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Hoofdstuk 1 
Het beoordelen van functies; de onderzoeksvraagstelling 

1.1 Inleiding 

Het belang van functieanalyse is dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende 

personeelsdoeleinden, zoals voor functiewaardering, selectie, prestatiebeoordeling, 

loopbaanplanning, management development, ontwikkelen van trainings- en 

opleidingsprogramma's, functie- en organisatieontwerp, etc. Onder functieanalyse wordt hier 

verstaan: ' Het op min of meer systematische wijze verzamelen van gegevens van en over een 

functie'. Het omvat zowel de analyse van de taakinhoud in termen van taken, of gedrag, als de 

nadere beoordeling van functies op zwaarte, of de afleiding van voor de functie relevante 

persoonsattributen. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze definitie en op 

wat precies onder taken, gedrag, functiezwaarte en persoonsattributen wordt verstaan. 

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op de eerste twee bovengenoemde 

doelstellingen, namelijk functiewaardering en selectie. Bij functiewaardering wordt de 

zwaarte van een functie als geheel ingeschat voor salariëringsdoeleinden. Dit gebeurt vrijwel 

altijd op grond van een functiebeschrijving, die in de meest gevallen gemaakt is door een 

interne (bijv. een P&O-medewerker) of een externe adviseur aan de hand van interviews met 

betrokkenen (functievervullers, leidinggevenden, e.d.). De uiteindelijke waardering van de 

functie vindt meestal in een beoordelaargroep plaats. 

Bij selectie gaat het er om een selectieprocedure te ontwerpen, die toekomstige 

prestaties in een functie op bevredigende wijze kan voorspellen. Daarvoor is het belangrijk te 

achterhalen wat voor persoonskenmerken iemand moet bezitten om een functie op 

bevredigende wijze te kunnen vervullen. De hoeveelheid en de aard van functie-informatie die 

daarvoor verzameld wordt kunnen in de praktijk sterk variëren. Soms gebeurt dit door een 

(ongestructureerd) interview af te nemen en op grond hiervan direct de belangrijkste 

persoonskenmerken af te leiden. Of er wordt aan de hand van een meer systematische 

procedure (bijvoorbeeld kritieke incidenten methode; Flanagan, 1954, of de C-jam-methode; 

Levine, 1983) getracht te herleiden wat de belangrijkste persoonskenmerken zijn op grond van 

wat mensen doen, of moeten doen in een functie. In andere gevallen wordt de taakinhoud aan 

de hand van een functieanalyse-instrument geanalyseerd in termen van taken of gedrag. Soms 

worden op grond van deze gegevens de voor een functie relevante persoonskenmerken 



afgeleid, maar het is ook mogelijk dat dit door het desbetreffende functieanalyse-instrument 

uitgevoerd wordt. Dit laatste is het geval bij een instrument als de Position Analysis 

Questionnaire (PAQ; zie o.m.: McCormick, Jeanneret & Mecham, 1972) en het Work 

Profiling System (WPS; Saville & Holdsworth, 1993), waaraan in dit proefschrift een heel 

hoofdstuk gewijd is (hoofdstuk 6). 

Welk functieaspect (taken, gedrag, zwaarte, of persoonsattributen), in combinatie met 

enig personeelsdoel, ook beoordeeld wordt, in alle gevallen is het de vraag hoeveel en wat 

voor soort functie-informatie benodigd is om goede functiegegevens te verkrijgen. 

Het uitgangspunt bij functieanalyse, ongeacht het personeelsdoel, is altijd dat een 

beeld van de taakinhoud van een functie opgeroepen wordt. Dit kan opgeroepen worden door 

bijvoorbeeld een interview af te nemen met betrokkenen, functie-informatie op papier aan te 

bieden (in onderzoeken met functieanalisten, of studenten), of in het geheugen te tasten, als 

men bekend is met de functie. De hoeveelheid en de aard van functie-informatie op grond 

waarvan een functie nader geanalyseerd of beoordeeld wordt, kunnen sterk variëren. Zo kan 

men op grond van dit opgeroepen beeld een functie direct beoordelen op de eerder genoemde 

functieaspecten (taken, gedrag, functiezwaarte, of persoonsattributen). Het is ook mogelijk 

eerst de functie-inhoud kwalitatief (functiebeschrijving; als deze er nog niet was), of 

kwantitatief te analyseren in termen van taken of gedrag en op grond van deze 

functiegegevens de functie nader te beoordelen ofte analyseren. 

Het accent in deze dissertatie ligt op het kwantitatief beoordelen van functies op de 

zojuist genoemde variabelen (taken, gedrag, zwaarte, of persoonsattributen) aan de hand van 

een beoordelingsschaal. Om deze reden wordt de term 'functiebeoordeling' regelmatig 

gebruikt in de plaats van de meer algemene term 'functieanalyse'. Naast de vraag hoeveel en 

wat voor functie-informatie benodigd is om goede functiebeoordelingsgegevens te verkrijgen, 

is het ook de vraag wie het best ingezet kan worden om een functie te beoordelen. Is het 

noodzakelijk dat hiervoor mensen ingezet worden die dit regelmatig doen vanuit hun 

professie, zoals functionalisten, of P&O-medewerkers? Of kunnen personeelsleden, zoals 

functievervullers en leidinggevenden, hierbij ingezet worden? Uiteindelijk weten deze laatste 

het beste wat de functie inhoudt. Of hangt een en ander af van de te beoordelen variabele? Is 

het zo dat beter 'professionals' ingezet kunnen worden naarmate meer 'afleiding' noodzakelijk 

is en de te beoordelen begrippen abstracter zijn, terwijl beter personeelsleden ingezet kunnen 

worden als het gaat om het beoordelen van concrete taken? 



Een lastig onderwerp bij functieanalyse is wat een functie in feite is. Men zou kunnen 

zeggen dat het gaat om wat voor taken, werkzaamheden daarin uitgevoerd worden en dus dat 

het er om gaat wat een functiehouder doet en minder om wat deze zou moeten doen. Hoe hier 

naar gekeken wordt hangt sterk af van het doel van functieanalyse. Bij selectie zal het in veel 

gevallen minder belangrijk zijn om te weten hoe een individuele functiehouder een functie 

precies vormgeeft, maar zal het accent meer liggen op het afleiden van vereiste 

persoonskenmerken met het oog op het in deze, en mogelijk toekomstige, functie met succes 

verrichten van werk (leveren van prestaties). Bij functiewaardering is het vaak wel belangrijk 

welke precieze verantwoordelijkheden een individuele functiehouder naar zich toe getrokken 

heeft. Aan de andere kant is het bij functiewaardering de vraag of dit soort nuances 

daadwerkelijk gemeten kunnen worden. 

Vaak worden bij functiebeoordeling meerdere mensen betrokken en worden hun 

oordelen bij elkaar gevoegd. Een belangrijk criterium om de kwaliteit van 

functiebeoordelingsgegevens te kunnen bepalen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Hierbij wordt gekeken in hoeverre beoordelaars het met elkaar eens zijn in hun oordelen over 

meerdere begrippen bij één functie, of over één begrip over meerdere functies. Door de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen wordt tenminste duidelijk hoe groot het gedeelte 

is waarover beoordelaars het eens zijn. Eventuele verschillen in oordelen kunnen veroorzaakt 

worden door: 1) verschillen in opvatting over wat de functie inhoudt en; 2) measurement error 

bij meting. Dit laatste wordt beïnvloed door de mate waarin de te meten begrippen helder zijn 

en de mate waarin men het eens is over de betekenis van de gehanteerde beoordelingsschalen. 

Beide onderwerpen (verschillen in fimctieopvatting en measurement-error) zijn lastig van 

elkaar te scheiden. 

Toch blijft het een probleem in hoeverre verschillen in ideeën en opvattingen over de 

te beoordelen functie functiebeoordelingsgegevens kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk kan dit 

niet alleen de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verlagen, maar ook de validiteit: bijvoorbeeld 

de kwaliteit (zoals het voorspellend vermogen) van een profiel van voor de functie vereiste 

persoonsattributen; of bijvoorbeeld het draagvlak van gekozen functiespecifieke 

prestatiebeoordelingscriteria. 

In de meeste gevallen zal men eventuele verschillen in ideeën en opvattingen over de 

functie als 'error' beschouwen, tenzij men verwacht dat zulke verschillen niet meer 

verwaarloosbaar zijn en de kwaliteit van gegevens negatief kunnen beïnvloeden. In die laatste 



gevallen is het zinvol voorafgaand aan een verdere analyse (beoordeling) van functies eerst 

consensus te bereiken over wat de functie inhoudt. Dit laatste wordt bij functiewaardering 

altijd gedaan. Pas als men het met elkaar eens is over wat de functie inhoudt 

(verantwoordelijkheden en taken vastgelegd in een functiebeschrijving), wordt de functie 

nader gewaardeerd. 

Voor sommige doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor functieontwerp, kan het juist 

interessant zijn om een functieanalyse-instrument in te zetten om te kunnen bepalen in 

hoeverre mensen verschillen in ideeën en opvattingen over de functie en op welke specifieke 

punten die betrekking hebben. Ook als een functieanalyse-instrument voor dit laatste doel 

ingezet wordt, zal eerst aangetoond moeten worden dat beoordelaars de te meten begrippen en 

schalen van het desbetreffende instrument doorgaans op dezelfde manier interpreteren. Om 

dat te kunnen onderzoeken is het belangrijk aan te tonen dat mensen het in ieder geval met 

elkaar eens zijn bij functiebeoordeling in situaties waarvan men verwacht dat verschillen in 

functieopvatting een ondergeschikte rol spelen. 



1.2 Onderzoekskader en vraagstelling 

Het oorspronkelijke uitgangspunt van dit proefschrift was te onderzoeken welke de 

psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen zijn en of het mogelijk is 

functiewaarderingssystemen te vereenvoudigen. Aangezien aan het bepalen van het 

functieniveau altijd een analyse voorafgaat, gericht op de taakinhoud van de functie, is een 

belangrijke afgeleide vraag wat de bijdrage is van een meer kwantitatieve analyse van de 

taakinhoud aan de kwaliteit van functiewaarderingsgegevens en aan de mogelijkheden voor 

meervoudige toepassing van functieanalysegegevens ten behoeve van andere personeels-

doeleiden. 

Bij het zoeken naar mogelijkheden het functieanalysegedeelte van functiewaarderings

procedures een meer kwantitatief karakter te kunnen geven, is aansluiting gezocht bij een 

specifiek functieanalyse-instrument: het Work Profiling System (WPS). Hierbij is in dit 

onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan de psychometrische kwaliteiten van dit specifieke 

instrument voor functieanalyse. 

Uiteindelijk is het onderzoek voor deze dissertatie in een meer algemeen kader 

geplaatst, met als rode draad de volgende vraagstelling: 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat bij functiebeoordeling 

ten behoeve van verschillende personeelsdoeleinden, waarbij het accent ligt op 

functiewaardering en selectie, het beoordelingsresultaat voldoende psychometrische 

kwaliteiten in termen van betrouwbaarheid en validiteit bezit? 

1.3 Hoofdstukindeling 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op onderzoeksachtergronden. Daarbij komt 

nader aan de orde wat onder het begrip functieanalyse en functiebeoordeling wordt verstaan 

en worden de vier onderscheiden functiebeoordelingsvariabelen omschreven: taken, gedrag, 

functiezwaarte en persoonsattributen. Verder wordt ingegaan op belangrijke psychometrische 

criteria bij functiebeoordeling. Daarbij wordt een aantal belangrijke formules weergegeven, 

waarop in meerdere onderzoeken een beroep gedaan wordt. 

In hoofdstuk drie wordt vanuit de onderzoeksliteratuur ingegaan op de vraag hoeveel 

functie-informatie nodig is om een selectieprocedure te kunnen ontwerpen met een sterk 

voorspellend vermogen (predictieve validiteit). Daarbij wordt ingegaan op de mogelijke 

bijdrage van een kwantitatieve analyse van de taakinhoud van een functie. 



In hoofdstuk vier wordt een meta-analyse beschreven met als vraagstelling welke de 

determinanten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn bij de beoordeling van functies. 

Belangrijke aspecten van de vraagstelling van dit proefschrift komen daarbij aan de orde, 

zoals: hoeveel training is nodig, wie kan het best ingezet worden bij ftmctiebeoordeling etc? 

In hoofdstuk vijf wordt onderzoek beschreven met een aantal 

functiewaarderingssystemen, gericht op twee thema's. Ten eerste wordt de vraag onderzocht 

welk achterliggend concept gemeten wordt met functiewaarderingsystemen. Ten tweede 

wordt ingegaan op een onderwerp dat zeer relevant is voor de feitelijke 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van functiewaarderingsgegevens, namelijk in hoeverre 

functiewaarderingssystemen aansluiten op de salarissystemen waarvoor ze gebruikt worden. 

In hoofdstuk zes wordt onderzoek besproken met betrekking tot een specifiek 

instrument voor functieanalyse/ functiebeoordeling: het Work Profiling System (WPS). 

Meerdere onderzoeken worden beschreven, waarin functies beoordeeld worden op alle eerder 

genoemde functiebeoordelingsvariabelen, met uitzondering van specifieke taken. Het 

onderzoek is er op gericht de psychometrische kwaliteiten van het WPS nader te onderzoeken. 

In de laatste twee hoofdstukken worden conclusies uit eerdere hoofdstukken en 

onderzoeksbevindingen met elkaar geïntegreerd. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de 

beïnvloedbaarheid van interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsgegevens. Het vaststellen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is vaak een complex en niet altijd doorzichtig geheel. In dit 

hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze men interbeoordelaarsbetrouwbaarheidgegevens 

kan beïnvloeden. Tevens zal worden ingegaan op de informatie die vermeld zou moeten 

worden bij de rapportage van interbeoordelaarsbetrouwbaarheidgegevens. In hoofdstuk acht 

wordt ingegaan op de eerder beschreven onderzoeksvraagstelling. 


