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Voorwoord
Deze nota is het resultaat vande inspanningen van eenwerkgroep arbeidskundigen binnen het IMAG
die zichhebben verdiept indemethodologie van dearbeidskunde met hetdoel een basale
onderbouwing te geven aanhetvakgebied arbeidskunde.
Daartoe wordt een beschrijving gegeven vande methodieken waarmee arbeidsnormen kunnen
worden verzameld enwelke kenmerkende objectieve en subjectieve aspecten de binnen het IMAG
gehanteerde waarnemings- envastlegtechnieken kennen.Om de subjectieve aspecten zoveel
mogelijk te minimaliseren isonderzoek gedaan naar deze subjectieve aspecten waarbij de invloed van
een aantal aspecten konworden geëlimineerd envan andere konworden geminimaliseerd. Dit betreft
onder andere derusttoeslagen,detempowaardering ende intra-en interbeoordelaars betrouwbaarheid.
De invloedvan andere subjectieve aspecten kon sterkworden verminderd door de gehanteerde
begrippen nauwgezet tedefiniëren,zoals onder andere begin-eneindpunten van bewerkingen en
handelingen en de meetpunten. Dit alles dient ertoe bijtedragen dat ook minder ervaren personen
aan de handvan deze handleiding,na enigeoefening en deskundige begeleiding, sneller instaat zijn
goed onderbouwde arbeidsnormen teverzamelen.
Wij hopen dat deze nota een bijdrage levert aan beter onderbouwde arbeidsnormen, niet alleen
binnen agrarisch Nederland maar binnen hetgehele arbeidskundige onderzoeksveld.
Ton Hendrix,Anton Looije,Marianne vander Schilden en Marryvanden Top

Samenvatting
Hetopstellen van arbeidsnormen, vooral door middel van tijdstudies,wordt gekenmerkt door een
aantal subjectieve aspecten. Deze subjectieve aspecten zijnerde oorzaak van dat vraagtekens gezet
kunnen worden bijdewetenschappelijke waarde van aldus verkregen informatie. Om dezetekortkomingen teminimaliseren isdoor een internewerkgroep van arbeidskundigen een sterkte/zwakteanalyse opgesteld van de huidigewaarnemings- envastlegtechnieken indearbeidskunde. Op basis
van deze analyse is literatuuronderzoek uitgevoerd en hebben zgn."meet- en calibratiesessies"
plaatsgevonden om de belangrijkste subjectieve aspectenwetenschappelijk te onderbouwen en
daardoor omte buigenvan subjectief naar objectief. Door deze activiteiten konden onder andere de
rusttoeslagen, de inter- en intrapersoonbetrouwbaarheid endetempowaardering geobjectiveerd
worden. Door de gehanteerde begrippen duidelijker te omschrijven kondenveelvan detot nutoe
bestaande interpretatieverschillen tussenarbeidskundigen worden weggenomen. Een analysevan de
gebruiksmogelijkheden van deverschillende technieken inrelatietot de gewenste nauwkeurigheid van
de arbeidsnormen heeft aangetoond dat alletechnieken beperkte gebruiksmogelijkheden hebben.
Alleen schattingen en arbeidsregistraties voldoen bijglobale inzichten inteelten.De meest
betrouwbare enverfijnde gegevens worden verkregen metde meest kennis-en arbeidsintensieve
systemen, PMTS entijdstudies. Dezetechnieken bieden meer dan schattingen en arbeidsregistraties
degelegenheid om onbekende situaties tesimuleren omdat zij inzicht geven inde arbeidsbehoefte
van individuele handelingen.
Vandeze twee nauwkeurige technieken is PMTS minder dantijdstudies geschikt voor het verkrijgen
van arbeidsnormen inde agrarische sector omdat indeze bedrijfstak de omstandigheden veel sterker
variëren dan inde industrie (inwelke sector dezetechniek ontwikkeld is).Om allevariabeleomstandigheden indeagrarische sector met dezetechniek het hoofd te kunnen bieden, isveel reken-en
denkwerk vereist.Zoveel dat het aanbeveling verdient onder zo sterk variërende omstandigheden
gebruik te maken vantijdstudies bij hetverzamelen van arbeidsnormen.
Eenanalyse van de door dearbeidskundigen gehanteerde begrippen en percentages voor storingen
en bijkomende handelingen inde diverse agrarische sectoren heeft ertoe geleid dat het gehanteerde
onderscheid niet conform dedefinities isen datdeze toeslagen beter storingen genoemd kunnen
worden. Deverschillende percentages diedoor de afzonderlijke arbeidskundigen gehanteerd zijn,
kunnen gezien degeringe verschillen tussen de diverse sectoren worden vervangen door een
percentage van 7% voor de storingen (enbijkomende handelingen) tezamen.
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1. Inleiding
Binnen hetarbeidskundig onderzoek wordt veel aandacht besteed aan hetvaststellen van arbeidsnormen van individuele bewerkingen,van complete teelten envan diergroepen met het doelvergelijkingen te kunnen maken tussen deverschillende manierenwaarop bewerkingen kunnen worden
uitgevoerd en om begrotingen te kunnen opstellen vandeze teelten en deze diergroepen. Het doel
van dezevergelijkingen enbegrotingen isde benodigde arbeidvoor hetvoortbrengen van producten
zo efficiëntmogelijk intezetten.Ook heeft ditonderzoek totdoel bedrijfskundige vergelijkingen te
maken tussen de manierenwaarop een product kanwordenvoortgebracht (Hendrix, 1988).
Door dearbeidskundigen wordenverschillende technieken en procedures gebruikt om arbeidsnormen
vast te stellen.De gebruikte procedures onderscheiden zichop meerdere punten van elkaar, vanaf
hetverkrijgen van de uitgangsdata tot enmetde berekeningvan de arbeidsnormen.
Indeze notawordt een aanzet gegeven tot een basale onderbouwing van deze procedures omte
komen tot eenobjectieve keuze bij hetopstellen van arbeidsnormen.
Organisaties diezich bezighouden met het opstellen vanarbeidsnormen blijven meestal de eenmaal
gekozen techniek gebruiken.Natuurlijk zijnsinds Taylor de hulpmiddelen dieworden gebruikt bijde
vastlegging ende verwerking van gegevens geëvolueerd,echter de procedure is bijde verschillende
hulpmiddelen niet principieelveranderd.
Indeze notawordt het resultaat van een sterkte/zwakte-analyse van de meest bekende procedures
gegeven.Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse kanafhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid en het doelwaarvoor de arbeidsnormen worden gebruikt,worden nagegaan welke
procedure hetmeest geëigend is.
Naeen korteomschrijving van de onderzochte procedures wordt een overzicht gegeven van de objectieveensubjectieve aspecten van de procedures.Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de
verschillende doeleinden waarvoor arbeidsnormen worden gebruikt ende daarbij gewenste nauwkeurigheid. Daarna volgt een checklist ter beoordeling vande procedures.
Indeze studiewordt aandevolgende waarnemings- envastlegtechnieken (procedures) aandacht
gegeven:
- tijdstudie
- PMTS (Predetermined Motion Times Systems)
- arbeidsregistraties en
- schattingen
Modellen omarbeidsnormen te berekenen worden hier niet behandeld omdat deze modellen geen
procedures zijnwaarmee arbeidsdata worden verzameld,maar methodieken om arbeidsnormen te
kunnen berekenen waarvan degegevens en de invloedsfactoren volgens een van de boven
beschreven procedures zijnverzameld.
Ook aan MMO (MultiMomentOpnamen)wordt geen aandacht gegeven omdat deze procedure niet
primair geschikt isom arbeidsnormen vastte stellen maar vooral bedoeld en gebruikt wordt om de
procentuele tijdsbesteding van groepen personen en/of machines vast te leggen.Somsworden met
deze procedure,als afgeleid product, arbeidsdata over bewerkingen verkregen.

2. Beschrijving waamemings-envastlegtechnieken
Indit hoofdstuk wordt een summiere omschrijving gegeven vande indeze nota behandelde en onderzochte waamemings- envastlegtechnieken dieworden toegepast bij het verzamelen en verwerken
van arbeidskundige gegevens. Deze omschrijving is bewust summier gehouden omdat er diverse
geschriften bestaan die eenuitgebreide beschrijving geven vande mogelijke arbeidskundige procedures (zie onder andere Barnes, 1980; Daelemans, 1972;Whitmore, 1972).

2.1 Tijdstudie
Eentijdstudie is het met behulp van eenstopwatch (klokkenplank, handterminalofvideo met
ingebouwde klok) vastleggen van dearbeidsbehoefte van de,eventueel van tevoren, beschreven
handelingen waarin een bewerking kanworden opgedeeld.Meestal wordt daarbij tevens hettempo en
deervaring van de werker gewaardeerd.Deverzamelde tijden (per handeling) worden bijde uitwerkingvan de studie met deze "tempowaardering"omgerekend naar normaaltijden.
Aan de handvan de normaaltijden van de handelingen wordt een arbeidsnorm (taaktijd) van deze
bewerking bepaald.Zowel bijdewaarnemingen als bijdeverwerking van de gegevens worden
diverse statistische technieken gebruikt om debetrouwbaarheid van de uitkomsten te verifiëren
(Hendrix, 1997).

2.2 PMTS (Predetermined MotionTime Systems)
Hetopstellen van een arbeidsnorm van een bewerking met een PMTS omvat hetopstellen van een
lijst met handelingen en defrequenties waarmee deze handelingen bijeen specifieke bewerking
voorkomen,hetopzoeken intabellen vandevoor die handeling(en) benodigde tijden het berekenen
van devoor detotale bewerking benodigde tijd.

2.3 Arbeidsregistratie
Arbeidsregistratie ishet individueel ofgroepsgewijs, minimaal dagelijks,vastleggen van detijddie,die
daggewerkt is,aanwelke bewerkingen dietijd is besteed enhet aantaleenheden dat indietijdbe-of
verwerkt is.Aan de hand hiervan kan,alofniet periodiek, deaan een bewerking bestede tijd worden
bepaald endeper eenheid benodigde tijd.

2.4 Schattingen
Hetschatten van de arbeidsbehoefte van bewerkingen is hetop basisvan ervaring bepalen van de
arbeidsbehoefte van bewerkingen door de onderhavige bewerking of devoorkomende handelingen te
vergelijken metgelijksoortige bewerkingen of handelingen.

3.Objectieve ensubjectieve aspectenvan
waarnemings-envastlegtechnieken
3.1 Inleiding
De mens speelt eengrote rol bij hetvastleggen van arbeidskundige data.Omdat verschillende
mensen onder verschillende omstandigheden anders reageren,zelfs dezelfde persoon anders
reageert indien de omstandigheden afwijken,zijn de uitkomsten van menselijke observaties niet
constant. Omdat bij arbeidskundige observaties hoge eisengesteldworden aan het
waarnemingsvermogen van deobservator enomdat veelaspecten (invloedsfactoren) moeten worden
vastgelegd isde kans opverschillende uitkomsten zeer reëel aanwezig.Zij doen een groot beroep op
het interpretatievermogen vande observator. Omdat ditvermogen per persoon en perdaganders kan
zijn, kunnen de uitkomsten van eenzelfde bewerking per persoon en perdagvariëren.Daarnaast zijn
een aantal kenmerken/aspecten persoonsgebonden ditwilzeggen zezijn niet objectief maar
subjectief.
Onder objectieve aspecten worden kenmerken verstaan die meetbaar enreproduceerbaar zijn.
Subjectieve aspecten zijn kenmerken die persoonsgebonden zijn.Ze zijn onder andere afhankelijk van
ervaring ener bestaan geen afspraken over.
Indetabellen 1tot en met4worden pertechniek de meest kenmerkende objectieve en subjectieve
aspecten opgesomd.Dezeworden inparagraaf 3.2 nader omschreven.
Eenbeperkt aantal aspecten zijnzowel alsobjectieve enals subjectieve aspecten gekenmerkt omdat
zij, afhankelijk vande situatie,zowel objectief als subjectief kunnen zijn.
Tabel 1. Objectieve en subjectieve aspecten van de tijdstudie

objectieveaspecten

subjectieveaspecten

begin-eneindpuntbewerking
begin-eneindpunthandeling
meetpuntzelf
tijdmeting
frequenties
eenheden
toeslagen(storingen,bijkomende handelingen)
berekeningen
nauwkeurigheid
rusttoeslagen-methodiek

tempowaardering
definitiewerkmethode (overbodigehandelingenonderkennen)
meetpuntenzijnpersoons/waarnemergebonden
ervaringenvaardigheidwerkende
reactietijdwaarnemer
persoonsreactie
hoeveelheden/eenheden
toeslagen (cyclusduur)
rusttoeslagen-toepassing

Tabel2.Objectieve ensubjectieve aspectenPredeterminedMotionTimeSystems(PMTS)

objectieve aspecten

subjectieve aspecten

begin- en eindpunt handeling
eenheden
frequenties
berekeningen
nauwkeurigheid

definitie werkmethode (overbodige handelingen
onderkennen)
eenheden
frequenties
meetpunten

Tabel3.Objectieve ensubjectieve aspectenarbeidsregistraties

objectieve aspecten

subjectieve aspecten

begin-eneindpunt bewerking
eenheden
frequenties
berekeningen
nauwkeurigheid

begin-eneindpunt bewerking
eenheden
tempo
ervaring
werkmethode
rusttijd binnen werktijd
nauwkeurigheid
definitie bewerking

Tabel4.Objectieveensubjectieveaspectenvanschattingen

objectieve aspecten

subjectieve aspecten

begin-eneindpunt bewerking
eenheden
frequenties

definitie werkmethode
tempo-waardering
rusttoeslagen
eenheden
nauwkeurigheid

3.2Omschrijvingvandeaspecten

Begin-eneindpunt bewerking
Dezepuntenkunnenbijeenarbeidsstudie goedwordenvastgelegd,zoweldoorophetopnameblad
debegin-endeeindtijdvandestudievastteleggenalsdoorhetfeitdatalleklokkenplankenzijn
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voorzien van een derde stopwatch die detotaaltijd van de observatie registreert. Bijopnamen metde
handterminalworden zelfs alle kloktijden vastgelegd. Daarmee isbij beide opnametechnieken het
begin- en eindpunt objectief vast testellen.
Bijarbeidsregistraties dienen duidelijke afspraken teworden gemaakt over het begin-eneindpunt van
de bewerkingen. Daarbij dient ook vastgelegd tewordenwat onder een bepaalde bewerking wordt
verstaan. Stofvoor discussie vormt daarbij altijd hettransport tussen twee opeenvolgende
bewerkingen,bijvoorbeeld hettransport van hetgeoogste product naar de bedrijfsruimte waar het
product gesorteerd enverpakt wordt. Behoort het transport bijhetoogsten of bij het sorteren,of bij
geen van beide. Bijtijdstudies en PMTS bestaat geen verschilvan mening over dergelijke
bewerkingen omdat ze alsaparte bewerkingen worden geobserveerd engeanalyseerd.
Bijde PMTS wordt het begin-en het eindpunt vaneen bewerking of handeling door de opsteller van
de arbeidsnorm(en)zelf gedefinieerd. Daarmee ligt objectief vastwat onder een bepaalde bewerking
begrepen wordt. Op hetberekeningsblad wordt exact aangegeven welke handelingen inde betrokken
arbeidsnorm zijnopgenomen.
Worden arbeidsnormenopgesteld door middelvan schattingen,danworden de begin-en eindpunten
globaal gedefinieerd. Daarbij kunnen zichdezelfde problemen voordoen als bijde arbeidsregistraties,
namelijk hoort hettransport van het product bij hetoogsten,bijhet sorteren of bijgeen vanbeide.

Begin -eneindpunt handeling
Alleen bijdetijdstudie ende PMTSworden handelingen onderscheiden.Bijde tijdstudie worden de
handelingen waarin een bewerking kanworden opgesplitst, vastgelegd op/in het registratiemedium
(opnameformulier respectievelijk de handterminal). Opdie manier liggen devoorkomende handelingen
objectief vast enzijn ze naderhand voor een ieder reproduceer- en verifieerbaar.
Bij de PMTSworden arbeidsnormen van bewerkingen volledig opgebouwd vanuit de handelingen,
waardoor ook bijdeze techniek de begin-en deeindpunten van de handelingen eenduidig worden
geobjectiveerd.

Meetpunt zelf
Bijalleopnamen via tijdstudies en het opstellen van arbeidsnormen door middel van een PMTS,worden de meetpunten als duidelijk herkenbare scheidingen tussen de handelingen,eenduidig vastgelegd. Daarmee zijn deze meetpunten overdraagbaar naar anderen.
Bij arbeidsregistraties enschattingen komen geen meetpunten voor,waardoor de efficiency van een
werkmethode minder goed kanworden beoordeeld.

Tijdmeting
De resultaten van eentijdstudie,zoals deonderscheiden handelingen,de invloedsfactoren ende
benodigde tijdper handeling,zijn door hetvastleggen van de resultaten op papier ofdoor deelektronische registratie inprincipe objectief. Bijde andere technieken komt tijdmeting door middel vantijdregistratieapparatuur niet voor.

Frequenties
Bijarbeidsstudies wordt vanallete onderscheiden handelingen apart de tijd geregistreerd,waardoor
het aantal metingen per handeling objectief vastligt (Hendrix, 1997).
Hieruit kan defrequentie van iedere handeling worden afgeleid.Defrequentie waarmee de onderscheiden handelingen voorkomen,wordt tevens vastgelegd op hetomslagblad (het bladwaarop de
werkmethode en alle invloedsfactoren worden vastgelegd) (Hendrix, 1997).
Bij het opstellen van arbeidsnormen met een PMTS worden defrequenties van de handelingen op het
berekeningsblad vastgelegd.
Bij arbeidsregistraties worden defrequenties van de bewerkingen door degene die de registraties
uitvoert,vastgelegd.Ditgeldt niet voor defrequenties van de handelingen binnen een bewerking.Uit
arbeidsregistraties is bijvoorbeeld meestal niet te achterhalen hoeveel bladeren per plant men heeft
weggehaald bij het bladbreken van tomaten,een belangrijke invloedsfactor die bijeen tijdstudie of een
PMTSwelwordt vastgelegd.
Binnen het arbeidskundige onderzoek door middel vanarbeidsregistraties isde frequentie vande
handelingen binnen een bewerking vaak aanleiding tot veeldiscussies,omdat de verschillen in
arbeidsbehoefte tussen bedrijven enwerkmethoden inveel gevallen wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over de invloedsfactoren dieonbekend/onvoldoende beschreven zijn (Rijssel, 1994).

Eenheden
Hetaantal eenheden (product, plant, dier) dattijdens eentijdstudie of bij het opstellen van arbeidsnormen aan de handvaneen PMTS,arbeidsregistratie of schattingwordt be-ofverwerkt, wordt
op papier of elektronisch objectief vastgelegd

Toeslagen
Bij hetverwerken van detijdstudie(s) enhet berekenen van een taaktijd (bijvoorbeeld via het opstellen
van een normblad) worden alletoeslagen die indetaaktijd zijn opgenomen,vermeld (Hendrix, 1997).
Bijdeoverige systemen zijn detoeslagen inde elementtijden (PMTS) of inde gehanteerde normen
(arbeidsregistratie of schattingen) inbegrepen.

Berekeningen
Alle berekeningen,vanafopname tot enmet de taaktijd,worden zeker bijtijdstudies (Hendrix, 1997)
en bij PMTS,op papier vastgelegd engearchiveerd.
Ook bijde arbeidsregistraties worden de berekeningen veelal vastgelegd.
Bij hetopstellen van arbeidsnormen aande hand van schattingen worden meestal alleen deeindresultaten vastgelegd. Omdat deze exercitie op schattingen berusten,zijn geen normen aanwezig
waarop de benodigde arbeid is gebaseerd,waardoor hetgeheel nogal subjectief is.Aannames zoals
productie,werksnelheid,werkbreedte, perceelsomvang/afmetingmaken het mogelijk de uitkomsten
enigszins te objectiveren,echter het blijft een benadering van de realiteit. Bijde overige technieken
ontbreken dergelijke subjectieve onderdelen waardoor deze berekeningen als objectief geclassificeerd
kunnenworden.
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Nauwkeurigheid
Bij hetopstellen van arbeidsnormendoor tijdstudies wordt zowel van de individuele opnamen als van
de samenvattende berekeningen destatistische betrouwbaarheid bepaald.Deze bedraagt voor
tijdstudies 95% (Post, 1972).Voldoen de belangrijkste gegevens niet aan deze voorwaarde dan zijn
ze ongeschikt enworden ze niet gebruikt voor het berekenen vantaaktijden.
Denauwkeurigheid van een arbeidsnormopgesteld meteen PMTS iszeer hoog indien er een zeer
gedetailleerde werkmethodebeschrijving beschikbaar is,daardoor zijn deze normen reproduceer- en
verifieerbaar. De achterliggende documentatie iszeer uitgebreid en publiekelijk toegankelijk.
Arbeidsnormen afgeleidvan arbeidsregistraties uitgevoerd door bedrijven hebben een lagere
nauwkeurigheid dan arbeidsnormen verkregen via tijdstudies of PMTS (Hendrix, 1996). Inbijna alle
gevallenwordt vanuit de registraties van meerdere bedrijven degemiddelde arbeidsbehoefte van de
bewerkingen bepaald.Alleen extremewaarden (afwijking meer dan 2 keer de standaardafwijking
(Rijssel, 1994)worden daarbij buiten beschouwing gelaten
Zoals de naam schattingen alzegt isdenauwkeurigheid van aldus verkregen arbeidsnormen zeer
laag.Zij berust volledig opde kennis endeervaring vandepersoon die dearbeidsnormen heeft
opgesteld.

Tempowaardering
Tempowaardering isdieactiviteit waarbijde tijdopnemer hettempo vandearbeider vergelijkt met een
referentietempo datwilzeggen het tempo dat de tijdwaarnemer zich als normaal voorstelt. Dewaargenomen arbeidstijd wordt met behulpvan detempowaarderings-factor omgerekend tot het bekomen
vande normale arbeidstijd voor die handeling,ook wel standaardtijd genoemd (Daelemans, 1972 blz.
92). Hettoepassen van tempowaardering komt inprincipe alleen bijtijdstudies voor.
Insommige gevallen wordt bij het afleidenvan arbeidsnormen uit bedrijfsregistraties een vorm van
tempowaardering toegepast, door periodewerktijden (arbeidsnormen per periode (2weken,4 weken
of maand)) die sterk afwijken van hetjaar- of meerjarengemiddelde uitdedataset te verwijderen
(Rijssel, 1994).
Detempowaardering bijtijdstudies is persoonsgebonden. Naarmate dewaarnemer meer ervaring
heeft, zowel met verrichten van tijdstudies als met het tempowaarderen en met de bedrijfstak, zullen
detijdstudies betere arbeidsnormen opleveren.Zeker indien dewaarnemer regelmatig zijntempowaardering kalibreert aandievan collegae aan de handvanzogenaamde tempofilmpjes. Ondanks de
ervaring endebijscholing blijft tempowaardering een subjectief element bijalle arbeidskundig
onderzoek. Onervaren waarnemers hebbenveelal problemen met tempowaardering. Over hetalgemeen onderschatten zij hettempo vande geobserveerde persoon,zeker wanneer dit een ervaren
werker is.

Rusttoeslagen
Bijhetopstellen van arbeidsnormen aande handvan tijdstudies worden toeslagen voor rust,
storingen endergelijke aan dewaargenomen tijden toegevoegd. De rusttoeslagen die binnen het
IMAGworden gehanteerd,zijn gebaseerd op de rusttoeslagen tabellen van Berenschot/MOC
(MOC.1974). Uiteen Duits onderzoek (Wildt, 1988) blijktdat het Berenschot/MOC-systeem het enige
systeem van rusttoeslagen isdat detoets der kritiek kandoorstaan. De rustpercentages bijde
verschillende werkhoudingen en belastingen,volgens de MOC-tabellen, komen overeen met de
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resultaten van dit onderzoek en mogendusworden toegepast bij detaaktijdsynthese aande handvan
tijdstudies (zie appendix).
Inde elementtijden vande PMTS isdetoeslag voor rust reeds opgenomen.
Bijde registraties moeten goede afspraken gemaakt worden hoe metde pauzes wordt omgegaan,
worden koffiepauzes welof niet tot degewerkte tijd gerekend.Bij schattingen wordt detijd bepaald
inclusief pauzes.

Definitie werkmethode
Zowel bij tijdstudies als bij de PMTSwordt op het berekeningsblad van de arbeidsnormeen volledige
omschrijving van dewerkmethode gegeven.Bijde overige systemen,arbeidsregistratie en
schattingen,isde omschrijving vandewerkmethode meestalveel globaler.
Bijarbeidsstudies worden door dewaarnemer vaak meerdere werkmethoden onderzocht,omdat niet
alleen dearbeidsbehoefte maar vaak ook dewerkmethode onderwerp van de studie is. De identificatievan dewerkmethode isafhankelijk vande kennis vandewaarnemer endaarmee een subjectief
gegeven, echter omdat dewaargenomen methode tot ophandelingenniveau wordt omschreven en
alle invloedsfactoren wordenvastgelegd zijndewerkmethoden tenalle tijde reproduceerbaar.

Meetpunten persoonsgebonden
Bijtijdstudies en bijhetopstellen vanarbeidsnormenmeteen PMTS worden de handelingen ende
daarbij behorende meetpunten door dewaarnemer zelfvastgesteld. Daardoor kunnen de
handelingen ende meetpunten van eenbewerking volgens dezelfde werkmethode verschillend zijn.
Echter omdat de handelingen worden omschreven ende meetpunten worden vastgelegd zijn ze
reproduceerbaar.

Ervaring werkende
Er bestaan grote verschillen invaardigheid en ervaring tussen dewerkenden. Hierdoor ontstaan
verschillen inde per persoon benodigde tijd. Het inschatten van deze ervaring is subjectief. Om
afwijkingen door verschillen inervaring zoveel mogelijk tevermijden worden alleen opnamen gemaakt
bijpersonen die voldoende ervaring hebben met een bepaalde bewerking,dit houdt indat de
geobserveerde persoon minstens 1 jaar op het bedrijfwerkzaam moet zijn.
Bij personen die over eenzeer grotevaardigheid inslechts een beperkt aantal verschillende
bewerkingen beschikken,zoals loonwerkers en aannemers,worden bijvoorkeur geen waarnemingen
gedaan.
Bijarbeidsregistraties issoms eeneffect van de ervaring van dewerkende waarneembaar, indien de
berekende werktijden sterk afwijken van dewerktijden inandere perioden ofmet deoverigewerkendenop het bedrijf (komt alleen dannaar voren indien per persoon werktijden worden berekend).
Echter, afwijkende werktijden kunnen ook door andere zaken worden veroorzaakt zoals de kwaliteit
van het product.

Reactietijd waarnemer
Ondanks het gegeven datde meetpunten vastliggen bepaalt de reactietijd van dewaarnemer het
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exactemeettijdstip.Ditzalvermoedelijk ietslaterliggendanhetwerkelijkeeindpuntvandehandeling.
Indiendezeverlate reactieconsequentoptreedt,heeftditgeeneffectopdetijdenperhandeling,
omdatookhetbeginpunt (isheteindpuntvandevoorgaande handeling)telaat"geklokt"is.
Ineenexperimentomdeinter-enintrabeoordelaars betrouwbaarheidtekunnenbeoordelen,is
geblekendatdevariatieinuitkomstenzoweltussendeindividueletijdwaarnemersalstussende
verschillende meetdagenkleinerisdandevariatieveroorzaaktdoorhetproduct.Dittoontaandatde
reactietijdvandewaarnemerniettotminderbetrouwbareuitkomstenleidt.

Persoonsreactie
Wanneermensenwordengeobserveerddanhebbenzedeneigingzichanderstegedragendannormaal.Eenbekendverschijnselisdatmenhardergaatwerken.Nogalwatpersonenwordennerveus,
dituitzichdoormeerstoringendannormaal.Indienditwordtgeconstateerdishetraadzaamom de
waarnemingvoorttezettentotgewenningoptreedtendeeersteopnamentevernietigen.Blijftdeze
reactie,ooknaeenaantalobservaties,voortdurendanverdienthetaanbevelingeenandereproefpersoonteselecteren.Bijdemeestepersonenkunnenpasnaeenzekeregewenningsperiodegoede
gegevenswordenverzameld.

Rusttijdbinnendewerktijd
Hetopnemenvanrusttijdenshetwerk,doorlangzamerdannormaaltewerken,kandoormiddelvan
detempowaarderingwordengecorrigeerd.Geringeafwijkingen inhetwerktempo,doorietslangzamer
werken,zijnevenwelookdoorervarenarbeidskundigen moeilijkteconstateren.
Bijarbeidsregistraties isnietteachterhalenofdewerkendenbinnendewerktijdrusthebbenopgenomen.

Eenheden
Nietaltijdkanhetaantaleenhedendatwordtbe-ofverwerktexactwordenvastgesteld.Daaromis het
begripeenhedenzowelalseenobjectiefalseensubjectiefaspectbeoordeeld.
Bijtijdstudies ishetvangrootbelangdatdewaarnemereendusdanigepositietenopzichtevande
geobserveerdepersooninneemtdathij/zij hetaantaleenhedengoedkanwaarnemen.In twijfelgevallenishetjuisteaantalmeestalnogteachterhalendoornaderhanddeeenhedentetellenoftewegen.
Bijoogstwerkzaamhedenisdatgoeduitvoerbaar, bijhetsnoeienbijvoorbeeld ishetaantalkniphandelingenachterafmoeilijkvasttestellen.Invoorkomendegevallenverdienthetaanbevelingde
medewerkingvandegeobserveerde persooninteroepen,doordezehetaantaleenhedentelaten
tellenenditmedetedelenaandeobservator.
Bijarbeidsregistraties ismenafhankelijkvandeaccuratessevandepersonendiehetwerkuitvoeren
en/ofdeeenhedenvastleggen.Erbestaatindemeestegevallengeenmogelijkheidmeeromachteraf
teverifiërenofhetjuisteaantaleenhedenisvastgelegd.Intwijfelgevallenresteertslechtshetweglaten
vandezegegevens.

3.2Commentaar
Uiteenvergelijkendoverzichtvandeverschillendewaarnemings-,vastleg-enverwerkingsmethoden
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(Hendrix, 1995b) blijkt datzowel detijdstudie als de PMTS geschikte methoden zijn voor de synthese
van taaktijden. Beide methoden scoren meer dan gemiddeld voor wat betreft nauwkeurigheid en zijn
meer dan de andere methoden geschikt voor hetverkrijgen van elementtijden. Een nadeelvan beide
methoden isdevereiste kennis. Deze kennis isvereist om de subjectieve aspecten zoveel mogelijk te
onderbouwen waardoor de verkregen normtijdzo minmogelijk aan nauwkeurigheid verliest. Bij de
tijdstudies betreft dit vooral devereiste tempowaardering. Bijde PMTS omvat dit de analyse van de
bewerking in handelingen (elementen) ende toekenning vandejuiste PMTS-elementenaan deze
handelingen.
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4.Checklist beoordeling vandemethoden
4.1 Inleiding

Het beoordelen van degeschiktheid vanmethoden voor het verkrijgen van arbeidsnormen kanaan de
hand vaneen checklist plaats vinden. Indeze checklist dienen dewaarderingsmethoden en de criteria
ter beoordeling vandemethoden teworden vastgelegd.
Indezechecklist worden devolgende criteria onderscheiden:
- doel ennauwkeurigheid van de methoden voor de doeleinden
- betrouwbaarheid vande resultaten vande onderscheiden methoden
- vereiste kennis en ervaring
- resultaten
Eenpositieve (+)waardering geeft aandatde betreffende methode een positieve bijdrage levert aan
het gevraagde doel.
Eennegatieve (-) waardering geeft aandat de betreffende methode niet/nauwelijks bijdraagt aan het
gestelde doel.
Het doelvandeze checklist ter beoordeling van de methoden op degenoemde criteria is nategaan
welke methode onder welke omstandigheden het meest geëigend isvoor het verkrijgen van arbeidsnormen.
Alvorens dit te kunnen bepalen moet bekend zijn waarvoor dearbeidsnormen worden gebruikt. Betreft
dit een globaal inzicht inde arbeidsbehoefte van eengerberateelt ofwenst men bijvoorbeeld de
arbeidsbehoefte voor hetoogsten van 100rozen,cultivar Madeion,bijeen productie van2stuks/m2,
geteeldop brede bedden,onderdoor geknipt enverzameld met een monorailwagenteweten.
Alvorens de methoden op zijn merites te kunnen beoordelen dient eerst hetdoelwaarvoor dearbeidsnormen nodigzijn, gepreciseerd teworden.Arbeidsnormen worden voor verschillende doeleindengebruikt. Devereiste nauwkeurigheid issterk afhankelijk vandit doel.
Devolgende indeling geeft zowel het doelals dedaarbij gewenste nauwkeurigheid inde arbeidsbehoefte, bewerkingen enwerkmethoden weer.
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4.2 Doel en toepassing van de methoden
Om degeschiktheid van de methoden te kunnen beoordelen moet bekend zijn voor welk doel mende
gewenste informatie wiltoepassen. Hieronder staat eerst omschreven voor welke doelen mende
informatie kan gebruiken enwelke gegevens dan gewenst zijn.

Globaal inzicht in teelten
Onder eenglobaal inzicht inteelten wordt verstaan een indruk van dearbeidsbehoefte van een
bepaalde teelt. Bijvoorbeeld het telen van 15.000m2gerbera's vereist ongeveer 5mensjaren aan
arbeid ende belangrijkste bewerkingen zijnhetoogsten en het sorteren/inpakken.

Nauwkeurig inzicht inteelten
Eennauwkeurig inzicht inteelten geeft hettotaal aantal benodigde urenvoor eenteeltweer inclusief
de arbeidsbehoefte per bewerking inuren.

Globaal inzicht in bewerkingen
Eendergelijk inzicht geeft weer welke bewerkingen voorkomen bij eenzekere teelt,welke werkmethoden daarbij gangbaar zijn en een indicatie vandetotale arbeidsbehoefte, inmensuren, van deze
bewerkingen.

Nauwkeurig inzicht in bewerkingen
Het nauwkeurige inzicht inde bewerkingen van eenteelt bestaat uit een overzicht van alle voorkomende bewerkingen volgens de meest gangbare werkmethoden ende arbeidsbehoefte van deze
bewerkingen inmensuren bijeen bepaalde werkmethode.
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Nauwkeurig inzicht in handelingen

Uiteen nauwkeurig inzicht inde handelingen isafte lezen uitwelke handelingen een bepaalde
bewerking volgens eenzekerewerkmethode bestaat. Ook is bekend hoeveel tijd iedere handeling
gemiddeld kost, metwelke frequentie iedere handeling bijdie bewerking voorkomt, welke invloedsfactoren daarbij een rol spelen enmetwelke toeslagen bijdie bewerkingen/handelingen rekeninggehouden moetworden.
Aan de hand van hetgewenste inzicht is intabel 5degeschiktheid van de methoden beoordeeld.
Tabel5.Geschiktheidvandemethodenbijhetgewensteinzicht

Methoden

Globaal inzicht
in teelten

Nauwkeurig
inzicht in teelten

Globaal inzicht
in bewerkingen

Nauwkeurig
inzicht in
bewerkingen

Nauwkeurig
inzicht in
handelingen

Tijdstudie

-

+

-

+

+

PMTS

-

-

-

+

+

Registratie

+

±

+

±

±

Schatting

+

-

±

-

-

+ =voldoet aan hetgestelde doel endegewenste nauwkeurigheid
- =voldoet niet aan hetgestelde doelen degewenste nauwkeurigheid
Uitdeze tabel blijkt dat registraties enschattingen vooral scoren bijglobale inzichten inteelten en
bewerkingen endattijdstudies en PMTSvooral nauwkeurige inzichten geven inteelten, bewerkingen
en handelingen.

4.3 Betrouwbaarheid resultaten van de methoden
De betrouwbaarheid ende nauwkeurigheid van de arbeidsnormen isafhankelijk van de gebruikte
methode bij hetverzamelen van dearbeidsdata en het opstellen van de arbeidsnormen.
Inonderstaande tabelwordt een overzicht gegeven van de nauwkeurigheid ende betrouwbaarheid
van de resultaten vande methoden.Tevens wordt indeze tabel devaliditeit van de resultaten en de
benodigde observatie-endeverwerkingstijd van de methoden beoordeeld.
Nauwkeurigheid isdematewaarin de methode uitkomsten oplevert die onderscheid maken tussen
de voorkomende handelingen en bewerkingen.
Statistische betrouwbaarheid geeft de mogelijkheid tot het berekenen van de statistische betrouwbaarheid aan.Voor arbeidsmetingenwordt inde regel eeneis gesteldvan 95%betrouwbaarheid.
Interpersoonsbetrouwbaarheid isdeovereenkomst tussen de resultaten van éénzelfde bewerking
door meer waarnemers.
Deze isvoor tijdstudies onderzocht dooreen groep van 5arbeidskundigen aan dehandvan een
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videofilm van het oogsten van sla. Daarbij bleek datdeverschillen tussen de personen kleiner zijn (s=
0.4) dan de verschillen veroorzaakt door de natuurlijke variabiliteit van het product (s =1.4)
Intrapersoonsbetrouwbaarheid isdeovereenkomst tussen de resultaten van éénzelfde bewerking
door éénwaarnemer opverschillende meetdagen.
Deze isvoor detijdstudie nagegaan aande handvan eenvideo van hetoogsten van sla.Daarbij was
de uitkomst dat de verschillen tussen de meetdagen geringer zijn (s =0.5) dan de verschillen
veroorzaakt door de natuurlijke variabiliteit van het product (s =1.4).
Validiteit isde geldigheid vandewaarnemingen,oftewel deovereenkomst tussen de berekende
waarden en de praktijksituatie.
Aan de hand van de arbeidsnormen(taaktijden) diezijnopgesteld op basis van tijdstudiegegevens zijn
voor eengroot aantalteelten,aangevuld metwerkpakketten,arbeidsbegrotingen opgesteld (o.a.
opgenomen in KWIN, 1998).Van deze arbeidsbegrotingen is bekend dat ze een goedeweergave zijn
van de reële situatie op praktijkbedrijven. Deze begrotingen worden niet alleen door ondernemers
gebruikt om hunjaarplanning optezetten.Ook banken,adviesbureaus, arbeidsdeskundigen en
fiscalisten gebruiken deze begrotingen bijhet beoordelen van bedrijven inhet kadervan hunactiviteitenzoals het verstrekken van leningen,hetadviseren bijteeltplannen,het bepalen van dearbeidsgeschiktheid van personen met een bepaalde handicap en het beoordelen van de belastingaangifte.
Daarbij gevenzijdevoorkeur aandeze door onafhankelijke deskundigen opgestelde begrotingen
boven deeigen registraties van debedrijven.

Tabel6. Nauwkeurigheidenbetrouwbaarheidvandemethoden

Methode

Nauwkeurigheid

Statistische
betrouwbaarheid

Interpersoonbetrouwbaarheid

Intrapersoonsbetrouwbaarheid

Validiteit

Benodigde
tijd

Tijdstudie

+

+

+

+

+

.

PMTS

+

+

-

?

+

.

Registratie

±

±

±

?

±

±

Schatting

-

-

-

-

-

+

+ =hoog;gering tijdsbeslag
± =matig
- =laag;veel tijd nodig
? = onbekend
Uitdeze tabel blijkt datde nauwkeurigheid,de betrouwbaarheid en devaliditeit vandetijdstudie hoog
scoort. Een nadeel isde hoeveelheid tijddie het verzamelen en hetverwerken van degegevens tot
arbeidskundige datavraagt. De interpersoonsbetrouwbaarheid van de PMTS isvolgens Knijnenburg
(Knijnenburg, 1991)gering.Onbekend ishoede PMTS scoren ten aanzien van de
intrapersoonsbetrouwbaarheid.
Deregistratieendeschatting scoren slecht opde nauwkeurigheid ende betrouwbaarheid.
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4.4 Vereiste kennis en ervaring
Het toepassen van iedere procedure vereist specifieke vaardigheden vandearbeidskundige. Deze
verschillen sterk per systeem.Sommige kennisgebieden zijn heel specifiek bij bepaalde systemen.In
onderstaande tabelwordt aangegeven welke kennis aanwezig moetzijn bijde toepassing (zowel bij
de observaties als bij deverwerking van de gegevens totarbeidsnormen)van deonderzochte methoden.
Alle methoden vereisen kennis van de bedrijfstak, daarom is impliciet aangenomen dat deze aanwezig
is bijdeobservator en bijdegene diede arbeidsnormen opstelt.
Tabel7.Vereistekennisenervaringpermethode

Methode

Tempowaardering

Statistiek

Toeslagen

Ervaring
waarnemer

Ervaring
werkende

Tijdstudie

+

+

+

+

+

PMTS

.

.

.

+

.

Registratie

-

+

.

.

.

Schatting

-

-

-

-

-

+ = noodzakelijk
- =niet nodig

Tempowaardering
Om de inspanning (het tempo) te kunnen beoordelen die degeobserveerde persoon levert, is het bij
tijdstudies noodzakelijk tempowaardering toe tepassen.Ditvereist speciale kennis (zie voorgaande
hoofdstuk). Bijde andere methoden isdeze kennis nietvereist omdat geen tempowaardering wordt
toegepast.

Statistiek
Hetverwerken van deverzamelde gegevens tot betrouwbare arbeidsnormen,vereist zowel bij
tijdstudies als bijarbeidsregistraties statistische kennis.
Bijtijdstudies wordt zowelvan de individuele opnamen van een bewerking als van de verzamelde
elementtijden van een handeling destatistische betrouwbaarheid bepaald.Dezedient aaneen zekere,
vooraf gestelde, nauwkeurigheid tevoldoen.
Daarnaast is inzicht inregressie-analyse noodzakelijk omdat bijveel bewerkingen eenzeker statistischverbandvoorkomt tussen bijvoorbeeld de productie of het aantaleenheden per oppervlakteeenheid ende per eenheid benodigde tijd. Nagegaan dient tewordenwelk statistisch (lineair,
réciproque, multiple,logaritmisch) verband voorkomt tussen de per eenheid benodigde tijden het
aantal eenheden per oppervlakte-eenheiden hoe betrouwbaar ditverband is.
Ook bij hetverwerken van arbeidsregistratiegegevens tot arbeidsnormen is statistische kennis vereist,
onder andere om te bepalen ofde gevonden waarden statistisch betrouwbaar zijn.
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Toeslagen
Alleen bij hetverwerken van de tijdstudiegegevens totarbeidsnormen worden aan de verzamelde
gegevens toeslagen voor onder andere rust/persoonlijkeverzorging en storingen toegevoegd. Inzicht
indeze materie is bij deze methode vereist om arbeidsnormen te kunnen opstellen (zie appendix).

Ervaring waarnemer
Onafhankelijk van de gebruikte methode dient degenediede arbeidsnormen opstelt voldoende
ervaringtehebben opgedaan met degehanteerde methode maar ook met de betreffende sector.
Omdat bijtijdstudies de bewerkingen ter plekkewordengeobserveerd engeanalyseerd,doet de
waarnemer (veel) ervaring opmet degehanteerde methode en de sector.
Bijdeoverige methoden isdatveel minder het geval,zeker voor wat betreft het inzicht inde sector. Bij
deze methoden worden veel studies van achter het bureau uitgevoerd.Dit kan bij minder ervaren
personen en gedetailleerde studies,zoals PMTS,tot grote verschillen met de realiteit en tussen
personen leiden.
Hetopstellen van arbeidsnormen meteen PMTS vereist eenzeer gedegen en tijdrovende analyse van
de bewerking.Deze analyse bevat zeer veel kwantitatieve elementen welke,door de sterk wisselende
omstandigheden inde agrarische sector, zeker niet vanachter een bureau kunnenworden vergaard.
Ditmaakt een verantwoorde en betrouwbare analyse,zeker voor minder ervaren personen erg
moeilijk entijdrovend en leidt dan nogtot sterk verschillende uitkomsten (Knijnenburg, 1991).

Ervaring werkende
Alleen bijtijdsstudies wordt vooraf rekening gehouden met deervaring van dewerkende. Bijde keuze
vandeteobserveren personen geldt deervaring vande personen als een belangrijk selectiecriterium.
Alleen diepersonen worden geobserveerd die met betreffende bewerking minstens eenjaar ervaring
hebben. Personen met eente grote ervaring (loonwerkers enaannemers) worden eveneens buiten
beschouwing gelaten.

4.5 Resultaten
Inonderstaande tabel isvan deonderzochte methoden aangegeven inhoeverre zij inzicht geven inde
handelingen,de invloedsfactoren ende elementtijden.Daaruit isafte leidenwelke methode gewenst
respectievelijk noodzakelijk/het meest geschikt isom aan hetgestelde doel te beantwoorden.
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Tabel8.Dematevaninzichtvandemethodeninhandelingen,invloedsfactorenenelementtijden

Methode

Handelingen

Invloedsfactoren

Elementtijden

Tijdstudie

+

+

+

PMTS

+

+

+

Registratie
Schatting

±

±

±

-

-

-

+ =positief resultaat
± =matig resultaat
- = negatief resultaat

Dezetabel verwoordt de matewaarin deverschillende methoden scorenten aanzien van het inzicht
datze geven inde handelingen, invloedsfactoren en elementtijden. Detijdstudie ende PMTS geven
een goed inzicht indeze aspecten. Registraties geven een globaal inzicht terwijl schattingen een
slecht inzichtgeven.

4.6 Samenvatting
Confrontatie van deze aspectenbeoordeling geeft aanwelk methode het meest geschikt isvoor het
verkrijgen van informatie over dearbeidsbehoefte vanteelten,bewerkingen en handelingen ende
daarbijvereiste nauwkeurigheid.
Bijglobale inzichten voldoen schattingen en registraties,wordt nauwkeurigheid vereist dandient men
gebruik te makenvantijdstudies ofPMTS.
Op onderzoeksniveau iseen grote nauwkeurigheid gewenst, omdat de meeste arbeidskundige
onderzoeken plaats hebben bij bewerkingen die met een hogefrequentie voorkomen (inde agrarische
sector zijn/worden bijna uitsluitend taaktijden verzameld bijde belangrijkste bewerkingen van de
belangrijkste producten). Omdat deresultaten niet alleenworden gebruikt voor het opstellen van
arbeidsbegrotingen,maar ook voor hetdoorrekenen van alternatieven (automatisering) dienen
nauwkeurige en betrouwbare gegevens vande handelingen,de invloedsfactoren ende elementtijden
ter beschikking te staan,omdat zonder deze het ondoenlijk is heteffect van alternatieven door te
rekenen.
Daaromwordt binnen hetarbeidskundig onderzoek bijna uitsluitend vantijdstudies uitgegaan. PMTS
worden binnen deagrarische sector slechts incidenteel gebruikt omdat erweinig ervaring is met deze
methode en omdat indeagrarische sector veel handelingen voorkomen die nietovereenstemmen met
de handelingen die inde PMTS onderscheiden worden.Om deze tekortkoming teondervangen is
door het IMAGeen PMTS ontwikkeld (Elemental Times inAgriculture = ETA)dat deels aan deze
bezwaren tegemoet komt. Echter dit systeem heeft slechts een beperkt toepassingsgebied omdat
alleenvan deveehouderij voldoende basistijden ter beschikking staan. Hierdoor isdeervaring met dit
PMTS gering.Redenwaarom deze methodiek tot sterk verschillende uitkomsten heeft geleid(Knijnenburg, 1991).
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5.Discussie
Invoorgaande isgeconcludeerddattijdstudiedemeestgeschiktemethodeisbinnenhetarbeidskundigonderzoek indeagrarischesectorvoorhetverkrijgenvannauwkeurigearbeidsnormen.
Zijnglobalenormennodigdanvoldoenbedrijfsregistraties,indiendezeconformeenaantalvoorwaardenzijnopgezet enuitgevoerd.
Tijdstudies kunnenopverschillendemanierenwordenverricht:meteenklokkenplank,meteen
handterminalenmetbehulpvanvideo.Omdaterduidelijkeverschillenzijntussendezemogelijkheden
dientnagegaantewordenwelkemethodedemeestgeschikteis.Hierbijmoetrekeninggehouden
wordenmetdeomstandighedenwaaronderdeinformatieverzameldwordt.Video-opnamenzijn
slechtsbijminofmeerstationairewerkplekkenondergunstigelichtomstandighedenmogelijk.Een
grootvoordeelvanvideo-opnamenisdatdegeobserveerdebewerkingenexactenherhaaldelijk
geanalyseerdkunnenworden,hierdoorkanhetaantalopnamen,zekertenbehoevevan
studiedoeleinden energonomischeanalyseswordenbeperkt.Eenandervoordeelvanvideo-opnamen
isdatdetempowaarderingachteraf,metmeerderepersonen,kanplaatsvinden.Bijtijdstudiesmeteen
klokkenplankofeenhandterminaldientdeobservatordittijdensdeopnametedoen.
Observatiesmeteenhandterminalvereisenmeerroutineenvaardigheidvandewaarnemerdan
opnamesmeteenklokkenplank (Hendrix, 1995a).Hetuitwerkenvandeopnamenverloopthetsnelst
bijdehandterminalomdatdegegevensnaderhandingelezenkunnenwordenineencomputeren met
behulpvaneenverwerkingsprogramma detijdenperhandelingwordenberekend.
Eenanderkritischaandachtspunt bijtijdstudies isdetempowaardering.Erbestaatgeenobjectieve
methodeomhettempovaneenwerkendetekunnenbeoordelen.Omhetstandaardwerktempote
normereniseendefinitievanwerksoortenopgesteld(Cloudt, 1993).Alsbeoordelingscriterium isde
werkhouding,metdaarbijdespecifiekbelastendeaspecten,gehanteerd.Allebewerkingeninde
agrarischesectorzijnopbasisvandezecriteriaintwaalf,duidelijkvanelkaarteonderscheiden,klasseningedeeld.
Daarnaastzijntempofilmsgemaakt,filmsvanpersonendieeenzelfdebewerkingonderverschillende
tempo's uitvoeren. Aandehandvandezefilmstoetsendearbeidskundigeonderzoekersbinnen
agrarischNederlandhunvaardigheidintempowaardering.Daarbijwordtnietalleenaandachtgegeven
aandeindividuelebeoordelingmaarookdeovereenstemmingtussendearbeidskundigen (callibratie
vandetempowaardering).
Uitdezestudieblijktdateenaantaleerderalssubjectiefgeclassificeerdeaspectenvanmetnamede
tijdstudiedoorderesultatenvandiverseproevenalsobjectieveaspectengeclassificeerdmogen
worden.Ditbetreftonderanderedereactietijdvandewaarnemer,derusttoeslagenende
meetpunten.Doordezeobjectiveringheeftdebetrouwbaarheidvanderesultatenvantijdsstudiesaan
waardegewonnen.Desondanks klevenernogsteedseenaantalbezwarenaantijdstudies,zoalsde
tempowaarderingendeervaringendevaardigheidvandewerkende.Omdeuitkomstenvan
tijdstudies nogbeterteobjectiveren isnaderonderzoeknaardezesubjectieveaspectenzeerzekerop
zijnplaats.Ookhettijdsbeslag,vanzoweldeobservatiesalsdeverwerkingvandeverzamelde
gegevens,iseennegatiefaspectvantijdstudies.
Indeappendixisbeargumenteerddathetonderscheiddatdoordiversearbeidskundigen inhet
verledenisgehanteerdbijhetbepalenvandetoeslagenvoorstoringenenbijkomendehandelingen
kanwordenvervangendooreenvooralleagrarischesectorenuniformpercentagevan7%endatal
dezetoeslagenonderdenoemerstoringengerangschikt kunnenworden.
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Appendix
Rusttoeslagen
Inleiding
Aan de viaeen tijdstudie verkregen grondtijden voor de handelingen waaruit een bewerking bestaat
worden toeslagen voor rust (en persoonlijke verzorging) toegevoegd omdat bijde tijdstudie wordt
uitgegaan van een werktempo van 100%.Eendergelijk werktempo kunnen mensen nieteen gehele
werkdag volhouden.Omde geleverde inspanning tecompenseren is het noodzakelijk rust op te
nemen. De hoeveelheid rustdie noodzakelijk isomdegeleverde inspanning te compenseren is
afhankelijk van het soortwerk,defysieke belasting endewerkhouding.
Rusttoeslagen worden veelal als eensubjectieve factor binnen het arbeidskundig vakgebied gekarakteriseerd, omdat eengedegen onderbouwing van deaanbevolen rustpercentages voor de geleverde
fysieke belasting endewerkhouding bijveelsystemen voor rusttoeslagen ontbreekt.
Door Wildt (Wildt, 1988) iseenonderzoek uitgevoerd naar betrouwbaarheid ende objectiviteit van een
groot aantal systemen voor rusttoeslagen. Inditonderzoek is het benodigde rustpercentage voor een
aantal "tuinbouwbewerkingen" bepaalddoor middel vanergonomisch onderzoek. Bijdit onderzoek
waren meerdere proefpersonen betrokken.Bijdeze personen zijn devolgende parameters
vastgelegd:
- de arbeidshartslagfrequentie
- de arbeidsenergieomzet
- de bloeddruk
- de subjectief ervaren belasting
Aande handvan deze parameters isvoor de onderzochte bewerkingen, bijde verschillende
werkmethoden, de rusttoeslag geobjectiveerd.
Daarnaast zijn meerdere systemen voor rusttoeslagen,met elkaar en met de uitkomsten van dit
onderzoek naar rusttoeslagen,vergeleken.Zeven van deachttien onderzochte systemen zijntoepasbaar indeagrarische sector.Van deze zeven systemen isalleen het Berenschot/MOC systeem
(MOC, 1974)geschikt voor deonderzochte bewerkingen. Enkele systemen vallen afomdat ze slechts
voor een beperkt aantal specifieke bewerkingen gelden (machinegebonden werk, transport). Andere
systemen voldoen niet omdat ze niet discrimineren voor desekse van de persoon die dewerkzaamhedenverricht. Weer andere systemen voldoen niet omdat geen rekeningwordt gehouden met de
lichaamshouding.Van detwee resterende systemen voldoet het BTE-systeem (BTE, 1961) niet omdat
devoorgestelde rusttoeslagen niet overeenstemmen met de nieuwste arbeidswetenschappelijke
inzichten.
Inhetonderzoek zijnverder op basis van deonderzochte bewerkingen voor een groot aantal andere
bewerkingen indeglastuinbouw derusttoeslagen afgeleid.Deze zijn vergeleken metde rusttoeslagen
volgens de Berenschot/MOC tabellenvoor rusttoeslagen. Uitdezevergelijking blijkt dat de rusttoeslagen vande bewerkingen volgens de Berenschot/MOC-tabellen bijnafractioneel overeenkomen
met de uitkomsten van deze studie.

Toepassing van detabellen voor rusttoeslagen
Indetabelwaarden is impliciet detoeslag voor persoonlijke verzorging opgenomen,vandaar een
minimum rusttoeslag van3%.Wordt de betrokken bewerking (bijna) uitsluitend door vrouwen verricht
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danbedraagtdeminimalerusttoeslag5%.
Bijhetafleidenvanderusttoeslagmetdezetabellen(MOC.1974)dientalseerstedekrachtsuitoefeningdoordeledematen,armenofbenen,tewordenbepaald.Dezekrachtuitoefening(welke
sekseafhankelijk is)bepaaltdegradatieklein,vrijgroot,grootofzeergroot(zietabel1).

Tabel 1.Rusttoeslagenvoorfysiekebelasting
Belastingtengevolgevanuitgeoefendekrachtenenlichaamshouding
Hulptabel voor dewaardering van de krachtuitoefening
Mannen
beenstand
armstand
vertikaal
bijzitten
bij staan
nietvertikaal
A

C

B

armstand
niet
vertikaal
E

D

0< 2

0<10

0< 4

0<10

2< 5

1CX20

4<10

10<30

5<10

20<40

10<20

30<60

>10

>40

>20

>60

klein

F

bij sta.
H

G

0<1

0< 5

0< 2

0< 5

vrij groot

1<3

5<10

2< 5

5<15

groot

3<6

10<20

5<10

15<30

>6

>20

>10

>30

zeer groot

kracht door been in

kracht per arm in kgf

Vrouwen
beenstand
vertikaal
bij zitten

kracht per arm in kgf

kracht door been in

I

kgf
Rusttoeslagenperelement/handeling
Tabelvoor elementen met
gelijkblijvende krachtuitoefening en
lichaamshouding
lichaamshouding

Tabelvoor elementen met een
wisselende krachtuitoefening of
lichaamshouding
ongunstigste lichaamshouding
A1

B1

C1

D1

E1

zitten

rechtop
staan
en
lopen

staan
45°
gebukt
ofop1
been

staan
90°
gebukt
/geknield

klirnrr
staan
met
armei
omho

3

5

7

10

12

vrij groot

5

7

9

12

14

24

groot

7

9

11

14

16

28

zeer groot

9

11

13

16

18

A

B

C

D

E

zitten

recht
op
staan
en
lopen

staan
45°
gebukt
ofop1
been

staan
90°
gebukt
/geknield

3

5

9

13

17

6

8

12

16

20

10

12

16

20

14

16

20

24

klimmen
/staan
met
armen
omhoog
klein

Afhankelijkvandezegradatiewordtindetabelelement/handelingendelichaamshoudingdecorresponderenderusttoeslagafgelezen. Alleenindiendelichaamshoudingendekrachtuitoefeninggelijk
blijft,wordthetlinkergedeeltevandetabelgebruikt.Inalleanderegevallen,bijwisselendelichaamshoudingenen/ofkrachtuitoefening, wordthetrechtergedeeltevandetabelkolomgebruikt.
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Voor alle elementen/handelingen van een bewerking wordt de rusttoeslag uit detabel afgeleid. Daarna
wordt voor degehele bewerking de gemiddelde rusttoeslag berekend door detoeslagen per element
tevermenigvuldigen met het procentuele aandeel vandehandelingen indebewerking.

Toeslagen voor storingen,bijkomende handelingen, kort-cyclischwerk en de geestelijke
belasting.
Vervolgens worden depercentages voor storingen enbijkomende handelingen bepaald.Dit kunnen
vaste ofwisselende percentages zijn. Insommige agrarische bedrijfstakken worden voor alle bewerkingen dezelfde percentages gebruikt, inandere sectoren eenvast percentage per groepvan bewerkingen, inweer andere sectoren een per bewerking wisselend percentage. Inde glasgroenten-, de
snijbloemen-en de potplantenteelt zijnde percentages voor storingen en bijkomende handelingen
afgeleid uiteen groot aantal tijdstudies en vastgezet op 2respectievelijk 5%. Inde akkerbouw, de
veeteelt, defruit- en de boomteelt worden vaste percentages per groep van bewerkingen (grondbewerking,vermeerdering,oogsten,dierverzorging enzovoort) gehanteerd.
Inde bollenteelt en debolbloementeelt variëren deze percentages per bewerking omdat ze zijn
afgeleid uitde tijdsstudies die van iedere bewerkingzijn gemaakt. Daardoor wisselen de percentages
perbewerking.
Inonderstaande tabel staan de per bedrijfstak gebruikte percentages vermeld.
Tabel2.Toeslagen voor storingen enbijkomende handelingen

Bedrijfstak
akkerbouw
bloembollenteelt
bolbloementeelt
boomteelt
champignonteelt
fruitteelt
glastuinbouw
groenvoorziening
pluimvee
varkenshouderij
veeteelt
vollegrondsgroenten

Toeslagpercentage
storingen
handwerk
machwerk
0of3
3 of 7of 12
per bewerking
per bewerking
2
5
2-8 (4.5)
idem
0-7(2)
idem
0-8(2)
idem
2
5
8 (samen)
idem
idem
in taaktijd
3 of 7 (samen)
idem
3 of 7 (samen)
7of 12 (samen)
0-7 (3) samen
idem

bijkomende handelingen
handwerk
machwerk
in taaktijd
intaaktijd
per bewerking
per bewerking
5
5
4-10(6)
idem
0-8(3)
idem
0-17(3)
idem
5
5
zie storing
zie storing
in taaktijd
in taaktijd
zie storing
zie storing
in taaktijd
in taaktijd
in taaktijd
in taaktijd

(..)gemiddeldeoverallebewerkingenindebedrijfstak
samen=toeslagenvoorstoringenenbijkomendehandelingenzijnineenpercentagesamengenomen
idem=erisgeenverschilingemiddeldestoringspercentages tussenhand-enmachinaalwerk

Door betrokken arbeidskundigen is naar aanleiding van deze resultaten afgesproken dat gezien de
resultaten van dezeopsomming voor alle bedrijfstakken een toeslag van ca.7%voor storingen en
bijkomende handelingen gezamenlijk eengoedeweergave isvan de benodigde toeslagvoor deze
onregelmatig optredende handelingen.
Deze handelingen tezamen worden vanaf dit moment storingen genoemd omdat dit begrip een
betere omschrijving geeft van de hieronder begrepen handelingen (Schilden, 1997)dan het begrip
bijkomende handelingen (Lint, 1970).
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Toeslag voor kort-cyclischwerk
Kort-cyclischwerk isextra belastend (SZW, 1990). Door een extra toeslagfactor wordt rekening
gehouden met het extra belastend effect vandeze bewerkingen. Deze toeslagfactor wordt gerekend
over detoeslagpercentages voor rust/persoonlijkeverzorging enstoringen maar niet over de toeslag
voor geestelijke belasting. Intabel 3staat detoeslagfactor bij verschillende cycli-duren weergegeven
(MOC, 1974). De toeslag wordt achteraf bijhet opstellen vantaaktijden toegekend. Dehandeling die
de meeste tijd vraagt binnen de bewerking is bepalendvoor de toeslagfactor.

Tabel3.Toeslagfactor voor decyclusduur bij kort-cyclisch werk
Cyclusduur incentiminuut
<2
2<4
4 <10
10<40
40 en groter

Toeslagfactor
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0

Degezamenlijke toeslagpercentages voor rust en storingen worden met dezefactor vermenigvuldigd.

Toeslag voor de geestelijke belasting
Indien de bewerking geestelijk belastend is,wordt detoeslag voor geestelijke belasting afgelezen uit
de betreffende tabel,zie tabel4.Dit percentage wordt opgeteld bijdeoverige toeslagen.Dit
percentagewordt pas toegevoegd nadateerst de toeslagen voor rust,storingen en bijkomende
handelingen eventueel zijnvermenigvuldigd met detoeslagvoor kort-cyclisch werk.
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Tabel4.Toeslagenvoorgeestelijkebelasting

Technisch
lopen, vegen
betonstorten,ontkisten,
kwasten,zand scheppen

Sector
Administratief
lopen, vegen

machine bedienen

monteren,grof

kaarten lichten en
terugplaatsen

aftekenen, centreren

controlerend vergelijken,
overnemen van bedragen

stikken (eenvoudig)
lassen (nauwkeurig),
passlijpen (met de hand)

typen goed leesbaar
eenvoudig concept

monteren (fijn)

opstellen routinebrief,typen
moeilijk concept
codering boekingsstukken

tekening of instructie lezen,
controleren, keuren, stikken
(moeilijke draad)
naalden richten

opstellen moeilijk stuk

Tabelwaarde
Agrarisch
lopen,vegen, dragen
voer scheppen, stallen
reinigen, bomen/heesters
rooien
trekker rijden bij eggen/mest
verspreiden, bollen pellen,
plantenwijderzetten, oogsten
non-selectief,stek steken
trekker rijden op deweg,
dieven, indraaien,pluizen,
wieden, opeenzetten,
griffels/enthout gereed maken
trekker rijden bij
ploegen/voeren op de stal,
melken,vee scheren
trekker rijden bij schoffelen,
snoeien, selectief oogsten
sorteren op kwaliteit,
trossnoeien,oogsten asperge,
selecteren

0
1

2

3

4

5
6

7
gezondheidscontrole bij
dieren,controle biologische
bestrijding, scouting
ziek zoeken bij
aardappel/tulpen

8

9
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