewerkers 
zullen koesteren. Deze samenhang tussen mening en ongeschiktheid brengt 
geen nieuwe kennis aan. Van groot belang zou het zijn geweest, indien 
de groepen der „onproductieven" en der „onsociabelen" gescheiden be
handeld hadden kunnen worden. De omvang van het materiaal stond dit 
echter niet toe. 

d. Tussen de ongeschiktheid en negatieve meningen over beloning en 
promotiekansen zal samenhang bestaan. 

Het lijkt aannemelijk, dat ongeschikt bevonden werknemers minder 
zullen verdienen, en minder kansen op promotie zullen maken. Indien 
zij zich daarvan ook bewust zijn, zal dit van invloed zijn op hun mening 
over deze punten. 

A. Meningen over de physieke werkomstandigheden. 

1. De meningen over ventilatie en/of temperatuur vertonen geen samen
hang met gestoordheid. Neel, die overigens niet over medische diagnosen 
beschikte, heeft een dergelijk verband wel gevonden (r = 0,20).2 5 6 Met 
ongeschiktheid is er een significante, negatieve samenhang en met on
bevredigdheid een niet-significante, positieve samenhang. 

Het negatief verband is significant op het 0,01 niveau (r t = 0,43). 
De geschikten zijn dus slechter te spreken over ventilatie en/of tempe-
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Tabel 35. Mening over ventilatie of temperatuur en ongeschiktheid 

Categorieën 

Ongeschikten 
Niet-ongeschikten 

Totaal 

Negatieve 
mening 

4 ( 6 % ) 
59 (94%) 

63 (100%) 

Positieve of 
indifferente 
meningen 

11 (28%) 
28 (72%) 

39 (100%) 

Totaal 

15 (15%) 
87 (85%) 

102 (100%) 

ratuur dan de ongeschikten. Een verklaring hebben wij voor dit verschijn
sel niet. Indien wij meer reden hadden gehad, aan te nemen dat de 
ongeschikten zich hun ongeschiktheid bewust waren, zouden wij hebben 
kunnen menen, dat zij hun positie trachten te versterken door niet mee te 
zingen in het koor der klagers. 

Tabel 36. Mening over ventilatie of temperatuur en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Negatief 

11 (17%) 
52 (83%) 

63 (100%) 

Positief en 
indifferent 

2 ( 5 % ) 
37 (95%) 

39 (100%) 

Totaal 

13 (13%) 
89 (87%) 

102 (100%) 

De vaststelling van het verband brengt geen nieuwe kennis aan. Ydo heeft hetzelfde 
gevonden23T, maar Wyatt en Marriott konden een dergelijke samenhang niet vast
stellen 2 5 8 . 

2. De mening over de ter beschikking staande werkruimte blijkt bij 
onze populatie geen verband te houden met gestoordheid of ongeschikt
heid. Met de onbevredigdheid bestaat, als te verwachten was, een positieve 
samenhang, die evenwel niet significant is. Wij geven de cijfers zonder 
verder commentaar. 

Tabel 37. Mening over werkruimte en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Negatief 

4 (25%) 
12 (75%) 

16 (100%) 

Positief en 
indifferent 

10 (11%) 
77 (89%) 

87 (100%.) 

Totaal 

14 (14%) 
89 (86 %) 

103 (100%) 
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3. De mening van de onderzochten over de physieke zwaarte van het 
werk bleek geen verband te houden met de ongeschiktheid, of de on-
bevredigdheid. Wel bestond een duidelijke samenhang met de gestoord
heid. Het verband was evenwel niet significant. 

Tabel 38. Mening over de zwaarte van de arbeid en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Negatief 

5 (62%) 
3 (38%) 

8 (100%) 

Positief en 
indifferent 

12 (13%) 
83 (87%) 

85 (100%) 

Totaal 

17 (17%) 
86 (83%) 

103 (100%) 

Werkelijk zwaar, in de zin van veel-kracht-vereisend was het werk op 
de beide onderzochte afdelingen niet. Dat blijkt ook wel uit het geringe 
totaal-aantal negatieve meningen ten aanzien van dit punt. Wij brengen 
nog in herinnering, dat de gestoorden ook een hoger ziekteverzuim hebben 
dan de niet-gestoorden. Zij schijnen tegen inspanningen meer op te zien 
dan hun gezonde collega's. Van medische zijde wordt ook dikwijls aan 
de bedrijven om lichter werk verzocht. Kan het zijn dat de voorstelling 
die de patiënten van de aan hen gestelde eisen geven te somber is, en dat 
daardoor het medisch oordeel wordt beïnvloed? 

Tabel 39. Mening over ploegendienst en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Negatief 

9 (20%) 
37 (80%) 

46 (100%) 

Positief en 
indifferent 

4 ( 8 % ) 
44 (92%) 

48 (100%) 

Totaal 

13 (14%) 
81 (86%) 

94 (100%) 

•4. De mening over het werken in ploegendienst blijkt bij onze onder
zochten geen verband te houden met de ongeschiktheid. Met de ge
stoordheid bestaat een duidelijk verband; met de onbevredigdheid even
eens. In het laatste geval voldoet de samenhang zelfs aan strikte eisen 
van significantie. 

De gestoorden hebben dus meer bezwaar tegen de ploegendienst dan 
de niet-gestoorden. Het kan zijn dat dit in verband staat met hun meer-
ziek-zijn en hun meer-opzien-tegen-physieke-inspanning. Het is echter 
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ook mogelijk dat de ploegendienst hen vooral frustreert in hun wens naar 
contact in de huiselijke sfeer (zie § 4) . 

Tabel 40. Mening over ploegendienst en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Negatief 

12 ( 2 6 % ) 
34 (74%) 

46 (100%) 

Positief en 
indifferent 

1 ( 2 % ) 
47 ( 9 8 % ) 

48 (100%) 

Totaal 

13 ( 1 4 % ) 
81 ( 8 6 % ) 

94 (100%) 

De samenhang is significant op het 0,01-niveau (r, = 0,55). 

5. De mening over het arbeidstempo toont bij onze groep geen samen
hang met de gestoordheid. Met de ongeschiktheid bestaat wederom een 
negatief verband. Het verband met de onbevredigdheid is eveneens niet-
significant maar wel positief, zoals te verwachten was. 

Tabel 41. Mening over arbeidstempo en ongeschiktheid 

Categorieën Negatief indifferent Totaal 

Ongeschikten 2 ( 6 % ) 12 ( 1 8 % ) 14 ( 1 4 % ) 
Niet-ongeschikten 30 ( 9 4 % ) 54 ( 8 2 % ) 84 ( 8 6 % ) 

Totaal 32 (100%) 66 (100%) 98 (100%) 

De negatieve richting van de samenhang is op grond van ons materiaal 
niet te verklaren ( zie ook de opm. bij tabel 35 ). De klachten hebben alle 
betrekking op het te hoog zijn van het tempo. 

Tabel 42. Mening over arbeidstempo en onbevredigdheid 

/-. »τ . r Positief en _ 
Categorieën Negatief indifferent Totaal 

Onbevredigden 9 ( 2 8 % ) 4 ( 6 % ) 13 (13%) 
Niet-onbevredigden 23 ( 7 2 % ) 62 ( 9 4 % ) 85 ( 8 7 % ) 

Totaal 32 (100%) 66 (100%) 98 (100%) 

De tendens tot samenhang is duidelijk en geeft geen aanleiding tot 
commentaar. 
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6. De gebondenheid van het arbeidstempo aan dat van de machine 
blijkt in haar beoordeling door de onderzochten alleen samen te hangen 
met de onbevredigdheid. 

Tabel 43. Mening over gebonden arbeidstempo en onbevredigdheid 

Categorieën Negatief ¡ndjfferent Totaal 

Onbevredigden 5 ( 3 1 % ) 9 ( 1 1 % ) 14 ( 1 4 % ) 
Niet-onbevredigden 11 ( 6 9 % ) 76 ( 8 9 % ) 87 ( 8 6 % ) 

Totaal 16 (100%) 85 (100%) 101 (100%) 

Het verband is overeenkomstig de verwachting, maar niet-significant. 

B. Meningen over factoren die de aard van het werk-zelf mede bepalen. 

7. De beoordeling van de aard van het werk vertoont alleen samen
hang met de onbevredigdheid, en dan nog niet-significant. Met de ge
stoordheid en de ongeschiktheid bestaat bij onze populatie geen aantoon
bare samenhang. 

Aangezien zowel de gestoordheid als de ongeschiktheid een samenhang 
vertonen met de globale onbevredigdheid (zie Hoofdstuk VII § 2) is dit 
resultaat verwonderlijk. Het zou erop kunnen wijzen, dat de ongeschikt
heid en de gestoordheid eerder betrekking hebben op of zich uiten bij de 
niet-werkaspecten van de functies. 

Fraser heeft een grotere afkeer voor het werk gevonden bij „definite neurosis" dan 
bij „minor neurosis" ^50. Deze afkeer kan echter ook de totale werksituatie betroffen 
hebben. Neel heeft een correlatie г = 0,26 vastgesteld tussen psychische spanningen 
en een negatieve mening over het werk 2 0 0 . Dat is niet veel. 

Tabel 44. Mening over de aard van het werk en onbevredigdheid 

Categorieën Negatief 

Onbevredigden 10 ( 6 7 % ) 
Niet-onbevredigden 5 (33 % ) 

Totaal 15 (100%) 

Dat zij die zich overwegend in hun functie onbevredigd achten, ook 
negatief staan tegenover de aard van het werk-zelf, is duidelijk. 

Positief en 
indifferent 

4 ( 4 % ) 
87 ( 9 6 % ) 

91 (100%) 

Totaal 

14 ( 1 3 % ) 
92 ( 8 7 % ) 

106 (100%) 
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8. De mening over de in de taak geboden afwisseling vertoont geen 
samenhang met de gestoordheid. Met de ongeschiktheid bestaat bij onze 
populatie een zwakke samenhang en met de onbevredigdheid een sterkere, 
die evenwel nog niet significant is. 

Tabel 45. Mening over afwisseling en ongeschiktheid 

Categorieën Negatief 

Ongeschikten 4 (33 %) 
Niet-ongeschikten 8 (67 % ) 

Totaal 12 (100%) 

Positief en 
indifferent 

7 (10%) 
64 (90%) 

71 (100%) 

Totaal 

11 (13%) 
72 (87%) 

83 (100%) 

De samenhang mocht verwacht worden. 

Tabel 46. Mening over afwisseling en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Negatief 

7 (58%) 
5 (42%) 

12 (100%) 

Positief en 
indifferent 

5 ( 7 % ) 
66 (93%) 

71 (100%) 

Totaal 

12 (14%) 
71 (86%) 

83 (100%) 

De 12 negatieve meningen zijn merendeels afkomstig van onderzochten 
die vonden dat het werk teveel afwisseling bood! Wyat t en Marriott zijn 
tot eenzelfde resultaat gekomen.261 

9. De mening over de bij het werk vereiste besluitvaardigheid bleek 
noch met de gestoordheid, noch met de onbevredigdheid samen te hangen. 
Het aantal negatieve meningen is wel zeer gering. Met de ongeschiktheid 
bestaat bij onze populatie een duidelijke, maar niet significante, samen
hang. 

Tabel 47. Mening over geëiste besluitvaardigheid en ongeschiktheid 

Categorieën Negatief indifferent Totaal 

Ongeschikten 6 (75%) 10 (11%) 16 (16%) 
Niet-ongeschikten 2 (25%) 83 (89%) 85 (84%) 

Totaal 8 (100%) 93 (100%) 101 (100%) 
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De negatieve meningen waren alle afkomstig van onderzochten die 
het werk op dit gebied ie veeleisend achtten. 

10. De onberekenbaarheid van het materiaal werd door 21 onderzochten 
negatief beoordeeld. Samenhang bestaat slechts met de onbevredigdheid. 

Tabel 48. Mening over onberekenbaarheid van het materiaal en 
onbevredigdheid 

л- . .. » τ ι - Positief en „ , 
Categorieën Negatief · H'Ff t Totaal 

Onbevredigden 6 (29 %) 7 ( 9 % ) 13 (13%) 
Niet-onbevredigden 15 (71%) 73 (91%) 88 (87%) 

Totaal 21 (100%) 80 (100%) 101 (100%) 

Het verband is niet-significant en behoeft geen nadere verklaring. 

C. Meningen over enkele sociale factoren. 
11. De mening over de ploeggenoten bleek samen te hangen met alle 

drie de criteria. Het verband zowel met de gestoordheid als met de on
geschiktheid was significant. Ook met de onbevredigdheid bestond 
ondanks het in feite individuele karakter van de arbeid, een duidelijke 
samenhang. 

Wij brengen in herinnering, dat in dit geval de negatieve en de indiffe
rente meningen tezamen tegenover de positieve zijn gesteld. 

Tabel 49. Mening over ploeggenoten en gestoordheid 

Categorieën 

Gestoorden 
Niet-gestoorden 

Totaal 

Negatief 
indifferent 

13 (24%) 
42 (76%) 

55 (100%) 

Positief 

4 ( 8 %) 
45 (92%) 

49 (100%) 

Totaal 

17 (16%) 
87 (84%) 

104 (100%) 

De samenhang is overeenkomstig de verwachting en significant op 
het 0,05-niveau (r t = 0,31). 

Het verband met de ongeschiktheid is significant op het 0,01-niveau en 
geheel volgens de verwachting (гс = 0,43). Daarbij mag evenwel niet 
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Tabel 50. Mening over ploeggenoten en ongeschiktheid 

Categorieën . j - r i . . t Positief Totaal 

Ongeschikten 13 ( 2 4 % ) 2 ( 4 % ) 15 ( 1 4 % ) 
Niet-ongeschikten 42 ( 7 6 % ) 47 ( 9 6 % ) 89 ( 8 6 % ) 

Totaal 55 (100%) 49 ( 1 0 0 % ) 104 (100%) 

worden vergeten dat, objectief, een slechte verhouding met de mede
werkers een onderdeel van het criterium ongeschiktheid vormde. 

Tabel 51. Mening over ploeggenoten en onbevredigdheid 

_ Negatief en _. r „ , 
Categorieën indifferent Positief Totaal 

Onbevredigden 10 ( 1 8 % ) 3 ( 6 % ) 13 ( 1 2 % ) 
Niet-onbevredigden 45 ( 8 2 % ) 46 ( 9 4 % ) 91 ( 8 8 % ) 

Totaal 55 (100%) 49 (100%) 104 (100%) 

De samenhang met de onbevredigdheid behoeft geen commentaar. Ydo 
heeft hetzelfde gevonden.262 

12. De mening over de directe chef vertoont bij onze populatie geen 
samenhang met de gestoordheid. Neel heeft een dergelijke samenhang 
wel gevonden (r = 0,23) maar omdat zijn criterium ,,psychische span
ningen" van de respondenten zelf afkomstig is, kan het verband evengoed 
de onbevredigdheid als de gestoordheid betreffen.263 Met de ongeschikt
heid en de onbevredigdheid daarentegen bestaat wel verband. Voor de 
ongeschiktheid is dit verband zelfs significant. 

Tabel 52. Mening over directe chef en ongeschiktheid 

Categorieën ¡ПНШГГРПТ Positief Totaal 

Ongeschikten 12 ( 2 1 % ) 3 ( 7 % ) 15 ( 1 4 % ) 
Niet-ongeschikten 46 ( 7 9 % ) 43 ( 9 3 % ) 89 ( 8 6 % ) 

Totaal 58 (100%) 46 ( 1 0 0 % ) 104 (100%) 

Het verband is significant op het 0,05-niveau (r t = 0,35). De samen
hang kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd. Het kan zijn 
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dat de negatieve mening over de chef haar aanleiding vindt in de critiek 
die deze op de ongeschikte werknemers heeft, maar ook dat zij om
gekeerd de chef heeft verleid tot een onjuiste beoordeling van de geschikt
heid. In het licht van de overige gegevens lijkt laatstgenoemde ver
klaring de minst aannemelijke. 

Tabel 53. Mening over de directe chef en onbevredigdheid 

ι- » · ·· Negatief en Pn-ïitipf τ . ι 
Categorieën . T.ff rosmer Totaal indifferent 

Onbevredigden 10 (17 7c) 3 ( 7 % ) 13 ( 1 2 % ) 
Niet-onbevredigden 48 ( 8 3 % ) 43 ( 9 3 % ) 91 ( 8 8 % ) 

Totaal 58 (100%) 46 (100%) 104 (100%) 

De samenhang ligt geheel in de lijn der verwachting en behoeft geen 
verklaring. De resultaten van Ydo zijn overeenkomstig.264 

D. Meningen over factoren die met de beloning en de status van de 
werknemer samenhangen 

13. De samenhang tussen onaangepastheid en de mening over het 
loonsysteem waaronder de onderzochten werkten, hebben wij nagegaan 
voor alle onderzochten die in tarief werkten. 

Tussen de mening over het loonsysteem en de ongeschiktheid bleek 
geen vaststelbare samenhang te bestaan. Voor de gestoordheid en de 
onbevredigdheid was zulks wel het geval; het laatstgenoemde verband 
bleek voor onze populatie significant te zijn. 

Tabel 54. Mening over loonsysteem en gestoordheid 

,- ТЧТ · г Positief en „ , 
Categorieën Negatief indifferent Totaal 

Gestoorden 4 (10%) 9 ( 1 7 % ) 13 ( 1 4 % ) 
Niet-gestoorden 38 ( 9 0 % ) 44 ( 8 3 % ) 82 ( 8 6 % ) 

Totaal 42 (100%) 53 (100%) 95 (100%) 

De tendens is slechts zwak. Indien zij ook bij grotere aantallen aan
wezig zou blijken, zou nog de moeilijkheid bestaan de richting van het 
verband te bepalen. Bij Neel vinden wij een positieve correlatie (r = 0,28) 
tussen vergelijkbare variabelen.265 
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Tabel 55. Mening over loonsysteem en onbevredigdheid 

Categorieën 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

Negatief 

11 (26%) 
31 (74%) 

42 (100%) 

Positief en 
indifferent 

3 ( 6 % ) 
50 (94%) 

53 (100%) 

Totaal 

14 (15%) 
81 (85%) 

95 (100%) 

Het verband is significant op het 0,01-niveau (rt = 0,45). De con
clusie is gewettigd, dat een negatieve mening over het loonsysteem een 
der voornaamste componenten kan zijn van de globale ontevredenheid 
met de werksituatie. 

Tussen „tevredenheid met tarieven" en „plezier in het werk" heeft Ydo geen opval
lend verband gevonden2 6 8 . 

14. Bij ongeveer de helft van onze onderzochten was het wekelijks loon 
aan duidelijke schommelingen onderhevig. De mening over deze fer-
schitlen in weekverdiensten bleek niet samen te hangen met gestoordheid 
of onbevredigdheid, maar wel met ongeschiktheid. Hier treedt dus juist 
het omgekeerde op van wat wij bij de factor „loonsysteem" hebben gezien. 
Een verklaring is niet gemakkelijk te geven. Wij houden het ervoor dat 
bij de niet-ongeschikten de wekelijkse verschillen geringer waren dan 
bij de ongeschikten, en té gering om invloed te hebben op de bevrediging. 
Bij deze redenering is een assumptie ingevoerd, die het ons niet mogelijk 
was te verifiëren. 

Tabel 56. Mening over wisselende verdienste en ongeschiktheid 

^ . . . ТЧТ . <• Positief en „ 
Categorieën Negatief indifferent Totaal 

Ongeschikten 4 (23 %) 1 ( 3 % ) 5 ( 7 % ) 
Niet-ongeschikten 13 ( 7 7 % ) 36 ( 9 7 % ) 49 ( 9 3 % ) 

Totaal 17 (100%) 37 (100%) 54 (100%) 

De kleine getallen maken de samenhang zeer problematisch. 

15. Bij de onderzochten werd nagegaan hoe zij over hun kansen op 
promotie dachten, en, indien zij die niet aanwezig achtten, of zij daarover 
klaagden. Bij de tabellering der gegevens hebben wij degenen voor wie 
— b.v. wegens hun leeftijd — het probleem niet bestond, bij de indiffe
renten en positieven gevoegd. 
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Het bleek dat bij onze populatie geen samenhang vast te stellen was 
met gestoordheid of ongeschiktheid. In beide gevallen kwam de verdeling 
der aantallen zelfs exact met de nul-hypothese overeen. Het is niet uit
gesloten dat in beide gevallen tegengestelde tendenties elkaar hebben 
opgeheven. Neel vond een positieve samenhang (r = 0,27) tussen zijn 
subjectief criterium „psychische spanningen" en ontevredenheid met het 
promotie-systeem.267 

Met de onbevredigdheid bestond een opvallend zwakke samenhang: 

Tabel 57. Mening over promotiekansen en onbevredigdheid 

Categoneen Negatief indifferent Totaal 

Onbevredigden 
Niet-onbevredigden 

Totaal 

4 ( 2 5 % ) 
12 ( 7 5 % ) 

16 (100%) 

9 ( 1 0 % ) 
78 ( 9 0 % ) 

87 (100%) 

13 ( 1 3 % ) 
90 (87 %) 

103 (100%) 

Nog niet één-derde van de onbevredigden en slechts één-zesde van 
de totaalpopulatie klaagt over een gebrek aan promotiekansen, hoewel 
9 1 % der onderzochten nog geen vijftig jaar oud was. Het streven naar 
stijging op de maatschappelijke ladder was dus voor onze populatie wel 
zeer gering. Ook Ydo deelt mede slechts een „aanwijzing" te hebben 
gevonden over samenhang tussen deze gegevens.269 

16. Als laatste factor behandelen wij de mening over de afstand tussen 
huis en bedrijf. Deze is noch een „functie-gegeven" in eigenlijke zin, 
noch een „gezinsomstandigheid". Daarom hebben wij dit gegeven buiten 
de totaal-overzichten gelaten. Met de gestoordheid en de onbevredigd
heid bestond in onze groep geen samenhang. Met de ongeschiktheid was 
enige samenhang vast te stellen. 

Tabel 58. Mening over afstand huis—fabriek en ongeschiktheid 

Categorieën 

Ongeschikten 
Niet-ongeschikten 

Totaal 

Negatief 

3 ( 3 8 % ) 
5 (62 %) 

8 (100%) 

Positief en 
indifferent 

9 ( 1 1 % ) 
66 ( 8 9 % ) 

75 (100%) 

Totaal 

12 ( 1 4 % ) 
71 (86 %) 

83 (100%) 

De samenhang is weliswaar zeer zwak, maar toch enigszins verwon-
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derlijk. Waarom zullen juist de ongeschikten en niet de onbevredigden 
over deze factoren klagen? 

Samenvatting (de factor „mening over afstand" buiten beschouwing 
gelaten). 

1. Van de 15 onderzochte factoren bleken er vier, alle in positieve zin, 
samen te hangen met de gestoordheid. In één der gevallen werd signifi
cantie bereikt (mening over de ploeggenoten). Elf der factoren ver
toonden geen vaststelbare samenhang bij onze populaticv Negatieve 
samenhang kwam niet voor. 

Onze voor-onderstelling luidde dat het verband niet voorspelbaar zou 
zijn. 

2. Van de 15 onderzochte factoren bleken er zeven samen te hangen 
met het criterium ongeschiktheid. In vijf gevallen was de samenhang 
positief, waarvan tweemaal significant (mening over ploeggenoten; me
ning over directe chef). In twee gevallen bestond er een negatieve samen
hang; een daarvan is significant (mening over ventilatie/temperatuur), de 
andere juist niet (mening over werktempo). Acht factoren vertoonden bij 
onze groep geen samenhang met het criterium. 

a. Als hypothese hadden wij gesteld, dat tussen de mening over physie-
ke werkomstandigheden en de ongeschiktheid #een samenhang zou 
bestaan. Voor vier van de zes factoren uit deze groep gaat deze ver
onderstelling op; in de beide andere gevallen bestaat een negatieve samen
hang die wij slechts uit een behoefte tot rechtvaardiging van de positie 
zouden kunnen verklaren. In ieder geval wordt binnen ons materiaal door 
de ongeschikten niet meer en in sommige gevallen zelfs duidelijk minder 
over physieke werkomstandigheden geklaagd dan onder de niet-onge-
schikten. 

b. Het verband tussen meningen over factoren, die de aard van het 
werk betreffen, en het criterium ongeschiktheid hebben wij onvoorspel
baar geacht (hetgeen geen hypothese ís). Bij twee van de vier factoren 
uit deze groep bestond géén, bij de twee overige een positieve, maar 
niet-significante samenhang. 

c. Ten aanzien van het verband tussen meningen over sociale [actoren 
uit de werksituatie en het criterium ongeschiktheid hadden wij voorspeld, 
dat relatief méér ongeschikten een negatieve mening zouden hebben. 
Beide factoren uit deze groep vertonen de voorspelde samenhang, en 
wel significant. 
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d. Voor de factoren loonsysteem, verschillen in verdienste en promotie
kansen hadden wij verwacht, dat de meningen hieromtrent samenhang 
met het criterium ongeschiktheid zouden vertonen. Voor slechts één van 
deze factoren kon een dergelijk verband worden vastgesteld. Deze samen
hang was dan nog niet-significant. 

3. Samenhang tussen de (negatieve) meningen en het criterium onbe
vredigdheid zou uit de definitie der onbevredigdheid hebben moeten vol
gen en deze dus nader expliceren. Inderdaad is een dergelijke samenhang 
voor twaalf van de vijftien factoren gevonden, waarvan overigens slechts 
tweemaal significant (de ploegendienst en het loonsysteem). Negatieve 
verbanden kwamen niet voor; drie factoren vertoonden bij onze populatie 
géén samenhang met het criterium. 

Op deze resultaten komen wij in Hoofdstuk VIII in breder verband terug. 

6. Samenhang van feitelijke gegevens met de mening van de onder
zochten daarover 

Het onderzoek naar de samenhang van de onaangepastheid met ener
zijds de feitelijke toestand en anderzijds de mening van de onderzochten 
over die toestand, vormt het hoofdthema van deze rapportering. Toch 
lijkt het belangwekkend, tevens na te gaan in hoeverre er verband bestaat 
tussen de genoemde toestand-factoren en de daaromtrent door de onder
zochten geformuleerde meningen. 

Wij moeten ons hierbij om verwerkings-technische redenen beperken 
tot die factoren, die als feit (§ 3) én als mening (§ 5) een redelijke 
spreiding vertonen. Dat zijn de volgende negen: ventilatie en/of tempe
ratuur; werkruimte; werktempo; gebondenheid van het werktempo; loon
systeem; onaangepastheid van de superieur; vereiste besluitvaardigheid; 
onberekenbaarheid van het materiaal; afstand van huis naar bedrijf. 

Aangenomen mocht worden, dat tussen „feit" en „mening" voor elk 
der factoren een duidelijk verband zou bestaan, en wel in deze zin, dat 
„ongunstige" feiten ongunstig, en „gunstige" feiten gunsitig zouden 
worden beoordeeld. In het merendeel van de gevallen lijkt dit ook zo te 
zijn. Afwijking van deze verwachting zou, naar ons voorkomt, moeten 
berusten op één of op een combinatie van de volgende oorzaken: 

a. Bewuste onwaarachtige voorstelling van zaken door de onderzochten. 

De sfeer van coöperatie, waarin het onderzoek verlopen is, geeft ons de indruk, dat 
deze foutenbron niet van grote invloed is geweest. Voor de juistheid van deze indruk 
hebben wij ook een objectieve indicatie. Indien door de onderzochten bewust een on
waarachtige voorstelling van zaken gegeven zou zijn, zouden „negatieve" meningen 
over „positieve" feiten talrijker zijn dan „positieve" meningen over „negatieve" feiten. 
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Er worden echter 4J/2 maal zoveel „positieve" als „negatieve" afwijkingen gevonden 
Dat sluit natuurlijk met uit, dat enkele onderzochten zich toch bij een of meer aspecten 
aan deze fout hebben schuldig gemaakt. 

b Vertekemng van de perceptie der onderzochten op grond van onaangepastheid 
Het onderzoek naar de invloed van deze factor is principieel zeer eenvoudig een 

splitsing der resultaten naar de onaangepastheidsgroepen der onderzochten De kleine 
getallen „zuivere gevallen heten deze controle echter niet toe Nader onderzoek op dit 
terrein is echter van groot practisch belang, zowel voor de psycholoog als voor de 
organisatiedeskundige De invloed van deze factor zou zich op dezelfde wijze hebben 
geuit als wij sub a hebben aangegeven en kan dus niet heel groot zijn geweest. 

с Uiteenlopende beoordeling van eenzelfde gegeven op grond van de verschillende 
geaardheid der beoordelaars 

Voorbeelden van werk- of omgevingsfactoren waarbij dit een rol kan hebben gespeeld 
zijn het werktempo en de aard van de superieur E r zijn natuurlijk wel tempo's of 
superieuren denkbaar die door niemand aanvaardbaar worden geacht, maar bij ons 
onderzoek kwamen zulke extremen blijkbaar niet voor 

d Fouten door de onderzoekers gemaakt bij de vaststelling van de „feitelijke" toestand 
Wij veronderstellen dat deze foutenbron is opgetreden bij de vaststelling van de 

factor „sfeer der onderlinge verhoudingen" Wij danken dit gegeven aan de (deels 
onaangepaste ') superieuren Vaststelling van dit feit door de onderzochten leek ons 
methodisch ontoelaatbaar, vaststelling door de onderzoekers was, aangezien dit een 
longitudinaal onderzoek zou hebben vereist, practisch onuitvoerbaar. Het gegeven is 
daarom ook niet bij het onderzoek betrokken 

De afwijkingen zijn te onderscheiden in twee types: negatieve mening 
bij „niet-ongunstig" feit en positieve mening bij „ongunstig" feit. 

Hieronder volgt een tabellarisch overzicht over de samenhang en de 
daarbij optredende afwijkingen voor de negen genoemde factoren. 

Tabel 59. Overzicht over de samenhang tassen feiten uit de 
werkomgeving en meningen daaromtrent 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
8 
9 

2 

Factoren 

Vent /tempérât 
Werkruimte 
Tempo 
Gebonden tempo 
Loonsysteem 
Onaang sup 
Ver besluitv h. 
Onberek ν mat. 
Afstand 

Gemiddelden 

3 

cort 

r t 

0,58 

— 
0,40 

— 
— 
— 
— 

0 52 

— 

4 

sign 

0,01 
n s 

0,02 
n s 
n s . 
n s 
n s . 

0 01 
n s 

5 

N 

102 
103 

79 
98 
95 

104 
101 
100 

83 

6 

Nefl 

aant 

6 
0 
8 
6 
0 

12 
6 
9 
5 

5,8 

7 

afwijk 

% 

б 
0 

10 
6 
0 

11 
6 
9 
6 

5,9 

8 

Pos 

aant 

23 
6 

23 
23 
44 
33 
29 
14 

4 

22,1 

9 

afwijk 

% 

23 
6 

29 
23 
46 
32 
29 
14 

5 

22,7 

10 

Totaal 

aant 

29 
6 

31 
29 
44 
45 
35 
23 

9 

27,9 

11 

afw 

% 

29 
6 

39 
29 
46 
43 
29 
23 
11 

28,6 
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Over het algemeen blijkt een vrij duidelijke samenhang te bestaan 
tussen „het feit" en de „mening". Niet meer dan ruim een-vierde deel der 
meningen is niet in overeenstemming met de feiten; daarvan slechts een
vijfde negatiever dan verwacht mocht worden. Dat de gevonden samen
hangen slechts voor een deel statistisch significant zijn, vindt zijn ver
klaring in de kleine aantallen. 

Het grootste totaal aantal afwijkingen vinden wij bij de beoordeling van 
de superieur (waarbij de eigen aard een grote rol speelt); bij het loon
systeem (dat de één wel en de ander niet opjaagt of een redelijk-geacht 
inkomen verschaft) en bij het tempo (dat niet voor alle subjectief even 
hoog is). 

Het geringste totaal aantal afwijkingen zien wij bij de beoordeling van 
de werkruimte en van de afstand tussen woning en bedrijf. Deze gegevens 
lijken zich ook minder tot individueel-afwijkende percepties te lenen. 

Alvorens nader in te gaan op de „negatieve" en de „positieve" afwij
kingen afzonderlijk, geven wij nog een tabel, waarin de percentages der 
afwijkingen zijn berekend zowel op het totaal der onderzochten, als op 
de subtotalen van onder een „gunstige" of „ongunstige" toestand werken' 
de onderzochten. 

Tabel 60. Overzicht over afwijkende meningen 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Factoren 

Ventilatie/temp. 
Werkruimte 
Werktempo 
Gebonden tempo 
Loonsysteem 
Onaangep. sup. 
Vereiste besluitv. 
Onberekenb. v. mat. 
Afstand 

Gemiddelden 

Negatieve 

op alle 
geuite 

meningen 
(in per
centen) 

6 
0 

10 
6 
0 

11 
5 
9 
6 

6 

afwijking 

bij groep in 
„gunstige" om
standigheden 

(in per
centen) 

27 
0 

25 
9 
0 

19 
7 

12 
7 

12 

Positieve 

op alle 
geuite 

meningen 
(in per
centen) 

23 
6 

29 
23 
46 
32 
29 
14 
5 

23 

afwijking 

bij groep in 
„ongunstige" 

omstandig
heden 

(in per
centen) 

29 
27 
49 
74 
51 
80 

100 
56 
57 

58 
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De gegevens in de kolommen 2 en 4 zijn overgenomen van tabel 59 
(kolommen 7 en 9) . Kolom 3 bevat voor iedere factor het percentage 
van degenen die niet in een „objectief-ongunstige" toestand werken en 
toch een negatieve mening geven. Kolom 5 geeft voor ieder factor het 
percentage dergenen, die wel in een „objectief-ongunstige" toestand wer
ken en desondanks ¿jeen negatieve mening geven. In verband met de 
kleine aantallen waarop de percentages betrekking hebben, moet de in
terpretatie voorzichtig blijven. 

De hoogste percentages onverwachte negatieve meningen vinden wij 
bij „ventilatie en/of temperatuur", „werktempo" en „superieur". In de 
beide laatste gevallen denken wij aan de individualiteit van de perceptie: 
in het eerste geval meer aan de invloed van de negatieve attitude die, 
gefundeerd, in de andere afdeling van de fabriek overheerst. Bij deze 
factor staat dan ook het percentage positieve afwijkingen vrijwel onderaan 
de lijst. 

De laagste percentages onverwachte negatieve meningen zien wij bij 
„loonsysteem" en „werkruimte". Negatieve meningen komen daar zelfs 
in het geheel niet voor. Voor wat betreft de werkruimte schijnt dit te 
wijzen op het weinig ambigue van het feitelijk gegeven. Dat niemand 
dergenen die op vast uurloon werkten (de beambten met hun hogere 
salarissen zijn buiten beschouwing gelaten) over het loonsysteem klaagde, 
kan wijze op de voldoening die een financieel-zeker, zij het niet ruim, 
bestaan oplevert. Maar het is ook mogelijk, dat bedrijfsmaatregelen, waar
door minder validen en voor tariefloon ondeugdelijk gebleken arbeiders 
naar functies met vast loon overgeplaatst werden, hier hun invloed hebben 
doen gelden. Omstandigheden als deze zijn in een veldonderzoek niet te 
voorzien, noch naderhand geheel te controleren. In het laboratorium zijn 
ze niet na te bootsen. 

De hoogste percentages onverwachte positieve meningen vinden wij 
bij „besluitvaardigheid", „superieur" en „gebonden werktempo". Voor 
wat betreft de mening over de directe superieur kan dezelfde interpre
tatie gevolgd worden als voor de naar het negatieve afwijkende meningen. 
Een geschikt stel werkhypothesen voor nader onderzoek zou zijn, dat 
positieve meningen over ongeschikte superieuren zeldzaam zullen zijn; 
dat zij bij gestoorde superieuren in hun frequentie zullen afhangen van 
het type der stoornis; dat zij bij onbevredigde superieuren zullen samen
hangen met de aansluiting die dezen wellicht bij hun ondergeschikten 
zullen zoeken. 

Het hoge percentage positieve attitudes bij werk dat geen besluit-
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vaardigheid vereist, kan erop wijzen dat de arbeiders een andere waar
dering voor de „gedraineerde" arbeid hebben dan wij, in navolging van 
Kuylaars, veronderstelden. Daarbij moeten wij in het midden laten of 
deze voorkeur voor routinewerk voor bepaalde categorieën wezenlijk is, 
dan wel of zij na generaties van fabrieks-arbeid als negatief cultuur
product ontstaan is. Voor het „gebonden werktempo" geldt hetzelfde. 

De laagste percentages onverwachte positieve meningen treffen wij 
aan bij „ventilatie en temperatuur" en „werkruimte". Het gaat hier om 
zeer objectieve, meetbare gegevens. Bovendien waren de omstandigheden 
op dit gebied naar het oordeel der onderzoekers, in vergelijking met 
een groot aantal bedrijven, vrij extreem. 

Uit tabel 60 lezen wij nog af, dat het percentage positieve beoordelingen 
over „ongunstige" omstandigheden bijna vijfmaal zo hoog is als het 
percentage negatieve beoordelingen over „gunstige" omstandigheden 
(58% tegen 12%). 

Met enige voorzichtigheid zou men mogen aannemen, dat de grote 
absolute en relatieve frequentie van positieve meningen bij ongunstige 
omstandigheden een indicatie is van het aanpassingsvermogen der ar
beiders. Voor nader onderzoek lijkt dan ook de hypothese vruchtbaar, 
dat genoemde frequentie hoger zal zijn voor niet-gestoorde dan voor 
gestoorde arbeiders. De kleine omvang van onze populatie maakte het 
niet mogelijk deze veronderstelling te toetsen. 
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HOOFDSTUK Vili 

CONCLUSIES 

1. Samenvatting en nadere interpretatie van de onderzoekresultaten 

In § 2 van het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat elke vorm van 
onaangepastheid méér voorkomt bij degenen bij wie ook een andere 
vorm was vastgesteld dan bij de totaalpopulatie van het onderzoek. Het 
verband tussen de gestoordheid en de ongeschiktheid was voor de door 
ons onderzochte groep significant; de samenhang tussen de gestoord
heid en de onbevredigdheid en tussen deze en de ongeschiktheid was 
minder duidelijk, maar zou, over een grotere groep vastgesteld, waar
schijnlijk toch ook niet aan het toeval geweten moeten worden. 

Ook hebben wij gezien, dat voor de praktijk, die zich met de individuele 
gevallen bezighoudt, uit de gevonden samenhangen geen conclusies mogen 
worden getrokken. De zekerheid dat er onder de gestoorden méér onge-
schikten te vinden zijn dan onder de niet-gestoorden, mag niet leiden 
tot het afwijzen van iedere gestoorde voor elke werkkring. Op dit gebied 
zal nog veel onderzoek moeten worden gedaan, waarvan de resultaten 
zowel aan de geestelijke volksgezondheid als aan de welvaart ten goede 
zullen komen. 

Als gezegd, de sterkste onderlinge affiniteit vertonen de gestoordheid 
en de ongeschiktheid. De cijfers leren ons niet, of de gestoordheid tot 
ongeschiktheid, dan wel de ongeschiktheid tot gestoordheid leidt. De 
geschiktheid is een correlatief begrip. Noch de absolute zwaarte van de 
taken, noch de absolute waarde van de aanleg bepalen de geschiktheid. 
Het gaat steeds om een te zwaar zijn van de eisen voor deze persoon of 
een tekortschieten van de capaciteiten voor dit werk. Alleen in grens
gevallen lijkt één van beide termen de uitkomst te bepalen: imbecielen en 
psychotici zijn totaal arbeidsinvalide; twintig uren per dag werken houdt 
niemand lang vol. 

De geschiktheid is dus een quotiënt van aard en aanleg enerzijds en 
de gestelde eisen anderzijds. Omdat deze eisen meestal historisch zo zijn 
bepaald dat velen eraan kunnen voldoen, zal bij de ongeschiktheid het 
accent meestal vallen op persoonlijke tekortkomingen. Deze laatste zullen 
nogal eens gezien moeten worden als symptomen van gestoordheid. Dit 
vormt een aanwijzing voor het primair-zijn van de gestoordheid. 

Ook zou, indien de ongeschiktheid tot gestoordheid voeren zou, ver-
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wacht mogen worden, dat deze weg, althans in vele gevallen, lopen zou 
via onbevredigdheid met dezelfde factoren als waarvoor men ongeschikt 
is. Deze verwachting gaat voor onze populatie evenwel niet op. Wij zijn 
daarom geneigd aan te nemen, dat het meestal de gestoordheid zal zijn 
die de ongeschiktheid teweegbrengt. 

De richting van het verband tussen de gestoordheid en de onbevredigd
heid lijkt verschillend te zijn van geval tot geval, althans van diagnose tot 
diagnose. Weliswaar is aan te nemen, dat in bepaalde extreme gevallen 
een ernstige, objectief gefundeerde, frustratie tot gestoordheid aanleiding 
kan geven, maar het omgekeerde zal zeker meer frequent zijn. Bepaalde 
vormen van gestoordheid zullen zich zelfs door gebrek aan bevrediging 
in om het even welke situatie kenmerken. 

W a a r verband voorkomt tussen onbevredigdheid en ongeschiktheid, 
denken wij ons dat als een vicieuze cirkel. Vele ongeschikten zullen met 
minder animo werken, vele onbevredigden zullen ook onbevredigend 
produceren. Het is slechts verwonderlijk dat de affiniteit niet groter is 
gebleken. 

In de aanvang van § 3, 4 en 5 van Hoofdstuk VII hebben wij ver
wachtingen opgesteld ten aanzien van de samenhang die zou bestaan 
tussen de drie criteria en een aantal factoren die mede de werksituatie 
der onderzochten karakteriseren. Wij hebben vervolgens voor elk van die 
factoren nagegaan of samenhang met de criteria bij onze onderzoeks
populatie vast te stellen was. 

Thans zullen wij per criterium de factoren bespreken die samenhang 
ermee vertonen en ons ook afvragen van welke aard de langs statistische 
weg vastgestelde verbanden zijn. 

Met het teken * geven wij aan dat de samenhang voor ons onder
zoek significant was (5 % of beter). Het teken — betekent dat wel een 
verband werd aangegeven, maar dat de richting ervan tegengesteld 
was aan de verwachting. Ook is steeds de vermoedelijke aard van de 
relatie vermeld. Nog eens wijzen wij er op, dat de conclusies strikt ge
nomen alleen geldigheid hebben voor de door ons onderzochte groep. 

A. Factoren die bij de werknemers in de onderzochte afdelingen bleken 
samen te hangen met de gestoordheid: 

1. Objectieve factoren binnen de functie: 

1 * Onaangepastheid van de directe chef oorzaak/aanleiding 
2 — Hoog werktempo ? 
3 — Gebonden tempo ? 
4 — Sterkte der controle ? 
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Daarnaast staan 24 factoren uit dezelfde groep die óf in de onderzochte 
afdelingen niet voorkwamen, óf geen vaststelbare samenhang met het 
criterium vertoonden. 

2. Meningen over factoren binnen de functie: 

5 * Negatieve mening over ploeggenoten gevolg/symptoom 
6 Negatieve mening over physieke zwaarte gevolg/symptoom 
7 Negatieve mening over ploegendienst gevolg/symptoom 
8 Negatieve mening over loonsysteem gevolg/symptoom 

In deze groep bevonden zich 29 meningen, die geen samenhang met het 
criterium vertoonden. 

3. Objectieve factoren buiten de functie: 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

* Hoge ziektefrequentie 
* Sterke binding aan gezin 
* Veel overplaatsingen 

Oudste in ouderlijk gezin 
Agrarische afkomst 
Negatieve sfeer in gezin 

Autoritaire leiding in gezin 
Weinig vrienden en kennissen 
Slechte integratie in de buurt 
Aantal werkgevers sinds 1946 

gevolg/symptoom 
gevolg/symptoom 
oorzaaWaanleiding; gevolg 
oorzaak/aanleiding 
oorzaaWaanleiding 
oorzaak/aanleiding ; 

gevolg/symptoom 
gevolg/symptoom 
gevolg/symptoom 
gevolg/symptoom 
gevolg/symptoom 

Tot dezelfde groep behoren nog 15 factoren die geen vaststelbare 
samenhang vertonen. 

Als factoren waarvan het verband met de gestoordheid als van oorza-
kelijke aard geïnterpreteerd kan worden, zien wij: de onaangepastheid van 
de directe chef, veelvuldige overplaatsingen in het bedrijf, het oudste-zijn 
in het ouderlijk gezin, de agrarische afkomst, de negatieve sfeer in het 
gezin. Ten aanzien van de eerstgenoemde factor is het ook mogelijk te 
veronderstellen, dat gestoorde werknemers door hun superieuren steeds 
weer worden afgeschoven naar andere afdelingen tot zij belanden bij een 
onaangepaste superieur, die niet meer in staat is zich van hen te ontdoen. 
Deze factor kan dus ook als gevolg worden gezien; hetzelfde is het geval 
met de „negatieve sfeer in het gezin" en „veel overplaatsingen". 

Het feit, dat voor onze groep een „hoog werktempo" en „gebondenheid 
van het werktempo aan de machine" (wat meestal hetzelfde betekent) 
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samengaan met een geringere frequentie van gestoordheid, kunnen wij 
alleen verklaren als gevolg van een zekere selectie. 

Het negatieve verband tenslotte tussen het criterium en de „sterkte van 
de controle" kan zijn verklaring vinden in een samengaan van deze factor 
met het „werktempo", althans voor de door ons onderzochte groep. De 
aantallen waren niet groot genoeg om een verdere opsplitsing mogelijk 
te maken. 

Alle andere samenhangende factoren menen wij te moeten zien als 
symptomen of als gevolgen van de gestoordheid en niet als oorzaken of 
aanleidingen. 

Samenvattend komen wij tot de volgende vaststellingen: 

1. Van in totaal 28 aan werk of werkomgeving ontleende factoren 
hangen er slechts vier met gestoordheid samen, waarvan één significant. 
Deze éne kan als „oorzakelijk" worden geïnterpreteerd. De drie andere 
wijzen zelfs in een richting, die tegengesteld is aan de gangbare opvat
tingen. Het onderzoek heeft geen steun gegeven aan de theorie over 
„neurotiserende factoren", voorzover deze binnen het bedrijf zouden 
optreden. Het is evenwel niet onmogelijk, dat dezelfde factoren in een 
zeer extreme vorm wél samenhang met het criterium zouden hebben ver
toond. Daarmee is echter het voorkomen van 18% gestoorden onder onze 
respondenten niet verklaard. 

2. Van de 33 meningen over bij het werk of in de werkomgeving (naar 
het oordeel der respondenten) optredende factoren, vertonen er slechts 
vier een samenhang met de frequentie der gestoordheid. Daarvan is er 
één significant. Omdat de corresponderende feiten geen samenhang met 
het criterium vertonen, interpreteren wij deze meningen als gevolg of 
symptoom der gestoordheid. Het merendeel der meningen over werk en 
bedrijf blijkt met de gestoordheid geen verband te hebben. 

Het zou kunnen zijn dat in een aantal gevallen tegenstrijdige meningen 
elkaar hebben gecompenseerd, doordat de gestoordheid zich nu eens 
in een grote dan weer in een geringe bevredigdheid uit. Slechts een onder
zoek op veel groter schaal, waarbij de diagnosegroepen afzonderlijk 
behandeld worden, zou op dit probleem licht kunnen werpen. Wel 
betreffen de vier gesignaleerde meningen zwaarwichtige aspecten van de 
functie. Verwonderlijk is daarbij, dat voor géén dezer meningen het cor
responderend „feit" een aantoonbaar verband met het criterium laat zien. 

3. Van de 25 feitelijke factoren die niet aan de huidige functie zijn 
ontleend, vertonen er tien een samenhang met de gestoordheid, waarvan 
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er vier significant zijn. Slechts één van deze en drie niet-significante 
samenhangen kunnen als van causale aard worden beschouwd. Daarvan 
zijn er drie ontleend aan het gezin waarin de onderzochten zijn opgegroeid 
of thans leven. 

Het onderzoek geeft er een indicatie voor, dat de gestoordheid meer 
samenhang, ook van causale aard, vertoont met buiten~bedrijfs factoren 
(met name gezinsfactoren), dan met factoren aan de functie ontleend. 

Van welke factoren is de gestoordheid in haar ontstaan dan wél af
hankelijk? Een redenering per exclusionem is niet heel sterk, maar wij 
menen toch te mogen stellen, dat onze resultaten erop wijzen dat de 
gestoordheid niet in de werksituatie ontstaat, maar naar het werk wordt 
meegebracht. De mogelijkheid bestaat, dat de lichtere vormen van ge
stoordheid, die wij „afwijkingen" genoemd hebben, wel mede door fac
toren uit de werkomgeving worden veroorzaakt. Dit onderzoek kan hier
over geen nadere gegevens verschaffen. 

B. Factoren die bij de werknemers in de onderzochte afdelingen bleken 
samen te hangen met ongeschiktheid: 

1. Objectieve factoren binnen de functie: 

1 Onaangepastheid van de directe chef oorzaak/aanleiding 
2 — Slechte ventilatie of temperatuur ? 
3 — Loonsysteem (tarief) definitie 
4 — Onberekenbaar materiaal ? 

In dezelfde groep bevonden zich nog 24 factoren die in de onderzochte 
afdelingen niet voorkwamen of met het criterium geen aantoonbare samen
hang hebben. 

2. Meningen over factoren binnen de functie: 

5 * Negatieve mening over ploeggenoten definitie 
6 * Negatieve mening over directe chef gevolg 
7 —* Positieve mening over ventilatie/temperatuur gevolg 
8 — Positieve mening over werktempo gevolg 
9 Mening : te grote afwisseling oorzaak/aanleiding 

10 Mening : te veel besluitvaardigheid oorzaak/aanleiding 
11 Negatieve mening over wisselende verdiensten gevolg 

In deze zelfde groep komen nog 26 meningen voor, die geen samen
hang met het criterium vertonen. 
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3. Objectieve [actoren buiten de [unctie: 

12 Gesloten gezm oorzaak/aanleiding 
13 Autoritaire gezinsleiding oorzaak/aanleiding 
14 Lange diensttijd oorzaak/aanleiding 

Tot deze groep behoren nog 22 factoren waarvan geen samenhang met 
het criterium vaststelbaar is. 

Als van causale aard zijn de verbanden te interpreteren met: de on
aangepastheid van de chef (via slechte instructie); het gesloten huisgezin 
en het autoritaire leiderschap in het gezin (via het sociaal aanpassings
vermogen en via de gestoordheid); de lange diensttijd (via afname der 
krachten, vooral bij ploegendienst en tariefloon). Omdat de negatieve 
meningen over de vereiste besluitvaardigheid en over de afwisseling in 
het werk vrijwel steeds een „teveel" betreffen, kan ook hier van een voor 
de ongeschiktheid causale factor worden gesproken. Deze mogelijk-causale 
factoren hebben overigens géén van alle een significante samenhang met 
het criterium. 

De negatieve samenhang met een slechte ventilatie moet onverklaard 
blijven. De eveneens negatieve samenhangen met de mening over de 
ventilatie en over het werktempo kunnen misschien verklaard worden uit 
de wens der ongeschikten zich niet tevens als onbevredigden te doen 
kennen. Heel sterk lijkt ons deze interpretatie niet, hetgeen jammer is, 
want al deze negatieve verbanden zijn duidelijk. 

Het feit dat de geschikten het meest met onberekenbaar materiaal 
werken, ligt waarschijnlijk aan de voor-selectie én aan een gunstigere 
beoordeling van deze werkers door hun chef. Dat een negatieve mening 
over de ploeggenoten significant samenhangt met het criterium is een 
gevolg van de definitie, waarin immers de sociabiliteit voorkwam. Het
zelfde geldt voor de samenhang met het werken-in-tarief, omdat de 
productiviteit eveneens deel van de definitie van het criterium vormde. 
Ook de selectie kan hier een rol hebben gespeeld. 

De samenhang met de negatieve mening over de directe chef en over 
de 'wisselende week-verdiensten menen wij als gevolgen van de onge
schiktheid te moeten zien. De ontevreden chef brengt critiek uit, die 
weer door critiek wordt beantwoord. Ook schuift menigeen de schuld 
voor slechte prestaties op zijn superieuren. De verdiensten van onge
schikte werknemers zullen meer schommelen en daarom bij deze groep 
ook meer tot negatieve meningen aanleiding geven. 
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Wij vatten onze conclusie als volgt samen: 

1. Van de 28 aan werk of werkomgeving ontleende factoren hangen 
er slechts vier met de ongeschiktheid samen. Geen enkel van deze 
verbanden is significant. Eén ervan kan als „oorzakelijk" worden ge
ïnterpreteerd. Van de overige zijn er twee onverklaarbaar; het andere 
hangt samen met methodische eigenaardigheden van het onderzoek. 

De conclusie lijkt gewettigd, dat de ongeschiktheid, juist als de ge
stoordheid, niet wordt bepaald door de onderzochte objectieve aspecten 
van werk en werkomgeving. 

2. Van de 33 meningen over bij het werk of in de werkomgeving optre
dende factoren, vertonen er zeven samenhang met de frequentie der on
geschiktheid. Daarom kunnen er iu>ee, beide niet-significant, als „oor
zakelijk" worden gezien. Vier factoren moeten waarschijnlijk als gevolg 
der ongeschiktheid worden beschouwd. Daarvan zijn er twee negatief. 
Eén factor reflecteert de inhoud van de definitie van het criterium. 

De meningen der werknemers over werk en werkomgeving verschaffen 
geen duidelijke gegevens over hun geschiktheid voor de door hen ver
richte werkzaamheden. 

3. Van de 25 feitelijke factoren die niet aan de actuele functie der 
onderzochten zijn ontleend, bleken er bij onze populatie slechts drie, niet-
significant, met de ongeschiktheid samen te hangen. Deze drie factoren 
konden alle als van causale aard worden geïnterpreteerd. Evenmin als 
ten aanzien van de „meningen" zijn hier conclusies van enige betekenis 
te trekken. 

De geschiktheid wordt, van geval tot geval, bepaald door de „quotiënt" 
van zakelijke eisen en persoonlijke mogelijkheden. 

De aard van het werk-zelf hebben wij slechts ten dele kunnen vast
stellen; de persoonlijke gaven hebben wij in het geheel niet bestudeerd. 
De mogelijke oorzaken van de ongeschiktheid die wij hebben genoemd, 
zijn daarom waarschijnlijk juist de minst belangrijke. 

C. Factoren die bij de werknemers in de onderzochte afdelingen bleken 
samen te hangen met de onbevredigdheid. 

1. Objectieve factoren binnen de functie: 

1 Hoog werktempo oorzaak/aanleiding 

Daarnaast staan 27 factoren uit dezelfde groep die in de onderzochte 
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afdelingen niet voorkwamen of geen vaststelbare samenhang met het 
criterium vertoonden. 

2. Meningen over [actoren binnen de functie: 

2 * 
3 * 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Negatieve mening over ploegendienst 
Negatieve mening over werken in tarief 
Negatieve mening over ventilatie of temperatuur 
Negatieve mening over werkruimte 
Negatieve mening over werktempo 
Negatieve mening over gebonden tempo 
Negatieve mening over aard van het werk 
Negatieve mening over graad van afwisseling 
Negatieve mening over onberekenbaar materiaal 
Negatieve mening over ploeggenoten 
Negatieve mening over directe chef 
Negatieve mening over promotiekansen 

symptoom 
symptoom 

• symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 
symptoom 

In deze groep bevinden zich nog 21 meningen die geen samenhang 
met de onbevredigdheid vertonen. 

3. Objectieve [actoren buiten de [unctie: 

14 * Sterke binding met het gezin oorzaak/aanleiding; gevolg 
15 Beperkte schoolopleiding oorzaak/aanleiding 
16 Autoritaire leiding in gezin oorzaak/aanleiding; sympt. 
17 Negatieve mening echtgenote over werk oorzaak/aanleiding; gevolg 
18 Zwakke integratie in de buurt symptoom 

Tot deze groep behoren nog 20 factoren die geen vaststelbare samen
hang vertonen. 

Als van causale aard zijn de samenhangen te interpreteren met: een 
hoog werktempo; een beperkte schoolopleiding (bij deze eenvoudige func
ties); een sterke binding met het gezin; een negatieve mening van de 
echtgenote over het werk. De laatstgenoemde factoren kunnen echter (via 
het klagen van de werknemer) ook als gevolgen van de onbevredigdheid 
worden opgevat. 

Het practizeren van het autoritaire leiderschap in het gezin kan de 
uiting zijn van een persoonlijke aard die ook mede de onbevredigdheid 
teweegbrengt. Het is ook mogelijk, dat wie thuis de baas speelt zich 
onbevredigd acht in het bedrijf, waar hem daartoe de kans niet wordt 
geboden. Alle andere samenhangende factoren, waarvan er twee signi
ficant zijn, dienen als symptomen der onbevredigdheid te worden opgevat 
en verrijken dus onze kennis niet. 

и 
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Samenvatting der conclusies: 

1. Van de 28 aan werk of werkomgeving ontleende factoren hangt er 
slechts één (niet-significant) met de onbevredigdheid samen. 

Wij achten dit een duidelijke indicatie ervoor, dat de onbevredigdheid 
in normale industriële omstandigheden van de objectieve feiten zo goed 
als onafhankelijk is, 

2. Van de 33 meningen over bij het werk of in de werkomgeving op
tredende factoren, vertonen er 12 een samenhang met de onbevredigd
heid. In twee gevallen is deze significant. De gevonden samenhangen 
zijn alle als symptomatisch te interpreteren. De gegevens leren ons, 
welke negatieve meningen wel, en welke niet, voor deze onderzoeks
populatie de inhoud gegeven hebben aan het begrip onbevredigdheid. 

3. Van de 25 feitelijke factoren, die niet aan het werk of aan de werk
omgeving zijn ontleend, bleken er bij onze populatie vijf met de onbe
vredigdheid samen te hangen. Daarvan zijn er vier mogelijk causaal. De 
overige verbanden zijn symptomatisch en geven dus alleen een nadere 
verklaring van de inhoud die het begrip onbevredigdheid voor de onder
zochte werknemers had. 

Het is opgevallen dat slechts één van de 28 factoren uit het bedrijf 
zelf enig verband met de onbevredigdheid vertoont, terwijl hetzelfde met 
wellicht vier van de 25 buitenbedrijfsfactoren het geval is. De onbevre
digdheid lijkt, evenals de gestoordheid, een verschijnsel dat zich wel 
in de werksituatie uit, maar dat slechts zeer ten dele oorzakelijk uit de 
werksituatie te verklaren valt.269 Wie de onbevredigdheid wil verminderen 
zal niet het accent moeten leggen op organisatorische en technologische 
verbeteringen. Een overzicht is te vinden in de engelse samenvatting. 

2. Onderwerpen voor voortgezet onderzoek 

Wij willen deze studie afsluiten met te wijzen op enkele desiderata 
ten aanzien van toekomstig onderzoek op het gebied van „onaangepast
heid" in de werksituatie: 

1. Het onderzoekterrein zal moeten worden uitgebreid. De frequentie 
van in andere dan in industriële situaties optredende onaangepastheid 
zal moeten worden vergeleken met die in de industrie. Dit kan een nader 
licht werpen op de betekenis van omgevings-factoren voor de onaan
gepastheid. 

2. De onderzoekspopulaties zullen belangrijk groter moeten zijn dan 

162 



die van deze studie. Dat zal het mogelijk maken, onaangepastheidsvormen 
in zuivere categorieën met elkander en met de blanco-gevallen te verge
lijken. Ook zal het dan beter mogelijk zijn, een overzicht te verkrijgen van 
factoren die een oorzakelijk verband met één der onaangepastheidsvormen 
vertonen. De „overlap" tussen de vormen van onaangepastheid kan dan 
nader worden onderzocht met het doel een inzicht te verkrijgen in de 
voorwaarden waaronder deze „overlap" optreedt. 

3. Voor het onderzoek naar de invloed van bepaalde omgevingsfactoren 
op de onaangepastheid zal het noodzakelijk zijn, vóórstudies te maken 
teneinde de plaatsen op te sporen waar deze factoren in extreme graad 
aanwezig zijn en waar zij niet voorkomen. Dit geldt niet alleen voor 
physieke werkomstandigheden, maar ook voor loonsystemen, organisa
torische verhoudingen en voor de verschillende vormen waarin de onaan
gepastheid van superieuren zich kan voordoen. 

Ook zal de wijze waarop de onderzochten deze factoren ervaren, 
in het onderzoek dienen te worden betrokken. Dit opnemen van meer 
dan twee variabelen in de vraagstelling vraagt weer om grotere onder
zoeksgroepen. 

4. Voor het onderzoek naar het verband tussen zekere factoren en 
bepaalde vormen van onaangepastheid, zal het nodig zijn, voorstudies 
te maken teneinde een relatief grote en homogene groep bijeen te brengen 
die tegenover een controlegroep geplaatst kan worden. Dit geldt vooral 
voor de verschillende vormen van ongeschiktheid en voor de diagnose-
groepen binnen de gestoorden. 

5. Naast het onderzoek naar de onaangepastheid zal dat naar het 
aanpassingsproces moeten worden gesteld. De methodiek voor dit longi
tudinaal onderzoek zal ten dele nog moeten worden ontworpen. 

6. Het onderzoek naar het verband van de positieve afwijkingen tussen 
feiten en meningen over omstandigheden waaronder het werk wordt 
verricht, kan van betekenis zijn voor een studie naar het „aanpassings
vermogen". 

7. Er zal moeten •worden gestreefd naar duidelijke, objectieve en valide 
criteria. Zodra deze ook voor de lichtere vormen van geestelijke onge
zondheid beschikbaar zullen zijn, kan de samenhang van factoren uit de 
werkomgeving daarmede worden nagegaan. 

Onderzoekingen als de door ons voorgestelde zullen niet alleen van 
betekenis zijn voor de ontwikkeling van begripsvorming en wetenschap. 
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maar ook een belangrijke steun betekenen voor hen wier taak het is, de 
geestelijke volksgezondheid veilig te stellen. 

De realisering van een dergelijk programma zal slechts kunnen plaats
vinden in een reeks van studies. De daartoe noodzakelijke mankracht en 
middelen zullen .— zeker in vergelijking met wat voor technische research 
vereist is ·— niet zeer omvangrijk zijn, maar wel continu ter beschikking 
moeten staan. 
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A A N T E K E N I N G E N 

I „In popular psychology this much-used term means anything from the passive 
toleration of the morally intolerable to the earning of a large income". (R. B. Calteli, 
Personality, New York, 1950, p. 262). 

2. „Failure to distinguish between adaptation (which develops and changes inherited 
ways of behaving) and adjustment (which develops and changes habits) has been the 
cause of endless confusion". (O. H. Mowrer en C. Kluckhohn, Dynamic theory of 
personality, in J. McV. Hunt, Personality and the behavior disorders, New York, 
1944, p. 71). 

Symonds onderscheidt duidelijk de psychologische en de biologische betekenis van 
het begrip, maar gebruikt voor beide dezelfde term · adjustment. (P. M. Symonds, The 
dynamics of human adjustment. New York, 1946, p. 2) . 

Anderen achten het onderscheid met belangrijk : „Wellicht kan het zijn nut hebben 
bij deze (se. biologische) aanpassing te spreken van adaptatie in tegenstelling tot het 
in de psychologische en sociologische literatuur meer gebruikte woord adjustment Het 
is echter slechts een kwestie van terminologie. . ." (A. L. Jansen de Jonge, Aanpas
sing, in Ned. Ts . v. Psych. 11, 1956, p. 279). 

3. Bonnardel gebruikt „adapter" evenwel in transitieve zin en spreekt zelfs van 
„méthodes d'adaptation de l'homme à son métier", waarmede dan de personeelsselectie 
wordt bedoeld. Deze maakt echter de mensen met geschikter voor het werk, maar 
beoogt alleen mensen uit te kiezen die al geschikter zijn om het werk te verrichten of 
aan te leren. (R Bonnardel, l'Adaptation de l'homme a son travail, Pans, 1943). 

4. Cfr. „Living is a process of adjustment'. (P. M. Symonds, о с , p. 1). 
5. S Hofstra, Het normaliteitsbegrip in de sociologie, Leiden, 1950, p. 17—18. Cfr. . 

Duyckaerts „ . . . on a souvent souligné que l'adaptation au monde social et culturel 
peut provenir d'un besoin névrotique ou infantile Pour le comprendre il suffit de se 
rappeler que pour beaucoup d'esprits, s'adapter signifie adopter la conduite qui repond 
le plus à l'attente sociale". (F. Duyckaerts, La notion de normal en psychologie cli
nique. Pans, 1954, p. 95). 

Ook Murphy „The way in which a person grows into the culture is itself an expres
sion of biological individuality. Moreover, from this major point of the social scientist, 
the malleability of human nature, the conclusion is often drawn that people should simply 
do the best they can to fit themselves into the scheme of society. This conclusion is 
ill-advised, for it is only by not accepting culture as it is that new cultures are made". 
(G. Murphy, Personality, New-Work, 1947, p. 905.) 

6 G. W . Allport, Personality, New York, 1948, p. 50. 
7. M. Jahoda, Towards a social psychology of mental health, in · A. M. Rose, Men

tal health and mental disorder, New York, 1955, p. 563. 
8 Jansen de Jonge zegt ,,\Vat scherper geformuleerd, zou men hierbij het woord 

„sadistisch" kunnen hanteren, en spreken van de sadistische aanpassingsvorm, welke, 
hetzij primair, hetzij reactief zich ten doel stelt door overweldiging van de relaties vrij 
baan voor zichzelf te maken". De tegenpool van deze aanpassingsvorm is dan de con
formerende, „masochistische", aanpassingsvorm, ook wel „schijnaanpassing" genoemd 
Hieruit blijkt, dat ook Jansen de Jonge het beheersen en overheersen als een vorm van 
aanpassing ziet. Tegen het gebruik van de termen „masochistisch" en „sadistisch" heb
ben wij wel enig bezwaar. (A. L. Jansen de Jonge, o.e., p. 284). 

9. Cattell maakt bezwaar tegen het gebruik van de term „spanning". Als het oplossen 
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van spanningen de zin van het aanpassingsgedrag zou uitmaken, zo betoogt hij, „dan 
zou de meest aangepaste mens een lijk zijn" Wij zouden daarop willen antwoorden dat 
een lijk geen mens is, en dat het aanpassingsgedrag gedurende het gehele leven gericht 
is op het opheffen van spanningen. Dat dit nooit geheel bereikt kan worden, is een 
feit. (R. В Calteli, o c , ρ 262) 

10. Als Symonds schrijft „A third mode of adjustment, in contrast with adjustment 
as mastery and adjustment as conformity, is the reduction of inner needs, strains, and 
conflicts", kunnen wij het met met hem eens zijn. Het opvangen van psychische span
ningen achten wij een aspect van elk aanpassingsgebeuren en geen type van aanpas
singsgedrag. (P. M Symonds, о с , p. 9). 

11. Chr. Argyris, Executive leadership, New Haven, 1954, p. 9. 
12. Fromm geeft aan de term „adjustment" deze inhoud „The vast majority of 

people in our culture are well adjusted because they have given up the battle for 
independence sooner and more radically than the neurotic person . . . While they are 
healthy from the standpoint of „adjustment", they are more sick than the neurotic per
son from the standpoint of the realization of their aims as human beings". (E. Fromm, 
Psychoanalysis and religion, New-York, 1950, p. 83). 

Bij Jansen de Jonge lijkt de term aanpassing eveneens deze beperkte, maatschappe
lijke, betekenis te hebben Hij verbindt daaraan echter onmiddellijk de conclusie dat in 
dit geval aanpassing ook niet meer het geheel van het nastrevenswaardige omvat 
„Zodra men het eigenlijke van het menselijke leven met meer ziet in de dialectische 
verhouding van mens en gemeenschap, maar veel meer in de meer omvattende dialecti
sche verhouding van persoon en wereld, gaat men bemerken, hoezeer het gevaar bestaat, 
dat het begrip aanpassing teveel als richtlijn voor psycho-therapeutische arbeid gaat 
dienen". (A. L Jansen de Jonge, o.e., p. 278). 

13. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor begrippen als integratie, identificatie, 
organisatie. 

14. Halmos spreekt dan ook liever van een „optimum disbalance". (Ρ Halmos, To
wards a measure of man, London 1956, p. 39). 

15 Onze terminologie wijkt hier af van die van Fromm, die onderscheid maakt tussen 
„static" en „dynamic" adaptation „By static adaptation we mean such an adaptation 
to patterns as leaves the whole character structure unchanged and implies only the 
adoption of a new habit . . By dynamic adaptation we refer to the kind of adap
tation that occurs, for example, when a boy submits to the commands of his strict and 
threatening father". (E Fromm, The fear of freedom, London, 1945, p. 11—12). 

Wij vinden dit begripsgebruik ongelukkig. Een onderscheid tussen oppervlakkige en 
diepere aanpassing, bijvoorbeeld, zou veel duidelijker zijn geweest 

16. Halmos, met wiens boek wij kort voor het ter perse gaan van deze studie kennis 
maakten, wijst hier ook op · „the term „adjustment ' stands for a condition arbitrarily 
„abstracted ' from the process at a certain point of time '. Ρ Halmos, о с , p. 42). 

17. F. J. Roethlisberger en W . J. Dickson, Management and the worker, Cambridge 
Mass , 1949е, p. 386—389. 

18 Ook in de literatuur komen wij deze ruime inhoud van de term „adjustment ' tegen. 
Maladjustment is dan niet het tegendeel van adjustment, maar een vorm ervan Z o bij 
Shaffer en Shoben Deze auteurs noemen het hoofdstuk van hun werk dat over de 
neurosen handelt zelfs „Adjustment by ailments". (L. F. Shaffer en E. J. Shoben, The 
psychology of adjustment, New York, 19562, p. 246). 

19. Bij Shaffer en Shoben komt ook de term „nonadjustive" voor, die gereserveerd 
wordt voor reacties, die zich op geen enkele wijze m naar buiten gericht gedrag uiten : 
„The limiting case m the continuum of adjustments is shown by the person who finds 
no means of tension reduction at all, whether direct or substitute. When affected by a 
strong conflict, he remains stirred up in a continuing, restless, unresolved state of 
anxiety. Such behavior is called a nonadjustive reaction", (ibid., p. 153). 
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20 Over het normatief gebruik van de term „aangepastheid" schrijft Halmos „Thi3 
is, on the whole, a regrettable practice, for „adjustment" is a positive term and not a 
normative one , its proper meaning in psychology amounts to no more than a „psycho-
dynamic compromise" In this way — absurd though it may seem to many — even a 
psychotic condition is an adjustment for it is certainly a psychodynamic compromise". 
(P Halmos, o c , ρ 44) 

21 Z o zijn b ν de „geopsychologische ' invloeden van het klimaat, in hun uitwerking 
op het menselijk organisme en de menselijke gedragingen niet bewust en ook niet direct 
bewust te maken. 

22 Daarom achten wl] heel oppervlakkig de opmerking van Baumgarten „Mit dem 
Moment, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer dieselbe Zeitung lesen und sich fur die
selben Tagesereignisse interessieren, muss notwendigerweise m ihren gegenseitigen Be
ziehungen, wenn nicht nach aussen, so doch innerlich eine gewisse Angleichung statt
finden (Fr Baumgarten, Psychologie der Menschenbehandlung im Betnebe, Zunch, 
1946, ρ 17). 

23 „There is no standard objective world except through our slow yielding to a 
rather painful compromise process that is often less coercive, less „final ', than the 
private world ' (G Murphy, o c , ρ 332) 

Bijzonder fraai wordt dit uitgedrukt door Guardini „Gegenstande die dem Wesen 
des Betrachtenden fem hegen, verlieren an Substanz oder verschwinden vollständig , 
andere, die ihm verwandt und wichtig sind, werden dichter und machtiger Das Ganze 
tritt unter einen Beziehungspunkt, der es gliedert, namhch das lebendige Fühlen der 
betrachtenden Persönlichkeit Von ihm her bekommen die Einzelheiten verschiedene 
Akzente". (R Guardini, Form und Sinn der Landschaft in den Dichtungen Hölderlins, 
Tubingen, 1946, ρ 12) 

24 Η A Murray, Explorations in personality, New York, 1938, ρ 36 

25 W . Coutu, Emergent human nature, New York, 1939, ρ 14. 

26 К Lewin, Principles of topological psychology, New York, 1936, p. 12. 
27 F ] J. Buytendijk, Avant-propos, in J Η ν d Berg, e a , Situation, I, Utrecht, 

1954, ρ 14 
28 J Linschoten, Algemene functieleer, in Ph Kohnstamm, e a , Inleiding in de 

psychologie, Groningen, 1955, ρ 51 
29 J Linschoten, Nawoord, in J Η van den Berg, e a . Persoon en wereld, Utrecht 

1953, p. 247 

30 Ibid , ρ 249 
31 К Lewin, о с , p. 12. 
32 F J Roethlisberger en W . J. Dickson, о с. 
33 E Mayo en G F F Lombard, Teamwork and labor-turnover in the aircraft 

industry of Southern California, Harvard Business Research Studies, no 23, 1944 En 
ook ] Fox en J F Scott, Absenteeism, management s problem. Harvard Business 
Research Studies, no 29, 1944. 

34 Deze groep is daarom ook wel eens aangeduid als de „participation in decision
making school De belangrijkste publicaties zijn wel D Katz, Morale and motivation 
in industry, in Current trends in industrial psychology, Pittsburg, 1949, ρ 145 e ν , 
R Lippitt en R Κ White, An experimental study of leadership and group life, in 
Th M Newcomb en E L Hartley, Readings in social psychology, New York, 1947, 
ρ 315 e ν 

Ten onzent heeft van Susante, vooral in verband met het werk van Lippitt en White, 
gewezen op het gevaar van te voorbarige generalisatie der conclusies en op een moge
lijke subjectiviteit in de interpretatie (J M van Susante, De instructie-conferentie, 
Bilthoven, 1953, ρ 64 e ν ) 

35 Dit gewaardeerd-worden ligt ook impliciet opgesloten ш de bereidheid van de 
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superieur tot overleg. Het blijkt hieruit zelfs duidelijker dan uit woorden van lof over 

geleverde prestaties. 
36 B. B. Gardner, Human relations m industry, Chicago, 19474, p. 182—186. 
37 F. J. Roethlisberger, Management and morale, Cambridge Mass, 195210, ρ 34—35. 
38. M G Ydo, Plezier ш het werk, Leiden, 1947, ρ 312 e.v Een mogelijke fouten-

bron wordt hierdoor gevormd dat niet thuis, maar aan de werknemers zelf naar dit 
oordeel is gevraagd. 

39. H. H. Kelley, Communications in experimentally created hierarchies, in . Human 
Relations, 4, 1951, ρ 39 e.v. 

40. F. J. Roethlisberger, o.e., p. 33. 
41. F Alexander en W Healy, The roots of crime, New York, 1935, p. 283 e.v. 
42 De problematiek op dit gebied is eens samengevat in de uitspraak „Goed ver

dienen is meer verdienen dan je zwager" 
43. In kleinere particuliere ondernemingen bestaat hier en daar de gewoonte, ook 

de hogergesalaneerden wekelijks uit te betalen en het verdiende „loon" te noemen, 
zeer tot ontevredenheid van deze werknemers, die overigens geen reden hebben zich 
over de grootte van de bedragen zelf te beklagen. 

44. Chr. Argyns, The individual and organizational structure, in A M A Per
sonnel Series No 168, New York, 1956, ρ 8. 

45. A M. Kuylaars, W e r k en leven van de industríele loonarbeider, als object van 
een sociale ondernemingspolitiek. Leiden, 1951, p. 127. 

46 Th. M. Ling, Mental health and human relations in industry, London, 1954, p. 18. 
47 Daarom werd in de eerste werkbeschrijvingen ook zoveel aandacht besteed aan 

physiologische eisen. Nog steeds zijn er psychologen die, althans bij hun onderzoekingen, 
uitgaan van de mening dat b.v. het welslagen als chauffeur primair afhankelijk zou 
zijn van reactie-snelheid, afstands- en snelheidschatting, of gezichtsscherpte. 

48 Reeds in 1908 heeft Max Weber cntiek geleverd op deze wijze van aanpak en 
betoogde hij, dat problemen van arbeidpsychologische en physiologische aard gebonden 
zijn aan het sociale systeem waarin de arbeider zich bevindt en waarvan hij de invloed 
ondergaat. De vermoeidheidsdrempel b v. is geen zuiver physiologisch gegeven, maar 
wordt mede bepaald door sociale normen betreffende wat als een redelijke inspanning 
wordt beschouwd. (M. Weber, Zur Psychophysik der industriellen Arbeit, in Gesam
melte Aufsatze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tubingen, 1924). 

Het heeft geruime tijd geduurd, voordat dit inzicht veld won Elton Mayo begon 
zijn onderzoek met een „klinische ', op het individuele gerichte, aanpak Door middel 
van rustpauzen zocht hij de monotone arbeid en daarmee de vermoeidheid en depressie 
te doorbreken (E. Mayo, Revery and industrial fatigue, Personnel Journal, 3, 1924). 

Bij de latere Hawthorne onderzoekingen begon hij eveneens met het manipuleren van 
rustpauzen en physieke arbeidsomstandigheden. Daar werd toen de ontdekking gedaan 
van de betekenis der kleine, informele werkgroepen. Later in 1945, herzag hij de 
verklaring voor het oude rustpauzen-experiment en verliet hij de „klinische" verklaring 
voor een sociaal-psychologische. (E. Mayo, The social problems of an industrial civili
sation, Boston, 1945, p. 80 e.v.). 

49. Er bestaan natuurlijk wel situaties die iedere aanpassing b.v. van physiologische 
aard onmogelijk maken. Z o zijn er temperaturen waarin het menselijk organisme zeker 
met meer leven kan. Daarop volgt een gebied (géén punt) waarin aanpassing voor de 
een wel en voor de ander met gelukken zal De breedte van dat gebied zal voor psycho
logische factoren veel groter zijn dan voor physieke 

50 A. H. Leighton. The governing of men, Princeton, 1946, p. 260 
51. Dat deze auteur een wijdere betekenis toekent aan het begrip stress, dat hijzelf 

aan de psychiatrische terminologie ontleend heeft, moge blijken uit het volgende „The 
expression „nervous stress and stram" had often been used by psychiatrists to describe 
mental tension. Although it had not been applied previously to any non-specific somatic 
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changes, such as a histologic lesion or a derangement in the chemical constitution of 
the brain, I saw no reason why it should not be used in this sense". (H. Selye, The 
story of the adaptation syndrome, Montreal, 1952, ρ 39—40). Oorspronkelijk is de hele 
terminologie afkomstig van de toegepaste mechanica. 

52. S. Rosenzweig, An outline of frustration theory, in J. McV. Hunt, Personality 
and the behavior disorders, New York, 1944, p. 380. 

53. Bi] Groen betekent stress, heel neutraal, noch datgene wat een verandering teweeg
brengt, noch datgene wat door die verandering teweeggebracht wordt, maar alleen de 
verandering zelf „een verandering in de in- of uitwendige constellatie van het individu 
van een dusdanige intensiteit, dat het organisme meer dan normale aanpassings-, resp 
verdedigings- of regulatiemechanismen in werking moet stellen teneinde het voortbestaan 
te verzekeren, resp de homoiostase te bevorderen". (J. Groen e a., Grondslagen der 
klinische psychosomatiek, Haarlem, 1951). 

Bastiaans, die deze definitie met instemming aanhaalt, geeft er blijk van vooral aan 
de „veroorzaker" te denken · „In het stressbegrip kunnen zeer verschillende krachten 
— stresses —, welke in het biologische en psychologische vlak tot gelijke gevolgtoe-
standen aanleiding geven, onder een noemer worden gebracht. (J Bastiaans, Psycho
somatische gevolgen van onderdrukking en verzet, Amsterdam, 1957, ρ 34). 

54. Fromm brengt deze opvatting als volgt tot uitdrukking „the child does not meet 
society directly at first, it meets it through the medium of his parents, who in their 
character structure and methods of education, represent the social structure, who are 
the psychological agents of society, as it were". (E. Fromm, Individual and social 
origins of neurosis, in C. Kluckhohn en Η A. Murray, Personality in nature, society 
and culture, New York, 1948, p. 410, cfr. ook К Horney in haar „Neurotic personality 
of our time", New York, 1937, p. VIII) . 

55. Hoe voorzichtig men met overtuigingen als deze moet zijn, blijkt uit het volgende. 
Van den Berg schrijft „Margaret Mead die in haar „Coming of Age in Samoa" verslag 
doet van een jarenlang ethnologisch onderzoek, schrijft, dat op Samoa neurotische stoor
nissen eenvoudig ontbreken". Hij voegt daaraan toe „Verder dient een ethnoloog, die 
het aandurft een opmerking van deze orde te maken, bijzonder goed te weten wat een 
neurotische stoornis inhoudt. Margaret Mead echter is daarvan, als uit haar verdere 
publicatie blijkt, goed op de hoogte." (J. H. v. d. Berg, Over neurotiserende factoren, 
Nljkerk, 1955, p. 5). Dit alles moge zo zijn, maar in het hier aangehaalde werk schrijft 
Mead „Without any training in the diagnosis of the mentally diseased and without 
any apparatus for exact diagnosis of the mentally defective, I can simply record a 
number of amateur observations". (M. Mead, Coming of age in Samoa, (1928), New 
York, 1949, p. 178). 

56 F. Alexander, Educative influence of personality factors in the environment, m 
С. Kluckhohn en H. A. Murray, o.e., p. 325 e.v. Cfr. van den Berg „Het is zonder 
twijfel verstandig om, als Franz Alexander, geen partij te kiezen en aan te nemen, dat 
neurotische stoornissen alleen dan aan den dag treden, wanneer bepaalde ongunstige 
sociale of culturele factoren inwerken op gereedliggende neurotische reactiewijzen van 
biologische aard". (J. H. v. d. Berg, o.c , p. 5). 

In een latere publicatie drukt van den Berg zich veel minder voorzichtig uit „Nie
mand is neurotisch tenzij de samenleving hem neurotisch m a a k t . . . De neurose is het 
ziekelijk effect van in de samenleving gelegen neurotiserende [actoren... de neuroticus 
is met ziek vanwege ziek-makende instanties bij hemzelf .. de ztekte-verwekkende 
[actor ligt buiten hem. De samenleving sticht zijn ziekte Het zou daarom meer zin heb
ben in plaats van neurosen van commumcosen, of, beter, van sociosen te spreken . . 
(J. H. v. d. Berg, Metabletica, Nijkerk, 1956, p. 198—200). In hetzelfde boek „de 
samenleving is ziek, dat is primair, pas in de tweede plaats zijn er ook neurotische 
patiënten. Dit zijn zij, die deze ziekte met verdragen, de gedecompenseerden. Het ver
schil tussen de neurotici en de anderen bestaat hierin, dat de neurotici bezweken, terwijl 
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de anderen zich staande hielden" (ibid., p. 171). De term „zieke samenleving" achten 
wij wetenschappelijk weinig vruchtbaar Indien het waar is dat het enige verschil tussen 
neurotici en niet-neurotici ligt in het staanblijven van de laatsten onder dezelfde druk 
der samenlevmgsinvloeden, hoe kunnen die invloeden dan als „primaire" oorzaak voor 
de neurose worden genoemd 7 

Freud schreef „Fur die Betrachtung der Verursachung ordnen sich die Falle der 
neurotischen Erkrankungen zu einer Reihe innerhalb welcher beide Momente . . . so 
vertreten sind, dass das eine wachst, wenn das andere abnimmt An dem einem Ende der 
Reihe stehen die extremen Falle, von denen Sie mit Ueberzeugung sagen können , diese 
Menschen waren infolge ihrer abnormlichen Libidoentwicklung auf jeden Fall erkrankt, 
was immer Sie erlebt hatten, wie sorgfaltig Sie das Leben auch geschont hatte. Am 
anderen Ende stehen die Falle, bei denen Sie umgekehrt urteilen mussen, Sie waren 
gewiss der Krankheit ergangen, wenn das Leben Sie nicht in diese oder jene Lage 
gebracht hatte" (S. Freud, Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse, Wien, 
1930, ρ 369—370). 

Hoff с s. stellen „Wahrend also der Gesunde auch mit äusserst grossen Schwierig
keiten fertig zu werden vermag und höchstens in akutester Bedrohung mit eine neuro
tischen Reaktion (keiner echten Neurose ' ) . . . reagiert, bricht der Mensch mit einer 
gestörten Personlichkeitsentwicklung unter erhöhter Belastung zusammen". De schrij
vers wijzen ook op een onderzoek van L. Kubie die aannemelijk heeft gemaakt, dat 
onder degenen die zich na torpedering van hun schip op een vlot moesten redden, 
alleen zij een „nervous breakdown" vertoonden, die reeds tevoren persoonlijkheids-
anomaheen hadden. (H. Hoff, P. Berner en E. Ringel, Die Zeit und Ihre Neurose, 
Wenen, 1956, p. 161). 

57.„The latent content of a Statement, that is, the attitude of the complainant, was, 
in many instances, just as important as its manifest content". (F. J. Roethhsberger en 
W . ] Dickson, о с , p. 266.) 

58. „Within the normal range of personality in all cultures, stresses are at work 
which tend toward the production of hypertensions, allergies and the rest, and the 
general, continuous load or strain upon the organism involved in the primary 
adjustment to the culture must be understood if the secondary load or strain of a 
specific environmental demand is to be appraised". (G. Murphy, о с , p. 79). 

59. Z o valt wel aan te nemen, dat ploegenarbeid, nachtwerk e d. tot veel meer 
klachten aanleiding zouden geven als het erdoor veroorzaakte ongemak niet finan
cieel gecompenseerd werd. 

60. S. Rosenzweig, o.c, in J. McV. Huint, о с , p. 381 
61. Ibid., p. 382. 
62. „Nur wenn die Welt adäquat seinem Wesen ist, tritt ja das em, was wir Ruhe 

nennen. Diese Verwirklichungstendenz ist dat Primare , aber sie kann sich nur durch
setzen im Zusammenstosz und Ausgleich mit entgegenwirkenden Kräften der Umwelt 
Dat geschieht nie ohne Erschütterung und Angst. So durfte es wohl nicht zu viel 
gesagt sein, wenn wir diese Erschütterung zum Wesen des Menschen, ja allem 
Organischen zugehörig betrachten, wenn wir meinen, dass das Leben unter Unsicher
heit und Angst verlaufen muss". (K. Goldstern, Der Aufbau des Organismus, den 
Haag, 1934, p. 197). 

63 „It is true that the human nature of man's body puts certain limitations on what 
he can and cannot do ; but a part of man's body, namely his nervous system, is so 
highly plastic that it gives him a phenomenal range of behavior potentialit ies. . . 
Save in terms of almost meaninglessly broad limits, it is idle to try to define what 
is humanly normal on the basis of structure". (O. H. Mowrer, Wha t is normal 
behavior7 , in L. A. Pennington en I. A. Berg, Introduction to clinical psychology, 
New York, 19542, p. 70). 
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Geheel in tegenstelling hiermee staat de uitspraak · „the . . normal is objectively, 
and properly, to be defined as that which functions in accordance with its design". 
(C. D. King, The meaning of normal, m J. of Biol, and Med , 18, 1945, p. 493). 

64. K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, Berlin, 19536, p. 658. 
65. L. Klages, Mensch und Erde, Jena, 19375, p. 61. 
66. ibid., p. 28. 
67. Fr Nietzsche, Menschliches — Allrumenschliches, Kroner's Taschen Ausgabe, 

Leipzig 1939, Bd. I, no. 585. 
68. A. Carrel, L'homme, cet inconnu, Pans, 1935, p. 30 
69. ibid, p. 184. 
70. ibid , p. 257. 
71. M. Mead, o c , p. 135—136. 
72. L. K. Frank, Society, the patient, Am. J. of Sociol, 42. 1936, ρ 335. 
73. F. Alexander, Our age of unreason. Wij citeren de Ned. vertaling, Onze 

redeloze wereld, Utrecht, 1953, p. 125. 
74. F. Alexander, Educative influence of personality factors in the environment, 

in C. Kluckhohn en H. A. Murray, о с , p. 330. 
Ook · F. Alexander, Psychoanalytic therapy, New York, 1946, p. 3. 
75. J. H. van den Berg, Over neurotiserende factoren, Nijkerk, 1955. 
76. J. H. van den Berg, Metabletica, Nijkerk. 1956, p. 198—199. 
77. K. Homey, o.e., p. 282. 
78. ibid., p. 284. Vergelijk de veel drastischer formulering van Van den Berg die 

wij citeren in Aant. 56. 
79. ibid., p. 288—289. 
80. Ydo bespreekt in zijn „Plezier in het werk" de onderzoekingen van Leven-

stein en de Man. 
81. A Heron, Satisfaction and satisfactoriness, complementary aspects of occupa

tional adjustment. In Occ. Psych, 28, 1, 1954, p. 140. 
82. S. Wyat t en R Marriott, A study of attitudes to factory work, Medical Research 

Council, Special Report Series, no 292, Londen, 1956. 
83. Ibid., ρ 14 e.v. 
84. Ibid., p. 56. 
85. M Crozier, Petits fonctionnaires au travail, Pans, 1955. 
86 Een ervan kunnen wij met nalaten te vermelden „Niveau d'elegance", met de 

gradaties negligees, peu elegantes, standard moyen parisien, élégantes 
87. N С Morse, Satisfactions in the white-collar job, Ann Arbor, 1953. 
88. Ibid, p. 14—17. 
89. Ibid, ρ 55—63. 
90. R. H. Shaffer, Job-satisfaction as related to need-satisfaction m work, Psych. 

Monogr. 67, 1953. 
90a. Ch R. Walker en R. H. Guest, The man on the assembly line, Cambridge, 

Mass., 1952. 
91. M. G. Ydo, o.e. 
92. Ibid., p. 177 e.v. 
93 Ibid, ρ 159. 
94. Ibid., p. 205. 
95. Ibid., p. 207. 
96. Ibid., p. 209. 
97. Ibid., p. 213. 
98. A. M. Kuylaars, o.e. 
99. Cfr.. „Certainly, the more potentialities a job draws upon, the more satisfying 

it can be. The nght job for the right person makes sense only in such terms as these. 
With the increasing number of mechanical jobs, assembly line, lower white collar jobs. 
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we are inevitably getting an increase in dissatisfied and unhappy and neurotic people" 
(A. M. Roe, The psychology of occupations, New York, 1956, p. 35). 

100. A. M. Kuylaars, o.e.. p. 26—28. 
101. R. Hoppock, Job satisfaction, New York, 1935. 
102. R. В Hersey, Workers' emotions in shop and home, Philadelphia, 1932 
103. Ned. Instituut ν Prev Geneeskunde, Hoe denkt U over Uw w e r k 7 Leiden, 

1957, (met in de handel) рад. 143—146. 
Dit is een prettig bedrijf om in te werken ; Ik werk op een prettige afdeling , Mijn 

werk is te eentonig , Mijn werk is te vermoeiend ; Ik zou hier in het bedrijf graag ander 
werk willen hebben, Thuis vinden ze, dat ik goed werk heb, De plaats, waar ik sta/zit te 
werken, bevalt me wel ; Ik voel me aan het einde van de werkdag meestal nog voldoende 
„fit" , Mijn werk maakt me gejaagd en zenuwachtig ; Ik werk liever m dit bedrijf dan 
ra een ander bednjf ; O p onze afdeling is het rommelig , O p onze afdeling kunnen we 
goed met elkaar opschieten ; Er zijn op mijn afdeling veel onderlinge wrijvingen en 
strubbelingen , Mijn baas kan goed met zijn mensen opschieten , Mijn baas controleert 
ons te veel, Mijn baas is een goed vakman, Mijn baas laat me geregeld weten hoe hij 
over mijn werk denkt ; Mijn baas heeft voldoende tijd voor ons , De indeling van de 
werk- en schafttijden is hier goed geregeld ; Ik vind, dat ik rechtvaardig betaald word 
in vergelijking met de anderen op mijn afdeling , Bij verandenngen in mijn werk wordt 
me te weinig gezegd waarom die nodig zijn ; Ik moet m mijn werk vaak wachten zon
der dat ik daar iets aan kan doen , Ik ben wel eens bang, dat ik zonder werk zal komen, 
Dit bedrijf wordt goed geleid , Aan de manier van werken op onze afdeling zou wel 
wat kunnen worden verbeterd , De machines en gereedschappen worden hier goed onder
houden , In onze afdeling krijgen we nogal eens opdrachten, die niet met elkaar klop
pen , De samenwerking tussen de afdelingen kon beter zijn ; Beter en goedkoper werken 
in dit bedrijf is in ons belang , De tarieven worden in dit bedrijf op een rechtvaardige 
manier vastgesteld , Bij hoge verdiensten wordt het tarief gesneden. 

104. E W . Bakke en Chr Argyris, Organizational structure and dynamics, New 
Haven, 1954, p. 15. 

105. Ibid., p. 21—22. 
106. Chr. Argyris, o.e., p. 6. 
107. Ibid., p. 11. 
108. M. J. M. Daniels, Menselijke verhoudingen in de fabriek en op het kantoor, in 

F. J Th. Rutten e.a., Menselijke verhoudingen, dl. I, Bussum, 1955, p. 192—193. 
109 F. J P. van Dooren, De persoonlijkheid als uitgangspunt van de psychologie, 

toegepast in het bedrijf, Tilburg, 1950, p. 5. 
110 E. Mayo, o.e., p. 80. 
111. F. J P. van Dooren, Aspecten van de industríele sociale psychologie, 1954, p. 138. 
112. H. Kellner, Ein Arzt erlebt die Industrie, Stuttgart, 1949, p. 92. 
113. „Von Gesundheit . . . . als Ergebnis einer Seelisch-geistigen und leiblich richtig 

gestellten Lebensgieichung kann beim Industriearbeiter im allgemeinen keine Rede sein", 
(ibid, p. 94). 

114. R. Fraser, The incidence of neurosis among factory workers, London, 1947. 
De operationele definitie die de auteur geeft van „neurosis" is een ietwat uitzonder

lijke : „The term neurosis is used here to cover any psychological or mental illness, i.e. 
any disability for which there was apparently a psychological cause or partial cause , 
it includes anxiety states, mild depressive states, obsessional states, hysteria and also the 
few instances of psychosis which were discovered among the group studied . . . Abnor
malities of personality unassociated with symptoms (i.e. not regarded by the workers 
themselves as amounting to illness) have not been classified as definite neurosis, but 
some such abnormalities, which evidently indicate reduced mental health, have been clas
sified as „minor neurosis', (ibid, p. 13). Het oordeel van het subject over zijn al dan 
met ziek zijn kan naar onze mening een zeer interessante factor in wetenschappelijk 
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onderzoek zijn, maar hoort het thuis m de bepaling van een klinisch beeld, met name 
van de neurose 7 

115. Enkele factoren die niet als stress-factoren in onze zin kunnen gelden, hebben 
wij weggelaten, zoals gezondheidstoestand (als onafhankelijk variabele m een onderzoek 
waarbij een ziekte het criterium vormt ' ) , leeftijd. 

116. R G Neel, Nervous stress in the industrial situation, in Personnel Psych, 
8, 1955, p. 405 e.v. 

117. „The individual who is a chronic worrier and who cames a heavy load of ner
vous tension may have a disorted perception of the objective situation . . An enployee 
who is prone to worry or nervousness is very apt to be overtly sensitive and disturbed 
by any evidence of undesirable conditions", (ibid., p. 412). 

118. Ibid, p. 415. 
119. M. R. van Alphen de Veer, Succes and failure in industry, Assen, 1955, p. 12-13. 
Het betreft hier een onderzoek bij 300 werknemers, mannelijke en vrouwelijke, uit de 

sectoren productie en administratie, ook hoger personeel. Er was geen contrôle-groep. De 
klachten waaronder zij leden waren „irritability, restlessness, tension, nervositas, an
xiety, depressive feelings, doubting trends . . . headaches, fatigue, backache, . . . peptic 
ulcers", (ibid., p. 10). 

120. Ibid., p. 215—225. 
Het gaat hier om een casu'istisch onderzoek, dat slechts 30 mannelijke werknemers 

omvat (15 „successes" en 15 „failures"), die dan nog uit б functiegroepen stammen. Wij' 
achten het jammer, dat de succesvolle en de mislukte werknemers zo werden omschre
ven dat in de omschrijving zowel de geestelijke gezondheid, als de productiviteit en de 
camere-mogehjkheden een plaats vinden. 

121. Ibid., p. 218. 
122. Ibid., p. 63. 
123. Α. Η. Leighton, o.e., p. 252. 
124. Ibid., p. 260. 
125. In de Engelse literatuur. „adaptability". De term „adjustability", die een pen

dant voor „adjustment" zou kunnen vormen, ben ik nergens tegengekomen. 
126. Cfr. Quendo-Nagtegaal. „Het is de vraag, of we ons over het persoonlijk zo 

verschillend draagvermogen nog nadere voorstellingen kunnen maken". Wel onder
scheidt ZIJ een aantal aspecten die eraan te onderscheiden zijn. (C. G Quendo-Nagte
gaal, Gewone mensen. Leiden, 1956, p. 80). 

127. A. L. Jansen de Jonge, o c , ρ 294 
128. Ibid . p. 295. 
129. S. Rosenzweig, o c , in J. McV. Hunt, о с , p. 385. 
Van frustratie zegt Rosenzweig „frustration occurs whenever the organism meets a 

more or less unsurmountable obstacle or obstruction in its route to the satisfaction of 
any vital need". (Ibid, p. 380). 

130. Ibid., p. 387. 
131. In de practijk van het onderzoek betekent dit doorgaans, dat hij minder blijk 

geeft van ontevredenheid. 
132. M Mead, Sex and temperament in three primitive societies, (1935), New 

York 1950. 
133. W G Sumner ontwierp het concept „ethnocentnsm" „The technical name 

for this view of things in which one's own group is the centre of everythmg, and all 
others are scaled and rated with reference to it '. (W. G. Sumner, Folkways, Boston, 
1940, p. 13). 

Tegenwoordig spreken verscheidene auteurs, in navolging van E Lerner, over „socio-
centnsme", een meer plastische term. 

134. Ibid., p. 14. 
135. En ook de rechter, zodra hij met alleen als jurist „het feit ' aan „de wet" toetst, 
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maar ook de motieven tracht te doorgronden en de toerekeningsvatbaarheid beoordeelt 
136 F. Duyckaerts, o.e., p. 179. 
Precies het tegenovergestelde schrijft Symonds it is generally agreed that the 

difference between the normal individual and the pathological individual is mainly 
quantitative and not qualitative . . The difference is merely one of degree . . " (P. M 
Symonds, o.e., p. 566). Naar onze mening kan de normaliteit van het gedrag niet wor
den gemeten en dus is deze geen quantitatieve grootheid. Wel kunnen de uitingen ervan 
worden geteld en kan men aan de frequentie waarmee ze voorkomen bepaalde conclu
sies verbinden. 

137. P. Halmos, o.e., p. 53—57. 
138 The criterion of maladjustment,.. . is the failure of the individual . . . to 

attain some norm of behavior. The variability of such norms and the problem of their 
validity render . . . the concept. . . precarious". (R M. Mclver, Maladjustment, in · En
cyclopedia for the social sciences, New York, 1948, p. 61). 

139. W . Stern, Die différentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen, 
Leipzig, 1911, p. 155. 

HO. Ibid., p. 157. 
141. E. Fromm, o.e., in C. Kluckhohn en H. A. Murray, o.e. 
142. С. G. Querido-Nagtegaal, o.e., p. 1. 
143. Een voorbeeld Tramer stelt de bovengrens van idiotie, imbecilitas en debilitas 

bij resp. I. Q. .40, .60, .80 , the American Association for the study of the feeble-minded 
legt deze grenzen bij resp. I. Q. .25, .50, .70 ' 

144. „It is obvious that deviation implies relative variability of behavior, the res
ponses of the individual must be considered in relation to the responses of other 
individuals". (J. P. Foley, The criterion of abnormality, in J. Abn. and Soc Psych., 30, 
1935, p. 279—290) Vóór hem had reeds Hollmgworth een zelfde standpunt ingeno
men. (S Hollmgworth, Abnormal psychology, London, 1931, ρ 8—10) 

145. G. A. Lundberg, Foundations of sociology, New York, 1939, p. 214 

146. Fr Duykaerts „On comprend les difficultés à déterminer, chaque fois, dans une 
enquête statistique, si un comportement individuel est normal ou pathologique Bien des 
conduites qui revêtent une apparence extérieure identique, ont des significations for
melles différentes. L'essentiel dans un comportement, ce η est pas son aspect exterieur et 
objectif mais sa signification profonde, sa motivation plus ou moins consciente". (F. Duy
ckaerts, o.e., p. 166). 

147. Ibid., p. 164. 

148. Z o stelt M. S. Sullivan de psychiatrie voor als de leer der „interpersonal 
relationships". (M. S. Sullivan, Conception of modem psychiatry, in . Psychiatry, III, 
No. 1). 

149. Wij gebruiken de termen „groep", „maatschappij" en „cultuur" geregeld door 
elkaar. Bij de wel-geintegreerde, kleine gemeenschappen die meestal door de ethnologen 
worden bestudeerd, vallen deze begrippen goeddeels samen. In onze gedifferentieerde 
maatschappij niet. O p deze plaats gaat het er echter niet om, aan te geven welke groep 
de normen stelt, welke plaats die groep in een groter geheel inneemt en hoe zij aan de 
normen gekomen is. Alleen het feit, dat groepen normen hebben en die op het gedrag 
van hun leden toepassen, telt hier voor ons. 

150. S. K. Weinberg, Society and personality disorders, New York, 1952, p. 94. 

151. R. Benedict, Patterns of culture, 1934. Wij citeren de Pehcan-editie, New York, 
1946, p. 225 en 238. 

152. Ibid., p. 239. 

153. Daarnaast erkent Benedict ook „afwijkingen" die in bepaalde culturen wel ge
accepteerd worden, maar toch als abnormaal gelden, zoals de homosexualiteit. 
(Ibid. p. 243). 
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Bovendien is er nog de groep dergenen die met in conflict leeft met de gestelde eisen 
maar ook met bij machte is eraan te voldoen (ibid., ρ 253). 

Tenslotte onderscheidt zij de categorie, die de juist wel aanvaarde gedragingen in 
extreme graad vertonen Zij verwijt, naar ons voorkomt ongemotiveerd, de psychiatrie 
dat zij zich met deze groep met bezighoudt (Ibid , p. 255). 

154. Het tegendeel is door Benedict gesteld, maar niet bewezen, in een andere 
publicatie „As a matter of fact, one of the most striking facts that emerge from a study 
of widely varying cultures is the ease with which our abnormals function in other 
cultures. It does not matter what kind of „abnormality" we choose for illustration, those 
which indicate extreme instability, or those which are more in the nature of charac
teristic traits like sadism or delusions of grandeur or of persecution, there are well-
described cultures in which these abnormals function at ease and with honour, and 
apparently without danger or difficulty to the society". (R. Benedict, Anthropology and 
the abnormal, m J. of Gen Psych, 10, 1934, p. 60) 

155 M. Mead, о с , p. 197. 
156 Ibid, p. 197—198. 
157. Ibid.. p. 198. 
158 De meesten zijn meer „at variance" met een deel van hun eigen normen dan 

met die van de maatschappij. 
159. H. J. Wegrocki, A critique of cultural and statistical concepts of abnormality, 

m · С. Kluckhohn and H. A. Murray, Personality in nature, society and culture, 1948, 
p. 557. 

160. Ibid., p. 560. 
161. S. K. Weinberg, o.e., p. 98. 
162. „If we regard a neurosis only from the sociological point of view as a mere 

deviation from the behavior pattern common to a certain society, we neglect grossly 
all we know about the psychological charactentics of a neurosis, and no psychiatrist 
of any school or country would recognize the results as what he is accustomed to 
designate a neurosis". (K. Homey, o c , p. 27). 

162a. „Es hiesse . . . die Grenze zwischen krank und gesund verwischen, wollte man 
jedwede Verhaltnisweise als neurotisch brandmarken, die uns personlich oder unserer 
Generation nicht ganz einfuhlbar oder genehm ist". (H Hoff, P. Berner en E Ringel, 
o c , 1956, ρ 162). 

163 Cfr „One may add, . . . that we never know whether we should derive the norm 
from majority behavior or from majority aspirations , it is notorious that this discri
mination is rarely made". (P. Halmos, o.e., p. 47.) 

164. „Le psychologue clinicien surtout doit savoir que s'il vise à ramener les con
duites de son patient à celles qui sont les plus fréquentes dans son propre milieu social 
ou dans celui du patient, il se laisse guider par un système de valeurs et ne respecte 
pas le droit du client a se choisir, lui-même, son système de valeurs . . . De quel droit le 
psychologue clinicien declare-t-il que le comportement du plus grand nombre est aussi le 
comportement le plus normal 7 . . . cette conviction ne peut provenir que d un choix per
sonnel et subjectif". (Fr. Duyckaerts, o c , p. 174.) 

Symonds geeft zich eveneens rekenschap van de gebreken die aan het maatschap
pelijk criterium voor aangepastheid kleven Toch kan hij, omdat hij maatschappelijkheid 
en aangepastheid niet onderscheidt, schrijven „Finally, however, we must recognize 
that what is accepted as good adjustment is not for scholars to determine, but is 
determined in large measure by what men and women are willing to accept. By and 
large, people are sensitive to group opinion, and there is considerable pressure exerted 
on every individual to conform. Science may lead in the search for a better world, but 
the rank and file must ratify its proposals for social change. This is democracy". Vooral 
de laatste toevoeging doet als argument wat vreemd aan (P. M. Symonds, o.e., ρ 8). 

165 „If one believes that everything which exists is right by virtue of its existence. 
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then passive acceptance forms a valid criterion for mental health W e do not believe 
this . . Circumstances are better or worse, and judged and experienced by most people 
in these terms. Passive acceptance denies or ignores these judgements" (M. Jahoda, 
o.e., in A M Rose, o.e., p. 563) 

„Een al te gemakkelijke sociologische interpretatie van (de) werkelijkheid doet geen 
recht aan de spanning, die er is tussen de werkelijkheid in diepere zin en het sociale 
kader waarin men leeft Gemakkelijk komt men immers tot een opvatting van werke
lijkheid en aanpassing daaraan, die te veel een conformistisch karakter draagt" (A L 
Jansen de Jonge, o c , p. 287). 

166 M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, Tubingen, 1922, ρ 191. 
167 К Jaspers, o.e., p. 469. 
168. Dat de Idee en het Ideaal soms kunnen samenvallen, lijkt een uitspraak van 

Buytendijk aan te geven Hij zegt „Het ideaal-typische normbegrip hoort in een plato
nisch (idealistische) biologie thuis, waarin de mening gehuldigd wordt dat elk orga
nisme een ideale gestalte, bouwplan en gedragssysteem benaderen moet en van nature 
hierop gericht is Normaal is dan de uitdrukking ener overeenstemming met de wezens-
aard' . (F. J. J. Buytendijk, Algemene theorie der menselijke houding en beweging, 
Utrecht, 1948, p. 544). 

169 К Jaspers, oc., p. 655. De uitspraak is van WiUman. 
170. „Confusion between these two uses of the term is quite common, particularly 

with respect to mental health. When the psycho-analyst declares that no one is nor
male, he has in mind the ideal concept of normality. The reader, however, often 
attempts to understand such a remark in terms of statistical norms and declares it to be 
selfcontradictory and absurd". (H. J. Eysenck, Uses and abuses of psychology, Pen
guin, 1953, p. 178). 

171. „The well-adjusted person must possess proper insight and understanding 
regarding his personality make-up and his problems of adjustment ... the healthy mind 
must have achieved a satisfactory philosophy of life .. . the healthy, efficient mind is 
adaptable and resilient, and possesses the ability to make the necessary adjustments to 
the constant changes and vicissitudes of life . . . the wholesome personality will have 
achieved a well-balanced adjustment of its ambitions, impulses and desires in harmony 
with approved social goals . . . the well-adjusted personality finds a reasonable enthu
siasm and satisfaction in the day's work and in the accomplishment of worth-while life 
purposes". Hij besluit „Few persons can be found whose psychophysical processes are 
so perfectly attuned and who are so perfectly adjusted to their environment that they 
can fully measure up to our ideal '. (J. E. W . Wallin, Personality maladjustments and 
mental hygiene, New York, 1949, p. 35). 

172 F J J. Buytendijk, o.e., p. 545. 
173. In De geestelijke gezondheid van het gezin, Utrecht, 1949, p. 4 (cfr De ken

schetsing der neurose door O. Schwarz als „Eine Erkrankung der Entschlussfähigkeit ). 
174. Van het ideale normbegrip zegt hij . „Jeder . . idealistische Normbegriff ist 

nicht nur deshalb weinig brauchbar, weil er immer der jeweiligen ^Veltanschauung 
entsprechend, wechselt, sondern es haftet ihm immer ein sachfremder Character an, da 
die ihm zugrunde liegende Normierung an sich nicht aus irgend welcher Wirklichkeit 
abgezogen ist, sich tatsächlich in ihr erst zu bewahren hatte". En over het statistisch 
normbegrip „Er erweist sich . . . fur Festlegungen über den Durchschnitt fur bestimmte 
praktische Zwecke gewiss als sehr wertvoll Fur eme Entscheidung darüber, ob ein vor 
uns stehender Mensch als normal oder abnorm zu betrachten ist, ist er doch nicht 
brauchbar. W i r können von ihm aus dem einzelnen Menschen nicht gerecht werden" 
(K. Goldstein, o.e., p. 265). 

175. „Die krankhaften Erscheinungen sind den Ausdruck dafür, dass die der Norm 
entsprechenden Beziehungen zwischen Organismus und Umwelt durch die Veränderung 
des Organismus verandert sind und so vieles, was fur den normalen Organismus adäquat 
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war, fur den veränderten es nicht mehr ist . Krankheit ist Erschütterung und Gefahr
dung der Existenz. Damit verlangt die Bestimmung der Krankheit den Ausgang vom 
individuellen Wesensbegriff". (Ibid., p. 269). 

176 Stott spreekt over competence en definieert die als de „satisfactoriness with 
which the worker performs his duties" (Μ. В Stott, W h a t is occupational success ' in 
Occ Psych, 24, 1950, p. 105). 

Davies gebruikt de term proficiency en denkt daarbij het eerst aan „skill ' en „know
ledge". (J. G W . Davies, W h a t is occupational success ? in Occ Psych , 24, 1950, ρ 7) 

Ook door Heron wordt de term satisfactoriness gebezigd en wel als synoniem voor 
„value to the employer' (A Heron, o c , p. 140). Heron gebruikt ook het begrip „job-
adjustment" in deze zelfde beperkte zin „the extent to which the individual is regarded 
as a source of concern to his supervisors". 

177 A. M Kuylaars, o c , p. 19, e.v. 
178 Een onderzoek hierover werd verricht door het Sociologisch Onderzoek Centrum 

te Nijmegen Daarbij werd aangetoond dat deze variabele duidelijk tussen lust en onlust 
kan disenmineren. (B. H. Raven en J. Rietsema, The effects of vaned clarity of group 
goal and group path upon the individual and his relation to his group, in Human 
Relations, 10, 1957, p. 2 9 - ^ 5 ) . 

179. In het maatschappelijk werk weet men, dat er enkele arbeiders zijn die hun 
reële prestatieloon achten te bestaan uit het bedrag dat werken meer opbrengt dan uit
kering krachtens de Wet . Dat er niet veel méér zijn die dit standpunt innemen, mag 
toegeschreven worden aan een groeiend inzicht ш de economische gevolgen van zulk 
een redenering en aan de gevestigde overtuiging die werk en leven tot een twee-eenheid 
maakt. 

180. A. M. Kuylaars, o.e., p. 21 Cfr. Argyns „If this continues, we are approaching 
an era in which we will pay employees according to their degree of dissatisfaction with 
their jobs" (Chr Argyns, o c , ρ 8). En ook Ling· „The factory, the office or the 
mine is really the place where the worker hopes to secure many of his basic satisfactions, 
but seldom does so. In consequence, he demands more wages and then wonders what 
has gone wrong when he feels as emotionally unsatisfied as before". (Th. M. Ling, 
o.e., p. 18). 

181. Hoe belangrijk b v deze „prettige omstandigheden" echter zijn, moge blijken uit 
een studie van Argyns waaruit blijkt, dat voorspellingen ten aanzien van ontslagname 
door werknemers wier werkverwachtingen niet overeenkwamen met de werkeisen door 
de leiding van het bedrijf gesteld, eerst uitkwamen zodra tevens rekening werd gehou
den met de aantrekkelijkheid die het samenzijn aan deze werknemers bood (Chr. Ar
gyns, Organization of a bank, New Haven, 1954.) 

182. Hier, en in het vervolg steeds, opgevat als „mental health", en niet als „spiritual 
health '. In het Nederlands hebben wij voor beide begrippen slechts éen term, hetgeen 
de gedachtenwissehng tussen medici en psychologen enerzijds en zielzorgers anderzijds 
wel eens bemoeilijkt. Snoeck heeft gesproken van „psychische gezondheid , maar deze 
term zal wel geen ingang vinden. (A. Snoeck, Geesteshygiene en katholicisme, 
Utrecht, 1952) 

183. M. Markowe en L E. D. Barber, Psychological handicap in relation to produc
tivity and occupational adjustment, in · Brit J. of Ind Med , 10, 1953, p. 130—131 

184 Vertaling van Quendo-Nagtegaal (C. G. Quendo-Nagtegaal, o.e., ρ 6). 
185. Ρ Halmos, o.e., p. 76. 
186 Americas health, 1949, p. 302, in S. K. Weinberg, o.e., p. 89. 
187. A. Snoeck, o c . 
188. H. M M. Fortmann, Een nieuwe opdracht, Utrecht, 1955, p. 11. 
189 Ρ M. Symonds, ос., p. 567—568. 
190. Het zijn 1 vnj-zijn van innerlijke conflicten , 2. een productieve intelligentie , 

3. aanvaarding der realiteit , 4. verantwoordelijkheid voor eigen handelen , 5 geluk en 
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plezier in het leven , 6. goede menselijke betrekkingen , 7. een consistente persoonlijk
heid , 8. aanpassingsvermogen (adaptability) ; 9. redelijke bevrediging van physieke 
behoeften; 10. emotionele perceptie van de wereld (7) ; 11. erkenning van omvang der 
eigen mogelijkheden, 12. ontbreken van masochistische neigingen, 13. mogelijkheid tot 
het aanvaarden van genegenheid , 14. een goede psychische tonus, (ibid., ρ 569 e.v.) 

191. E. C. Lekkerkerker, W a t is geestelijke Volksgezondheid7, МЫ. voor Geest. 
Volksgez, 9, 1954, p. 33 e.v. 

192. Zij die zich bezig houden met normaliteit, trachten te geraken tot „the discovery 
of the fundamental needs of man, the definition of normal conduct and of normal per
sonality, or in default of these the definition of the minimum area of abnormality" 
(P. Halmos, o.e., p. 255 ; cursief van míj). 

193. J G. W . Davies, o.e., p. 14—15. 
194. M. B. Stott, o.e., p. 105 e.v. 

195. M. R. van Alphen de Veer, o.e., p. 36. 
196. Ibid., p. 62. 
197. Daarop wijst ook de auteur zelf. „Obviously standards 2 and 3 will not apply 

to groups . . . representing unskilled work and routine administrative work It is therefore 
not possible for us to compare failures . . . with successes (in deze groepen) , The latter 
will have advanced" (ibid., p. 62). 

198. Zo bezigt het Survey Research Center van de University of Michigan het begrip 
„morale" in de zin van „satisfaction" en maakt daarbij een onderscheid tussen 1. Intrin
sic job satisfaction ; 2 Involvement in the immediate work-group , 3. Identification with 
the large organization ; 4. Satisfaction with the immediate supervisor , 5. Satisfaction 
with the reward systems of the company. (R. L. Kahn en N. C. Morse. The relationship 
of productivity to morale, in J. of Soc. Issues, 7, 1951, p. 9) 

199. „The morale of a working community may be considered in two ways, and in 
this connection one might speak of two aspects of morale 1. Task-oriented morale (e.g 
the morale of an army), this type of morale being linked with the aim of the work done 
In this sense, morale is seen essentially in terms of results to be attained. 2. Satis
faction-oriented morale. This type of morale is an end in itself, distinct from the ends 
of productivity. It implies the fulfilment of the human personality". (E. P. A.-project 
312, Human relations in industry (Florence discussions) Pans, 1955, p. 19—20). 

200. M. B. Scott, о с , p. 110—112. 
201. J. W . Reeves, W h a t is occupational success7, in Occ. Psych., 24, 1950, p. 157. 
202. Z o schrijft Brun „Zum weitaus grosseren Teil beruht . . . die steigende Beobach

tung des Neurosenproblems darauf, das die allgemeine Neurotisierung in den Kultur
staaten . . . im Laufe der letzten Jahre zweifellos gewaltig zugenommen hat". Er heeft 
een algemene verzieking plaatsgevonden, „die wir unter anderem daran ermessen kön
nen, dass die Zahl der praktizierenden Psychiater, die sich vornehmlich oder ausschhess 
lieh mit der Behandlung der Neurosen befassen, im selben Masse sprunghaft zugenom
men hat". (R Brun, Die Neurose als kulturelles und soziales Problem, Zurich, 1949, ρ 5). 

203. S. A. Stouffer, Indices of psychological illness, in P. F. Lazarsfeld en M. Ro
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MALADJUSTMENT IN INDUSTRY 

a pilot'Study 

SUMMARY 

In the last part of this study we report on the design, organization and 
results of a small-scale investigation into three forms of maladjustment 
among 106 employees in a metal-working factory. In this investigation 
we have distinguished : 

1. Maladjustment as a medical designation (e.g. neuroticism) 

2. Maladjustment as unsatisfactory job performance 

3. Maladjustment as a lack of job satisfaction. 

A few points of terminological nature are raised in the first chapters. 
In chapter I we deal with the term "adjustment". Dutch idiom uses this 

term not only in the sense of a process but also in the sense of a result. 
In this last sense we still deal with a provisional equilibrium in a con
tinuously changing situation. 

Speaking of adjustment, we also have to distinguish between adjusting-
oneself-to and adjusting-to-oneself, which in extreme cases can hardly 
be called adjustment. Often the term is used in a more narrow sense, as 
when we think of adjustment to social expectations or when one puts the 
accent on adjustment in the sense of resignation. 

In chapter II we deal with the physical environment in which the wor
ker finds himself and which forms part of his psychological situation. 
W e give a short description of the most relevant aspects of the working 
situation in industry. 

Chapter III deals with the factors that are generally thought to inter
fere with worker adjustment. Some attention is given to authors who have 
contributed speculation or fact in this field. Among foreign authors we 
consider Hoppock, Hersey, Heron, Wyatt, Marriott, Markowe, Bar
ber, Crozier, Morse, Neel, and Argyris. Among the Dutch : Ydo, Kuy-
laars, van Dooren, van Alphen de Veer, and van den Berg. An attempt 
is made to bring the many factors which are supposed to be related to 
maladjustment, under a smaller number of general headings. At this point 
we refer to the work of Leighton. 

The terms "stress" and "adaptability" are also discussed. 
Chapter IV deals with the norms which are frequently used to designate 

maladjustment. These are sometimes of a statistical nature, sometimes 
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they reflect a set of social expectations, sometimes they hold up an ideal 
or type as an example. 

Stress is laid on the necessity of precise description of criteria and on 
the danger of spreading the meaning of any concept of maladjustment 
too much. 

In chapter V a further discussion of the terms "maladjustment", 
"unsatisfactory performance" and "dissatisfaction" follows. Attention is 
also given to "morale", "success" and "productivity". A few examples 
of the three forms of maladjustment and a description of the methods 
mostly used in determining them are given at the end of this chapter. 

In chapter VI a beginning is made with the report on the investigation. 
It includes a description of goals, methods and criteria used and the 
organization which was set up. Unsatisfactory job performance was ascer
tained by the superior in the course of a systematic employee-rating in 
the form of a partly non-directive, partly structured interview with an 
industrial psychologist. Maladjustment in the psychiatric sense was diag
nosed by a psychiatrist after a clinical interview of considerable length. 
The degree of their job satisfaction was estimated by the employees them
selves during an interview with the industrial psychologist. Furthermore, 
psychiatrist, psychologist and sociologist collected personal and work 
history data, as well as a number of facts and opinions on the work and 
out-plant environments of those investigated. 

In chapter VII the results of the investigation are given. First comes a 
characteristic of the factory and the two departments which were inves
tigated. Then the frequency and the overlap of the three forms of malad
justment are given. (Table 1, p. 101) To our knowledge, in no previous 
study this has been done for the same population. It is emphasized that 
no general validity is claimed for the results beyond the limits of the 
sample studied. Other criteria and another population would yield dif
ferent results. Finally, we study the relation of the criteria to a number 
of in-plant and out-plant factors and to the opinions of the employees on 
such factors. 

Chapter VIII deals with the conclusions to be drawn from the investi
gation. Firstly, the mutual relation of the three criteria and its nature 
are discussed. It is pointed out, that the overlap is not strong enough to 
draw practical conclusions for individual cases. More research will be 
needed to ascertain, e.g. which forms of psychiatric maladjustment lead 
to or stem from certain forms of unsatisfactory job performance or dis
satisfaction in certain work situations. 
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SYNOPTICAL TABLE O F RESULTS 

Factors that are 

A. Job and m-plant ¡actors 

1 .Ventilation/temperature 
2. Place of work 
3. Machine-paced work 
4 Wage system 
5. Unreliable quality of materials 
6 Maladjusted superior 
7 Strictness of inspection 

В Opinions about ¡ob and m-plant [actors 
1 Ventilation/temperature 
2. Confined work-space 
3. Heavy work 
4. General type of work 
5 Degree of variation in tasks 
6 Pace of work 
7. Machine-paced work 
8. Working in shifts 
9. Wage system 

10. Amount of wages 
11. Decisions required 
12. Unreliable quality of materials 
13. Work mates 
14 Direct superior 
15 Chances for promotion 

С Personal data and out-plant factors 
1. Education 
2. Birth number 
3. Frequency of illness 
4. Occupation of father (type) 
5. Open/closed family structure 
6 Pos 'neg atmosphere in family 
7. Opinion of wife about job 
8. Strong family relations 
9 Authoritarian family structure 

10. Contacts with friends 
11. Integration in neighbourhood 
12. Number of jobs since 1946 
13 Number of m-plant job changes 
14. Seniority in present job 

Related to the criteria 
Psychiatric 

maladiusimenr 

4 ; neg. 
4 , neg. 

1 * 
4 , neg. 

2 

2 
2 

2 * 

2 * 
1 

1—2 

2 * 
2 
2 
2 
2 

1—2* 

Unsacisfactory 
job performaoce 

4 , neg. 

3 ; neg. 
4 , neg 

1 

2 , neg. * 

1 
2 , neg. 

2 
1 

3 * 
2 * 

1 

1 

1 

1 

Luck of job 
satisfaction 

1 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 * 
2 * 

2 
2 
2 
2 

1 

1—2 
1—2* 
1—2 

2 

Legend 
1. Independent variable thought to be a cause or condition of the criterion. 
2 Independent variable supposed to be a consequence or symptom of the criterion. 
3. Relationship thought to be a result of the definition of the criterion. 
4. N o interpretation offered. 
Neg Relationship is contrary to general expectation, e.g. the higher the pace of work, 

the less psychiatric maladjustment. 
* Relationship is statistically significant on 0 05-lever or better. The limited number of 
significant relationships will probably be due to the small size of the population . 
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Three groups of variables are not tabulated above. They are : 
a. Variables which proved to be non-existant in the departments studied; 
b. variables which existed for all investigated employees in the same 

degree ; 
c. variables which did not show any relation to any of the three criteria. 
To these groups belong : 

1. ƒ06 and in-plant factors : noise, confined work space, heavy work, 
hazardous work, dirty work, quantity of work, variation in tasks, amount 
of wages, decisions required, unclear definition of tasks, contradictory 
orders, overtime, work in shifts, years in shiftwork, distance from home, 
strictness of discipline, relations among work mates, badly organized 
department, working method of social department, canteen facilities, and 
sanitary provisions. 

2. Opinions about job and in-plant [actors : quantity of work, intricacy 
of tasks, noise, dirty work, hazardous work, responsibility, discrepancy 
between authority and responsibility, clear definition of tasks, contradic
tory orders, organization of department, strictness of discipline, strictness 
of inspection, personal contact with direct superior, possibility of con
tact with fellow workers, number of in-plant job changes, distribution of 
meal-times, canteen facilities, and working method of social department. 

3. Personal data and out-plant factors : age, sex, marital status, days 
lost through illness, uncomplete parental family, occupation of father 
(level), contacts with relatives, months of unemployment since 1946, 
organisational level of present job, educational requirements of present 
job, and number of accidents (1 year). 

As may be seen from the table, not a few of the mentioned relations 
may be more easily interpreted as consequences than as causes of malad
justment. The investigation has not given much support to the theory of 
"neuroticizing" factors. It is possible that the same job factors in a more 
extreme form would show stronger relationship with the criterion of psy
chiatric maladjustment. This, however, does not explain the fact that 
18 % of our population was maladjusted in this sense. On the other hand, 
there is a somewhat stronger relation to out-plant factors and personal 
data. 

Another conclusion seems to be that the opinion of employees about 
their jobs and job surroundings do not give an indication of the degree 
in which they satisfy their superiors. 
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Finally, the results indicate that lack of job satisfaction, which we 
also found to be rather frequent in a normal industrial situation, is to a 
great extent independent from actual job and in-plant conditions. The 
negative relations, especially the statistically significant ones, are difficult 
to explain. Perhaps selection has played a part. 
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STELLINGEN 

I 

Het is gewenst, het onderzoek naar de frequentie van aanpassingsstoor
nissen en naar de factoren die daarmede verband houden, ook te ver
richten in niet-industriële milieu's. 

II 

Bij het onderzoek naar de samenhang tussen omgevingsfactoren en 
aanpassingsstoornissen, dient de voorkeur te worden gegeven aan een 
opzet, waarbij in een voorstudie is vastgesteld waar deze factoren in een 
volledig gamma van intensiteiten zullen worden aangetroffen. 

III 

Bij het onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op bepaalde 
vormen van onaangepastheid, is het gewenst deze vormen operationeel te 
definiëren en homogene onderzoeks- en controle-groepen te formeren. 

IV 

Onderzoek naar de gevallen waarin personen positief reageren op een 
naar objectieve maatstaven ongunstige omgeving, kan leiden tot een beter 
inzicht in het „aanpassingsvermogen". 

V 

Indien instituten voor wetenschappelijk onderzoek tevens tot taak heb
ben een practische opleiding aan studenten te geven, is het gewenst dat 
zij in staat zijn voortdurend projecten van beperkte omvang uit te voeren. 

VI 

Bij het geven van practisch onderwijs in de statistiek is vakmanschap, 
op het terrein waarop de statistiek wordt toegepast, onontbeerlijk. Daaruit 
volgt, dat aan centralisatie van het statistiek-onderwijs beperkingen zijn 
gesteld. 

M. J. M. DANIELS - 23 MEI 1958 



VII 

Een grote toename van het aantal studenten aan Universiteiten en 
Hogescholen zal een daling van het gemiddeld verstandelijk peil met zich 

° ' (Berekeningen omtrent de toekomstige omvang van het Nederlandse 
Hoger Onderwijs en de aantallen afstuderenden 1956—1970, Cen
traal Bureau voor de Statistiek, Zeist, 1956) 

VIII 

Bij de invoering van een systematische personeelsbeoordeling is de 

keuze van het systeem minder belangrijk dan de scholing der beoordelaars. 

IX 

Ijking van tests voor specifieke begaafdheden dient te geschieden op 
een aantal naar de eisen van de praktijk bepaalde sub-groepen, en niet 
alleen op een steekproef uit de totale bevolking. 

X 

Dat forensen desgevraagd niet klagen over ongunstige gevolgen van 
het dagelijks reizen, bewijst niet dat zulke gevolgen niet zouden optreden. 

(Vgl. А. С. de Vooys, in : Α. Oldendorff e.a., Mens en Arbeid, 
Utrecht, 1956, p. 104.) 

XI 

De Lagere Technische School wordt door onderwijzers en beroepskeuze

adviseurs nog teveel gezien als het schooltype voor degenen die niet in 

staat zijn het M.O. of U.L.O. te volgen. 

XII 

De mening, dat ouders zelf hun kinderen moeten voorlichten, is in haar 

algemeenheid onjuist. 

XIII 

De relatieve teruggang van de radio-distributie ten opzichte van de toe

stel-ontvangst is economisch en sociaal-psychologisch bepaald en kan door 

technische vervolmaking van het eerstgenoemde systeem niet worden 

tenietgedaan. 



XIV 

Bij de bestudering van de vraagstukken rondom de bejaarden, dient 
bijzondere aandacht te worden geschonken aan het status-verlies, dat 
deze groep in onze maatschappij treft. 

XV 

De standenorganisatie van het Katholiek maatschappelijk leven stelt de 
socio-economische rangstand als indelingsprincipe en neigt er daardoor 
toe de pluri-dimensionaliteit van het standsbegrip te miskennen. 

XVI 

De collectiviteit oefent haar sterkste invloed uit op mening en gedrag 
van de enkeling door middel van de kleine groepen, waarin zij een 
concrete vorm krijgt. 








