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Hoofdstuk 5. 

Psychometrische kwaliteiten van functiewaarderings-systemen en 

aansluiting op salarisgroepindelingen5 

Belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk 

Aan de hand van functiewaarderingssystemen wordt de zwaarte van functies vastgesteld, die 

meestal worden uitgedrukt in een puntentotaalscore. Op grond van deze score worden functies 

vervolgens in een functiegroep ondergebracht die vrijwel altijd correspondeert met een salarisgroep. Bij 

functiewaarderingssystemen blijken twee typen kenmerken gebruikt te worden: algemene kenmerken 

die voor alle functies van toepassing zijn (kennis, verantwoordelijkheid, probleembehandeling, 

communicatie, etc.) en functiespecifieke kenmerken, die alleen voor een bepaalde groep van functies 

relevant zijn (werkomstandigheden, supervisie en vreemde talen). In dit hoofdstuk worden twee 

onderzoeken besproken. 

Uit het eerste onderzoek blijkt dat algemene kenmerken in feite hetzelfde onderliggende aspect 

meten, aangeduid als: het algemene functieniveau. Extra factoren kunnen alleen statistisch worden 

onderscheiden als het gaat om functiespecifieke kenmerken. Aan het gebruik van functiespecifieke 

kenmerken is een aantal nadelen verbonden, waardoor het de vraag is of dit soort kenmerken niet 

beter weggelaten kunnen worden, of apart van functiewaardering horen te worden behandeld. 

In het tweede onderzoek komt een heel ander probleem naar voren. Functiewaarderings

systemen zijn goed in staat het niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan 

waarvoor ze in de praktijk ingezet worden. Met andere woorden: dat wat gemeten wordt met 

functiewaarderingssystemen, sluit niet helemaal aan bij de vaak zeer gedifferentieerde 

salarisgroepindelingen, die in de praktijk gehanteerd worden. De consequentie hiervan is dat het 

functieniveau uitgedrukt in puntentotalen redelijk stabiel en betrouwbaar gemeten kan worden, maar 

dat de uiteindelijke toewijzing van een functie aan een functiegroep (salarisgroep) sterk beïnvloed kan 

worden door: willekeur ('error'), gekozen wegingsfactoren van kenmerken ook als kenmerken hoog 

onderling gecorreleerd zijn, gebruik van subjectieve schaalwaarden en dergelijke. Een betere 

aansluiting tussen functiewaarderingssystemen en functiegroepindelingen kan verkregen worden door 

functiegroepen te verbreden, of door het aantal schaalwaarden van kenmerken te vergroten en deze 

van nieuwe definities te voorzien. 

5 De inhoud van dit hoofdstuk is verwerkt in twee artikelen getiteld: 1) The factor structure of job value. What 
do job evaluation systems measure? A lisrel analysis of job evaluation data. Dit artikel is ter beoordeling 
aangeboden aan de Journal of Organizational Behavior; 2) Job evaluation systems and pay grade structures: do 
they match? Dit artikel is ter beoordeling aangeboden aan Personneil Psychology 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderings-

gegevens besproken. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt 

ingegaan op de betekenis van de begrippen die met functiewaarderingssystemen gemeten 

worden. De resultaten van een onderzoek worden besproken, waarin aan de hand van 

confirmatieve factoranalyse is onderzocht welke begrippen ten grondslag liggen aan het meten 

van de waarde van functies. In het tweede gedeelte wordt nog eens ingegaan op een aantal 

psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen, maar nu in relatie tot het 

onderbrengen van functies in functiegroepen. Vermoed wordt dat functiewaarderingssystemen 

goede psychometrische kwaliteiten hebben als het gaat om het bepalen van de waarde van een 

functie in punten. Ze schieten evenwel tekort als het gaat om de toewijzing van functies aan 

functiegroepen. Er wordt onderzocht welke systeemkenmerken van invloed zijn op de 

aansluiting van functiewaarderingsgegevens op het aantal functiegroepen waarin functies 

ondergebracht worden. 

5.1 De psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingsgegevens: de meting van de 

zwaarte, uitgedrukt in een puntentotaalscore 

5.1.1 Inleiding 

Als het gaat om de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen zijn 

twee aspecten belangrijk: 1) is de meting betrouwbaar? en 2) wordt gemeten wat bedoeld is? 

Het eerste wordt meestal vastgesteld door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen. 

Het tweede aspect is wat lastiger te bepalen, maar op beide aspecten wordt nader ingegaan. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het vaststellen van de functiezwaarte 

Uit hoofdstuk 4 kwam naar voren dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) op 

itemniveau bij functiewaardering relatief hoog is. P&O-medewerkers en psychologen bleken 

tot een gemiddelde IBB te komen van .70. In de beschreven meta-analyse kwamen geen 

onderzoeken voor met instrumentdeskundigen als beoordelaar. De verwachting is dat de IBB 

nog hoger zal zijn bij professionals, die dagelijks met functiewaardering te maken hebben. 

De IBB kan nog verder stijgen door naar puntentotaalscores in plaats van naar 

afzonderlijke kenmerken te kijken en door gegevens van een groter aantal beoordelaars bij 
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elkaar te voegen. Uit onderzoek van Madigan (1985) blijkt dat de IBB bij puntentotaalscores 

rond de .95 ligt. In de praktijk worden functies vaak gewaardeerd in beoordelaargroepen, 

waarin net zolang gediscussieerd wordt totdat consensus bereikt wordt (Montemayor & 

Fossum, 1997). Hierdoor zal de betrouwbaarheid van functiewaarderingsgegevens nog hoger 

kunnen worden en boven de 0.95 komen te liggen. Hierbij kunnen echter ook kanttekeningen 

geplaatst kunnen worden. Zo geven Benson en Hornsby aan (1988) dat functiewaardering in 

beoordelaargroepen louter een symbolisch ritueel is, waarbij het in feite om onderhandelingen 

gaat doorspekt met 'political tactics' (zie ook Quaid, 1993). 

Wat meten functiewaarderingssystemen? 

De vraag of wordt gemeten wat bedoeld is bij functiewaardering, is lastig te 

beantwoorden. Uit (exploratief) factoranalytisch onderzoek blijkt dat de discriminerende 

validiteit van functiewaarderingssystemen niet hoog is (zie onder meer: Madigan, 1985; 

Madigan & Hoover, 1986; Lawshe e.a., 1945, 1946, 1948). Een beperkt aantal factoren (twee 

tot vijf) blijkt verantwoordelijk voor de variantie in scorepatronen. In het hier te presenteren 

onderzoek wordt in plaats van een exploratieve een confïrmatieve factoranalyse met behulp 

van Lisrei uitgevoerd op functiewaarderingsgegevens van een vijftal functiewaarderings

systemen uit de praktijk. Het verschil met eerder uitgevoerd onderzoek is dat door middel van 

confïrmatieve factoranalyse getoetst kan worden of de veronderstelde theoretische structuur 

die ten grondslag ligt aan functiewaarderingssystemen, ook daadwerkelijk in scorepatronen 

teruggevonden kan worden, ook als kenmerken gecorreleerd blijken te zijn. Een ander groot 

verschil tussen dit onderzoek en eerder uitgevoerd onderzoek is dat in dit onderzoek bij een 

aantal functiewaarderingssystemen het aantal gewaardeerde functies zodanig groot is (in 

termen van enkele duizenden of meer), dat met een grotere gevoeligheid gespecificeerde 

modellen getoetst kunnen worden. 

Zoals in paragraaf 2.1 al is aangegeven zijn de kenmerken (items) bij functie

waarderingssystemen onder te brengen in de volgende domeinen: kennis, communicatie, 

probleembehandeling, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid (inclusief leidinggeven) en 

bezwarende werkomstandigheden. Nu is het de vraag of kenmerken van deze domeinen zich 

van elkaar onderscheiden, wanneer scorepatronen met behulp van Lisrei geanalyseerd worden. 

Voorafgaand aan deze analyses is het zinvol onderscheid te maken tussen twee typen 

kenmerken, namelijk tussen algemene en functiespecifieke kenmerken. Algemene kenmerken 
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zijn relevant voor alle functies, terwijl functiespecifïeke kenmerken voor een beperkte groep 

van functies relevant zijn. Indien functiespecifïeke kenmerken worden beoordeeld voor 

uiteenlopende functies zal een relatief groot aantal nulscores gevonden worden, terwijl de 

scores op algemene kenmerken in beginsel over de gehele schaal verdeeld zijn. De meeste 

kenmerken van functiewaarderingssystemen zijn algemeen van aard, zoals kenmerken 

behorend bij domeinen als kennis, communicatie, probleembehandeling, zelfstandigheid en 

algemene verantwoordelijkheid. Voorbeelden van functiespecifïeke kenmerken zijn: 

leidinggeven en bezwarende werkomstandigheden. 

5.1.2 Methode 

Betrokken functiewaarderingssystemen 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van data die verkregen zijn met vijf 

verschillende functiewaarderingssystemen. Per systeem wordt besproken welke kenmerken 

gebruikt worden en hoeveel functies het betreft. Het gaat in alle gevallen om 

waarderingsgegevens die in de praktijk tot stand gekomen zijn. Bij het Hay-systeem en het 

IFA-systeem zijn gegevens door systeemhouders ter beschikking gesteld. Bij de overige 

systemen zijn gegevens door specifieke organisaties ter beschikking gesteld; voor deze 

systemen is een fictieve systeemnaam gekozen. 

Hay-systeem 

Het Hay-systeem bevat acht, algemene kenmerken onderverdeeld in drie domeinen: 

Kennis: functietechnische kennis, sociale vaardigheden, en bestuurskunde; probleem

behandeling: complexiteit, vrijheid van denken; verantwoordelijkheid: vrijheid van handelen, 

invloed, accountability. In totaal gaat het om 13456 functies. 

De schalen bij het HAY-systeem zijn niet lineair. Elk volgende stap is 15% hoger dan 

de voorgaande. Om statistische berekeningen te kunnen maken zijn de schalen 

getransformeerd naar lineaire schalen. 
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IF A-systeem 

Het IF A-systeem bevat twaalf kenmerken, verdeeld over vier domeinen: kennis: 

vakkennis, functionele vaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid; zelfstandigheid: informatie

kader, keuzemoeilijkheid, methodische vaardigheid; verantwoordelijkheid: beslissingsruimte, 

beïnvloedingsdomein, afbreukrisico; bezwarende werkomstandigheden: bezwarende 

lichaamshouding en/of tijdsomstandigheden, werksituatie/ werkklimaat, werkrisico. De 

kenmerken van het domein werkomstandigheden zijn functiespecifiek. De andere kenmerken 

zijn algemeen. In totaal gaat het om 2503 functies. 

Het IFA-systeem is sinds het onderzoek is uitgevoerd in een aantal opzichten 

veranderd. Veranderingen zijn niet van dien aard (vooral aanscherping van definities) dat dit 

consequenties heeft voor de onderzoeksbevindingen. 

GB-systeem 

Het gaat hier om een functiewaarderingssysteem dat vooral bij bankorganisaties 

gebruikt wordt. Het GB-systeem bevat zeven domeinen (hoofdkenmerken) telkens in twee 

kenmerken onderverdeeld: kennis: niveau en aard; probleembehandeling: vrijheid, 

moeilijkheidsgraad; besluitvorming: vrijheid, gevolgen; communicatie: intensiteit, aard; 

supervisie: aard, aantal ondergeschikten: methodische vaardigheid: vaardigheid, accuratesse; 

vreemde talen: aantal talen, intensiteit. De kenmerken van de eerste vier domeinen zijn 

algemeen van aard, de overige zijn functiespecifiek. In totaal gaat het om 150 functies. 

SB-systeem 

Dit instrument wordt binnen één specifieke organisatie gebruikt. Het instrument 

bestaat uit achttien kenmerken, onderverdeeld in vier domeinen en een categorie diversen: 

kennis: opleiding, veelzijdigheid, ervaring; communicatie: mondelinge - en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid, druk door contacten, belang en frequentie; verantwoordelijkheid: 

vrijheid van handelen, ruggespraak, afbreukrisico; leidinggeven: aantal ondergeschikten, 

niveau, veelzijdigheid; diversen: druk door omstandigheden, creativiteit, functionele 

bevoegdheden, vreemde talen en methodische vaardigheid. Het aantal betrokken functies is 

gelijk aan 610. 

Vrijwel alle genoemde kenmerken zijn onderverdeeld in twee subkenmerken, waarvan 

de precieze scoring onbekend is. De analyses zijn derhalve uitgevoerd op het niveau van 
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kenmerken. De kenmerken van eerste drie domeinen en het kenmerk druk door 

omstandigheden zijn algemeen van aard, de overige zijn functiespecifiek. 

IO-systeem 

Dit instrument wordt eveneens binnen één specifieke organisatie gebruikt. Het 

instrument bestaat uit acht domeinen (hoofdkenmerken), telkens in twee kenmerken 

onderverdeeld: kennis: gerichtheid, niveau; contact: aard, reikwijdte; uitdrukkings

vaardigheid: aard, complexiteit; zelfstandigheid: aard, vrijheid; afbreukrisico: consequenties, 

kans; leidinggeven: veelzijdigheid, complexiteit; manuele vaardigheden: veelzijdigheid, 

beheersing; werkomstandigheden: aard, reikwijdte. De laatste drie domeinen bevatten 

functiespecifieke kenmerken, de resterende zijn algemeen van aard. Het gaat om 90 functies. 

In tabel 5.1.1 wordt een overzicht van de algemene- en specifieke hoofdkenmerken 

van de vijf systemen gegeven. 

Tabel 5.1.1 Overzicht algemene- en specifieke hoofdkenmerken van de vijf systemen 

Algemene hoofdkenmerken Functiespecifieke hoofdkenm. 

Hay-systeem Kennis 
Probleembehandeling 
Verantwoordelijkheid 

IFA-systeem Kennis 
Zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid 

Bezw. werkomstandigheden 

GB-systeem Kennis Supervisie 
Probleembehandeling Methodische vaardigheid 
Besluitvorming Vreemde talen 
Communicatie 
Verantwoordelijkheid 

SB-systeem Kennis Leidinggeven 
Communicatie Vreemde talen 
Verantwoordelijkheid Methodische vaardigheid 
Druk door omstandigheden Functionele bevoegdheden 

Creativiteit 

IO-systeem Kennis Supervisie 
Contact Manuele vaardigheden 
Uitdrukkingsvaardigheid Werkomstandigheden 
Zelfstandigheid 
Afbreukrisico 
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Lisrel-analyses 

Confirmatieve factoranalyses worden uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren 

ten grondslag liggen aan functiewaarderingsgegevens die zijn verkregen in de praktijk aan de 

hand van vijf verschillende functiewaarderingssystemen. Om te onderzoeken welke 

factorstructuur aan scorepatronen ten grondslag ligt, zijn diverse Lisrel-analyses (Ullman, 

1996; Jöreskog & Sörbom, 1988; Scott Long, 1987; Tabachnick & Fidell, 1996) uitgevoerd. 

Ten eerste werd confirmatief getoetst of de domeinenstructuur teruggevonden werd. Voor elk 

van de vijf functiewaarderingssystemen kon geen goede factor-oplossing worden gevonden 

(Phi bleek niet positief gedefinieerd). Zoals verwacht bleken kenmerken hoog met elkaar te 

correleren, ook als zij tot verschillende domeinen behoorden. 

Uiteindelijk is een andere strategie gekozen om te kunnen onderzoeken welke 

factoroplossing het best de data kan beschrijven. Bij elk functiewaarderingssysteem werd 

telkens in eerste instantie een één-factor-oplossing getoetst. Daarna werd getoetst voor een 

twee-factor-oplossing, daarna een drie-factor-oplossing, etc, totdat toevoeging van een extra 

factor niet tot een betere oplossing leidde. Keuzes over welke kenmerken op een extra 

onderscheiden factor moesten laden werden gemaakt op grond van: Lisrei modifïcatie-indices, 

hoogte van correlaties tussen kenmerken van verschillende domeinen, en veranderingen in 

Chi-kwadraat (AX2). 

Omdat het aantal functies in enkele datasets extreem hoog was, bleek de verandering 

in Chi-kwadraat in veel gevallen significant te zijn. Daarom is ervoor gekozen nog een 

andere passingsmaat te rapporteren, namelijk de 'standardized root mean square residual' 

('srmr'). De 'srmr' is een fit index gebaseerd op residuen; het gaat om gemiddelde verschillen 

tussen steekproef varianties en covarianties en de geschatte populatie varianties en 

covarianties. Een waarde van .05 of lager is wenselijk (Tabachnick & Fidell, 1996). 
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5.1.3 Resultaten 

In tabel 5.1.2 staan de resultaten van de confirmatieve factoranalyses (met behulp van 

Lisrei) vermeld. 

Tabel 5.1.2 resultaten confirmatieve factoranalyse (Lisrei) bij functiewaarderingsgegevens 

van vijf functiewaarderingssystemen 

Functiewaarderingssysteem 
Factor oplossingen r X2 df AZ2 srmr 

1. HAY Svsteem CN= 13.4561 
Een-factor-oplossing (8 kenmerken) 15793.45 20 .075 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (6) 
F1F2 

.71 13017.50 19 2775.95 .058 
F2=sociale vaardigheden, invloed (2) 

Drie-factor-oplossing r = .72 12774.29 17 243.21 .057 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (4) r" = .94 
F2=sociale vaardigheden, invloed (2) /'"= .66 
F3=bestuurskunde, accountability (2) F2F3 

2. IFA Svsteem fN=2.503ï 
Een-factor-oplossing (12 kenmerken) 2184.98 54 .087 
Twee-factor-oplossing r — -.17 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (9) F1F2 1036.80 53 1148.14 .041 
F2=werkomstandigheden (3) r — -.16 

Drie-factor-oplossing 
1 FIF2 

.97 
805.98 51 230.82 .040 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (7) F 1 F 3 ~ 
.97 

F2=werkomstandigheden(3) F2F3 -.17 
F3=keuzemoeilijkheid, vrijheid van handelen (2) 

Vier-factor-oplossing F1F2 -.16 579.82 48 226.16 .039 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3, F4 (4) FIF3 .99 
F2=werkomstandigheden(3) FIF4 .97 
F3=keuzemoeilijkheid, vrijheid van handelen (2) F2F3 -.17 
F4=uitdrukkingsvaardigheid, 

F2F4 
-.16 

beïnvloedingsdomein, afbreukrisico (3) 
F3F4 

.94 

3.GB-Svsteem(N=150ï 
Een-factor-oplossing (14 kenmerken) 260.01 77 .073 
Twee-factor-oplossing r - .38 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (12) 149.10 76 110.91 .038 
F2=vreemde talen (2) rcl„= .38 

Drie-factor-oplossing FIF2 

r — .77 134.25 74 14.85 .032 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (10) F1F3 

r = .29 
F2=vreemde talen (2) lnn 

Fi=!eidinggeven (2) 
.38 

Vier-factor-oplossing 
r F I F 2 = 

.76 
125.32 71 8.93 .026 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3, F4 (8) r F . F 3 ^ 
.76 

F2=vreemde talen (2) r F , F 4 = -.91 
F3=leidinggeven (2) F2F3 .30 
F4=werkomstandigheden (2) F2F4 

F3F4 

-.27 
-.88 

(Tabel wordt gecontinueerd) 
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r F ! F 2 = .6/ 

FIF2 
.61 

F1F3 .97 

F2F3 .70 

FIF2 
.61 

F1F3 .97 

F1F4 .97 
r F 2 F , = .70 
r F 2 F 4 = .60 
r = .94 

Functiewaarderingssysteem 
Factor oplossingen r yl df A.X2 srmr 

4. SB-svsteem iN=6101 
Een-factor-oplossing ( 18 kenmerken) 3351.43 135 .078 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (15) rF1F2= .67 1704.35 134 1647.08 .045 
F2=leidinggeven (3) 

Drie-factor-oplossing rFIH= .61 132 556.78 .040 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (12) 
F2=leidinggeven (3) 
F3=verantwoordelijkheid (3) 

Vier-factor-oplossing 999.71 129 147.86 .040 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2, F3, F4 (10) 
¥2=leidinggeven (3) 
F3=verantwoordelijkheid (3) 
F4=belang en freq. -, druk door contacten (2) 

5. IO-systeem (N=90) 
Een-factor-oplossing ( 16 kenmerken) 597.94 104 .141 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (14) rF1F2= .39 384.96 103 212.98 .123 
V2=leidinggeven (2) 

Drie-factor-oplossing rF,„= .45 260.88 101 124.08 .087 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (10) 
F2=leidinggeven (2) 
¥3=manuele v.h., werkomstandigheden (4) 

Vier-factor-oplossing r = 4 4 205.72 98 55.16 .070 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2, F3, F4 (10) 
¥2=leidinggeven (2) 
T3=werkomstandigheden(2) 
¥4=manuele vaardigheden (2) 

Vijf-factor-oplossing 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2,F3,F4,F5 (8) rpjF«= / 0 158.23 94 47.49 .056 
V2=leidinggeven (2) 
V3=werkomstandigheden(2) 
¥4=manuele vaardigheden (2) 
F5= afbreukrisico (2) 

r: correlatie tussen factoren (F); x2: Chi Square; df: aantal vrijheidsgraden bij elke factoroplossing; Ax2; Afname in Chi Square, na een 
extra factor aan de factoroplossing toe te voegen; srmr: standardized root mean square residual. 
Functiespecifieke schalen zijn cursief weergegeven. Het aantal kenmerken dat bij een factor hoort staat telkens tussen haakjes vermeld. 

Voor geen van de functiewaarderingssystemen werd de oorspronkelijke 

domeinenstructuur in de verkregen factoroplossingen teruggevonden. Bij het IO-systeem 

blijkt de hier gevonden vijf-factor-oplossing het meest de oorspronkelijke domeinenstructuur 

te benaderen. In de eerste factor blijken echter meerdere domeinen gerepresenteerd te zijn 

(kennis, zelfstandigheid, contact en expressie). Het aantal functies in deze data-set is zeer 

klein (90), waardoor deze gegevens met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 
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r F,n= .39 

F1F2 
.45 

r F , F = -.60 

F2F3 -.02 

F1F2 
.44 

r F , F 3 = -.72 

FIF4 -.41 
r F 2 F 1

= .01 

F2F4 -.01 

F3F4 .76 

F1F5 
.77 

F2F5 .51 

F3F5 -.44 

F4F5 -.31 



worden. Met de andere systemen wordt een drie-factor-oplossing (Hay-systeem), een vier-

factor-oplossing (IFA-, GB- en SB-systeem), of een vijf-factor-op lossing (IO-systeem) 

teruggevonden. 

In deze laatste drie systemen blijkt een zelfde patroon op te treden bij het type schalen 

dat op de tweede en volgende factoren laden. Alle toegevoegde factoren, na de één-factor

oplossing, bevatten alleen functiespecifieke kenmerken. Indien algemene kenmerken wel op 

een van de toegevoegde factoren laden, dan is de correlatie tussen deze toegevoegde factor en 

de eerste factor hoger dan .97. Dit is zo'n hoge correlatie dat het gerechtvaardigd lijkt te 

concluderen dat deze kenmerken hetzelfde meten als de eerste factor en niet als een aparte 

factor behandeld zouden moeten worden. Bij het IO-systeem is de correlatie tussen de 

factoren, waartoe alleen algemene kenmerken behoren (eerste en vijfde) gelijk aan .77. 

Alhoewel deze correlatie wat lager is, blijkt het beschreven patroon toch ook hier op te gaan. 

Gezien het kleine aantal functies in deze data-set, lijkt het redelijk op grond van deze 

gegevens de conclusie te trekken, dat aan algemene kenmerken één factor ten grondslag ligt. 

De resultaten met betrekking tot het Hay-systeem lijken in tegenspraak met het 

bovenstaande. Immers het gaat bij het Hay-systeem om een zeer groot aantal functies (13456) 

en ook hier blijkt het eerder beschreven patroon niet helemaal op te gaan. Tevens is het zo dat 

dit systeem geen overduidelijke functiespecifieke kenmerken bevat en hierbij toch een drie

factor-oplossing wordt gevonden. Weliswaar blijkt de correlatie tussen de eerste en derde 

factor zeer hoog te zijn (.94), maar de correlatie tussen de eerste en tweede factor is zelfs nog 

lager dan bij het IO-systeem (.71). De kenmerken die bij deze tweede factor blijken te horen 

zijn sociale vaardigheden en invloed. Beide kenmerken blijken een naar verhouding veel 

kleiner aantal schaalpunten (3) te hebben dan de overige kenmerken (6-8). De hieruit 

resulterende meer beperkte spreiding kan mogelijk deze lagere correlatie verklaren. 

Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat typisch algemene 

kenmerken tot eenzelfde factor behoren en dus hetzelfde onderliggende aspect meten. 

Voorbeelden van dit soort kenmerken zijn: opleidingsniveau, kennisniveau, ervaring, type 

communicatie, expressieniveau, beslissingscomplexiteit, type werkproblemen, vrijheid van 

handelen, accountability, invloed en afbreukrisico. De gevonden factor zou getypeerd kunnen 

worden als een algemene niveau-factor, omdat de kenmerken die bij deze factor horen bij alle 

onderscheidbare algemene domeinen behoren: kennis, communicatie, zelfstandigheid, 

probleembehandeling en verantwoordelijkheid. 
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Typische functiespecifieke factoren blijken aangeduid te kunnen worden als: 

werkomstandigheden (IFA, GB en IO-systeem), leidinggeven (GB, SB en IO-systeem) en 

vreemde talen (SB-systeem). Bij het GB-systeem blijkt de factor werkomstandigheden hoog 

negatief te correleren met de eerste factor (-.91), reflecterend dat een hogere score op 

werkomstandigheden bij de overwegend lager scorende functies gevonden wordt. 

5.1.4 Discussie 

Op basis van confirmatieve factoranalyse over functiewaarderingsgegevens van vijf 

functiewaarderingssystemen, is de volgende conclusie getrokken: de algemene (op alle 

functies van toepassing zijnde) kenmerken van functiewaarderingssystemen meten hetzelfde 

onderliggend aspect: het algemene functieniveau. Alleen functiespecifieke kenmerken, die 

voor een beperkte groep van functies relevant zijn, blijken zich hiervan te kunnen 

onderscheiden. 

Deze discussie richt zich verder op twee onderwerpen. Ten eerste worden de 

mogelijke consequenties van de gevonden hoge correlaties tussen de domeinen besproken. 

Ten tweede wordt ingegaan op mogelijke nadelen van het gebruik van functiespecifieke 

kenmerken. 

Meerdere dimensies met een lage constructvaliditeit, of één dimensie met een hoge 

interne consistentie? 

Het feit dat algemene kenmerken van verschillende domeinen in feite hetzelfde blijken 

te meten, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Men zou kunnen concluderen dat de 

discriminerende validiteit laag is en dat het dus met de psychometrische kwaliteiten van 

functiewaarderingssystemen minder goed gesteld is. Een andere benadering leidt tot de 

conclusie dat het bij functiewaardering in feite om maar één algemene dimensie gaat, 

waarmee meerdere facetten gemeten worden met een zeer hoge interne consistentie. 

Gecombineerd met eerdere conclusies over de hoge IBB bij functiewaardering, zou dan juist 

gesteld kunnen worden dat de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen 

zeer groot zijn. 

Als het gaat om het vaststellen van het algemene functieniveau in punten, zonder dat 

functies in functiegroepen ondergebracht worden (zie paragraaf 5.2), dan kan de tweede 

conclusie worden onderschreven. Met de algemene kenmerken van functiewaarderings-
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systemen wordt vanuit verschillende perspectieven (facetten) telkens het algemene 

functieniveau gemeten. Er wordt niet, zoals bij een analyse van de taakinhoud, gekeken naar 

concrete taken of gedragingen. Bij functieanalyse in termen van taken of gedrag zijn veel 

meer factoren nodig om uiteenlopende functies te typeren (zie bijvoorbeeld Peterson & 

Bownas, 1982; McCormick e.a., 1972). Het abstractieniveau bij het meten van functiezwaarte 

is zodanig dat functies in heel globale zin worden gewaardeerd en wel in termen van 

algemeen niveau van functioneren. Dat hierbij maar één factor teruggevonden wordt is niet 

verbazingwekkend. 

Elizur (1980, 1987) pleitte er vanuit een ander perspectief voor dat functiezwaarte op 

één-dimensionele wijze gemeten zou moeten worden. Hij kwam tot deze conclusie door 

score-patronen van items te analyseren, waarbij hij vond dat items die een monotoon stijgend 

verband met het functieniveau hebben, het meest geschikt zijn om functiezwaarte te meten. 

Ook Elizur (1980) vond overigens dat items niet gericht moeten zijn op specifieke functies. 

Nadelen van functiespecifieke kenmerken 

Het abstractieniveau van functiespecifieke kenmerken verschilt van dat van de 

algemene kenmerken. Bij algemene kenmerken wordt telkens het algemene niveau gemeten 

op een bepaald facet. Bij functiespecifieke kenmerken worden bepaalde concrete onderdelen 

van de taakinhoud belicht. Alleen als bepaalde taken uitgevoerd worden (zoals leidinggeven, 

het gebruiken van vreemde talen, het uitvoeren van taken geassocieerd met bezwarende 

werkomstandigheden) zijn extra punten te verdienen. 

Het gebruik van dergelijke functiespecifieke kenmerken heeft een aantal nadelen. Een 

eerste nadeel is dat functiespecifieke kenmerken arbitrair gekozen kunnen zijn uit alle 

mogelijke relevante aspecten die bij verschillende functies een rol kunnen spelen. Hiermee 

kunnen sommige functies ten opzichte van andere bevoordeeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een kenmerk als vreemde talen. Ten tweede kunnen functiespecifieke kenmerken 

overlappen met algemene kenmerken, wat tot voordelen voor sommige functies kan leiden. 

Bijvoorbeeld door aan leidinggeven extra waarde toe te kennen boven de al toegekende 

punten voor verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het waarderen van 

functies van hoog niveau zonder leidinggevende taken. Door aan bepaalde taken een extra 

waarde toe te kennen en aan andere niet, kunnen problemen ontstaan in de ervaren 

functiehiërarchie binnen de organisatie. Ten derde kunnen met functiespecifieke kenmerken 
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aspecten gemeten worden die niets met het functieniveau te maken hebben. Dit geldt voor 

kenmerken die met bezwarende werkomstandigheden te maken hebben. Alhoewel het 

gewenst kan zijn deze aspecten te belonen, zou dit niet via functiewaardering bepaald moeten 

worden, maar lijkt het beter hiervoor regelingen te hebben buiten functiewaardering om. In de 

praktijk gebeurt dit laatste overigens regelmatig. 

Omdat het gebruik van functiespecifieke kenmerken met genoemde nadelen 

geassocieerd is, lijkt het zinvol alleen algemene kenmerken in de functiewaardering op te 

nemen, tenzij het gebruik van bepaalde functiespecifieke aspecten (theoretisch) onderbouwd 

kan worden. Indien voor bepaalde aspecten in de taakinhoud toch gecompenseerd zou moeten 

worden, zou dit bij voorkeur apart van functiewaardering behandeld kunnen worden. 
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5.2 Psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen in relatie tot 

functiegroeptoewijzing. 

5.2.1. Inleiding 

Uit het voorgaande bleek dat de psychometrische kwaliteiten van 

functiewaarderingssystemen hoog zijn wanneer als perspectief de 'zwaarte' van functies, 

uitgedrukt in punten, wordt gekozen. De IBB is dan hoog, evenals de interne consistentie. 

Iets anders is het wanneer de toewijzing van functies aan functiegroepen 

(functieniveaugroepen) als uitgangspunt genomen wordt. Met behulp van een 

functiewaarderingssysteem wordt de zwaarte van een functie bepaald, wat uitgedrukt wordt in 

een puntentotaal. De puntentotaalschaal over alle functies is onderverdeeld in functiegroepen, 

zodat een functie aan een functiegroep toegewezen kan worden wanneer de puntentotaalscore 

bekend is. In de meeste gevallen corresponderen functiegroepen direct met salarisgroepen. 

Het uiteindelijk salaris dat betaald wordt kan onafhankelijk van deze toewijzing nog 

beïnvloed worden door aspecten als de plaats op de schaal binnen een salarisgroep, extra 

toeslagen op grond van prestaties, onregelmatige diensten, en/of overwerk. 

In de onderzoeksliteratuur zijn meerdere onderzoeken te vinden, die betrekking 

hebben op de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingsgegevens met het oog op 

het toewijzen van functies aan functiegroepen. Een belangrijke onderzoek in dit opzicht is die 

van Madigan (1985). Hij liet zien dat hoewel de IBB bij puntentotaalscores bij drie 

functiewaarderingssystemen hoog was, namelijk .85, .95 en .96, de overeenstemming in de 

toewijzing van functies aan functiegroepen toch heel laag bleek te zijn, namelijk 

respectievelijk 38%, 47% en 51%. Madigan concludeerde dat een IBB van .95 bij 

functiewaardering dus niet hoog genoeg kan zijn. 

Het is echter de vraag hoeveel ruimte er is om een dergelijk hoge IBB nog te 

verbeteren. Bovendien heeft een lage overeenstemming in functiegroepplaatsing niet 

noodzakelijkerwijs met een te lage IBB te maken te hebben. Dit gegeven zou wel eens 

veroorzaakt kunnen zijn door het feit dat functiewaarderingssystemen niet goed aansluiten op 

de sterk gedifferentieerde functiegroepindelingen die in de praktijk gehanteerd worden. 

Er is meer onderzoek dat het zelfde patroon laat zien: hoge correlaties bij het 

vergelijken van puntentotaalscores en een relatief lage overeenstemming in 

functiegroepplaatsing. Dit effect werd een halve eeuw geleden ook al gevonden door Lawshe 

en Wilson (1947): de IBB in hun onderzoek was bij twee verschillende systemen gelijk aan 
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.77 en .89, met een overeenstemming in functiegroepplaatsing van respectievelijk 35% en 

43%. Ook bij het modificeren van functiewaarderingssystemen werd dit effect aangetoond: 

Lawshe (1945) vond een correlatie van .98 tussen puntentotaalscores van een origineel en een 

vereenvoudigd systeem, met een overeenstemming in functiegroepplaatsing van 62%. 

Madigan en Hoover (1986) vonden bij een soortgelijk onderzoek een correlatie van .92 tussen 

puntentotaalscores van een origineel en gemodificeerd systeem, met een overeenstemming in 

functiegroepplaatsing van 73%. Ook bij het vergelijken van functiewaarderingsuitkomsten 

van verschillende systemen werden soortgelijke patronen gevonden (Madigan & Hoover, 

1986; Collins & Muchinsky, 1993). 

Een verklaring voor het vinden van telkens onverwacht lage overeenstemmings

percentages in functiegroepplaatsing zou kunnen zijn, zoals we zojuist al oppperden, dat 

functies in teveel functiegroepen ondergebracht worden en dat functiewaarderingssystemen in 

feite niet in staat zijn zo'n gedifferentieerd onderscheid tussen functies aan te brengen. 

Uitgangspunt van het onderzoek dat nu volgt, is nader te onderzoeken of het ten aanzien van 

de aansluiting van functiewaarderingssystemen op functiegroepindelingen (salarisstructuren) 

'wringt'. 

Het aantal functiegroepen dat bij functiewaarderingssystemen gehanteerd wordt kan 

sterk variëren, maar bij de vijf systemen die bij dit onderzoek betrokken zijn varieert dit aantal 

van 10 tot 18. In welke mate functiewaarderingssystemen geschikt zijn functies in dit relatief 

grote aantal functiegroepen onder te brengen zal aan de hand van een aantal eigenschappen 

van functiewaarderingssystemen onderzocht worden, zoals: 1) het aantal schaalpunten per 

kenmerk; 2) het aantal en het type kenmerken dat gebruikt wordt voor functiewaardering en; 

3) de aan de kenmerken toegekende gewichten. 

Hoe meer schaalpunten een kenmerk heeft des te sterker kan onderscheid tussen 

functies gemaakt worden. Het aantal (gedefinieerde) schaalpunten dat aan een kenmerk 

verbonden is, varieert van drie tot acht bij de vijf functiewaarderingssystemen die bij dit 

onderzoek betrokken zijn. Dat lijkt weinig in verhouding tot het aantal eerder genoemde, 

gebruikte functiegroepen. 

Door meerdere kenmerken te hebben kan het differentiatievermogen van 

functiewaarderingssystemen toenemen, ook al hebben kenmerken doorgaans maar een beperkt 

aantal schaalpunten. Wat bij veel systemen voorkomt is dat twee kenmerken in een 
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matrixtabel gekruist worden. Stel dat beide kenmerken vier mogelijke schaalniveaus hebben, 

dan ontstaat door combinatie van beide kenmerken een tabel met zestien cellen. Als beide 

kenmerken dezelfde wegingsfactor hebben (dezelfde stapgrootte, hetzelfde verschil in punten, 

tussen opeenvolgende schaalniveaus hebben), zal het aantal mogelijke waarden kleiner zijn 

dan zestien, omdat dan bijvoorbeeld met cel 2,3 hetzelfde aantal punten geassocieerd is als 

met cel 3,2. Daarnaast zal het werkelijke aantal verschillende waarden waarop tussen functies 

gedifferentieerd wordt verder afnemen indien de correlatie tussen verschillende kenmerken 

hoog is. In dat geval komt het vrijwel niet voor dat functies op het ene kenmerk hoog scoren 

en op het andere laag en zullen de meeste functies op beide kenmerken min of meer even 

hoog scoren (alleen de diagonale waarden in de tabel zullen in dat geval gebruikt worden). Uit 

het hiervoor besproken onderzoek (paragraaf 5.1) kwam naar voren dat de meeste kenmerken 

in feite hetzelfde meten en zeer hoog met elkaar gecorreleerd zijn. Hierdoor zal het 

differentiatievermogen van functiewaarderingssystemen afnemen. 

Wegingsfactoren zijn tot slot ook bepalend voor het tot stand komen van de 

puntentotaalscore. Wegingsfactoren bepalen uiteindelijk welke stapgrootte (verschil in 

punten) verbonden is met opeenvolgende schaalniveaus van een kenmerk. Dus als voor een 

kenmerk als bijvoorbeeld functietechnische kennis de volgende waarden te behalen zijn: 5, 

10, 15, 20, 25 en 30 punten; is de wegingsfactor gelijk aan vijf. Wegingsfactoren kunnen in 

combinatie met de eerder genoemde punten, van invloed zijn op het differentiërend vermogen 

van een functiewaarderingssysteem. Als een kenmerk dat een sterk onderscheidingsvermogen 

heeft een relatief groot gewicht heeft, dan zal dit een positieve invloed kunnen hebben op het 

uiteindelijk onderscheidend vermogen van een functiewaarderingssysteem. Als het aantal 

schaalpunten van kenmerken niet varieert en er hoge correlaties tussen kenmerken te vinden 

zijn, zou het niets uit moeten maken welke gewichten aan kenmerken gegeven worden. 

In het nu volgende onderzoek wordt een aantal exploraties met functiewaarderings-

gegevens van de eerder genoemde vijf functiewaarderingssystemen uitgevoerd, waarbij 

telkens kleine wijzigingen in functiewaarderingssystemen aangebracht worden op de 

genoemde punten (aantal schaalpunten, aantal en type kenmerken, en wegingsfactoren). De 

puntentotaalscores van het oorspronkelijke functiewaarderingssysteem en van de 

gemodificeerde versie hiervan worden telkens vergeleken, evenals gegevens over toegewezen 

functiegroepen van beide versies. 
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Bij de vijf in dit onderzoek betrokken functiewaarderingssystemen wordt in de 

praktijk op verschillende manieren onderscheid gemaakt tussen functies op grond van 

subjectieve aspecten. Dit kan gebeuren door buiten het systeem om, aan functies een extra 

score toe te kennen in de vorm van een extra plusje of minnetje bij één of meer kenmerken, 

zoals bij twee van de vijf systemen gebeurde. Bij de andere drie systemen werden de 

gedefinieerde (geobjectiveerde) schaal waarden gecombineerd met niet nader gedefinieerde 

(subjectieve) schaalpunten. Scores verkregen door punten die toegekend zijn zonder 

verantwoording in de vorm van omschreven definities (subjectieve schaalwaarden), kunnen de 

IBB sterk verlagen (zie ook hoofdstuk 4). In het onderzoek waarover we nu rapporteren 

worden functiewaarderingssystemen in dit opzicht gemanipuleerd door deze subjectieve 

schaalwaarden te negeren en deze opgeschoonde puntentotalen en toegewezen functiegroepen 

te vergelijken met de originelen. Dat leidt in alle gevallen in meer of mindere mate tot een 

reductie van het aantal gehanteerde schaalpunten. 

In feite wordt hiermee een IBB-onderzoek nagebootst, waarbij beide beoordelaars het 

eens zijn over de toewijzing van volledig omschreven (geobjectiveerde) schaalwaarden, maar 

het oneens zijn over de toepassing van niet nader omschreven (subjectieve) schaalwaarden. 

Hiermee wordt duidelijk, wat de invloed is van subjectieve schaalwaarden op de toewijzing 

van functies aan functiegroepen. 

Ook wordt onderzocht, wat het effect is van systeemreductie door kenmerken weg te 

laten. Onderzocht wordt wat er gebeurt met fünctiegroepplaatsing als: 1) functiespecifieke 

kenmerken worden weggelaten en; 2) het aantal algemene kenmerken verder wordt 

teruggebracht tot drie of zelfs tot één kenmerk. 

Het effect van verschillende wegingsfactoren op functiegroeptoewijzingen wordt 

onderzocht door alle kenmerken hetzelfde gewicht te geven, en vervolgens de daarop 

gebaseerde totaalscores en toegewezen functiegroepen met de originele te vergelijken. 
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5.2.2 Methode 

Aantal functiegroepen en gebruik van subjectieve schaalwaarden 

Voor een beschrijving van de kenmerken van de vijf functiewaarderingssystemen in 

dit onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Hier zal voor elk 

functiewaarderingssysteem het aantal functiegroepen worden vermeld alsmede de manieren 

waarop subjectieve schaalwaarden een rol spelen. 

Bij het Hay-systeem worden functies niet automatisch in functiegroepen 

ondergebracht. Dit wordt per bedrijf nader ingevuld. Om het effect van 

systeemkarakteristieken op functiegroeptoewijzing te kunnen onderzoeken is de 

puntentotaalschaal van het Hay-systeem in een 18 functiegroepen onderverdeeld. Er is voor 

dit aantal gekozen, omdat dit aantal ook bij het eveneens in dit onderzoek opgenomen IFA-

systeem dat aan het Hay-systeem verwant is, gehanteerd wordt en de spreiding van functies 

over kenmerken van beide data-sets vergelijkbaar is. Bij beide instrumenten blijkt het 

mogelijk te zijn een extra (subjectieve) score toe te kennen op één of meer kenmerken in de 

vorm van een plusje of minnetje. 

Voor beide systemen zal onderzocht worden wat er met puntentotaalscores en 

toegewezen functiegroepen gebeurt als deze extra scores weggelaten worden. Bij beide 

systemen zal ook onderzocht worden of en in hoeverre de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing hoger wordt als functiegroepen breder gemaakt worden. 

Omdat extra subjectieve scores niet altijd verbonden zijn aan één specifiek kenmerk 

kan dit effect niet constant worden gehouden als de andere systeemmanipulaties uitgevoerd 

worden (veranderden wegingsfactoren en reductie in het aantal kenmerken). Bij de analyses 

waarbij wegingsfactoren van kenmerken worden veranderd, wordt dit probleem verholpen 

door in twee datasets analyses uit te voeren: 1) in de totale set, waarbij subjectieve 

schaalscores weggelaten worden in combinatie met het veranderen van wegingsfactoren en 2) 

in een gereduceerde dataset van functies waaraan geen extra (subjectieve) schaalscores zijn 

toegekend. Analyses waarbij het effect van reductie in het aantal kenmerken onderzocht 

wordt, zijn alleen in de totale data-set uitgevoerd (dus met weglating van subjectieve 

schaalscores). 

Bij het GB-systeem wordt van 15 functiegroepen gebruik gemaakt, bij het IO-systeem 

zijn dit er 10. Bij beide systemen worden geobjectiveerde schaalwaarden gecombineerd met 
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subjectieve schaalpunten binnen een schaal van het formele functiewaarderingssysteem. Om 

het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden te kunnen onderzoeken moeten 

schalen getransformeerd worden. Dit is gedaan door schaalwaarden die geassocieerd zijn met 

subjectieve schaalwaarden door afronding naar geobjectiveerde schaalwaarden terug te 

brengen. 

Bij het SB-systeem wordt net als bij het GB-systeem gebruik gemaakt van 15 

functiegroepen. Bij dit systeem worden net als bij het GB- en IO-systeem subjectieve 

schaalwaarden met geobjectiveerde gecombineerd. Bij dit systeem is er echter een aantal 

kenmerken, waarbij tussen sommige schaalwaarden meer subjectieve schaalwaarden zijn 

geplaatst dan tussen andere. Hierdoor is het lastig scores van kenmerken op systematische 

wijze te splitsen in een score op grond van geobjectiveerde schaalwaarden, een score op grond 

van subjectieve schaalwaarden en een bijbehorende wegingsfactor. Daarnaast worden bij dit 

systeem voor de meeste kenmerken weer meerdere subkenmerken gebruikt om tot een 

schaalscore te komen. In de verkregen data-set was deze opsplitsing niet terug te vinden, 

waardoor het op een goede manier opsplitsen van scores van kenmerken onmogelijk werd. 

Om deze redenen is dit systeem niet voor alle manipulaties ingezet en alleen gebruikt om het 

effect van systeemreductie te kunnen onderzoeken. 

Systeemmanipulaties 

De systemen zijn op drie manieren gemanipuleerd en in alle gevallen zijn nieuwe 

puntentotaalscores en toegewezen functiegroepen met de oorspronkelijke gegevens 

vergeleken. Indien de gemanipuleerde puntentotaalschaal niet meer equivalent bleek te zijn 

aan de originele puntentotaalschaal, is met behulp van regressieanalyse vastgesteld met welke 

formule het best de originele puntentotaalscores verkregen konden worden, om de 

bijbehorende functiegroepen af te kunnen leiden. Regressievergelijkingen zijn gebruikt bij 

twee soorten manipulaties: bij de reductie van het aantal kenmerken en de veranderingen in de 

wegingsfactoren van kenmerken. 

In totaal worden drie manipulaties uitgevoerd. Ten eerste wordt het effect onderzocht 

van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op puntentotaalscores en toegewezen 

functiegroepen. Hierboven is bij elk systeem beschreven hoe dit uitgevoerd is. Ten tweede 

wordt het effect van het veranderen van wegingsfactoren onderzocht, door aan alle 

kenmerken dezelfde wegingsfactor toe te kennen. Tot slot wordt onderzocht wat het effect van 
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systeemreductie is door eerst alle functiespecifieke kenmerken weg te laten en vervolgens het 

aantal algemene kenmerken verder terug te brengen tot drie en uiteindelijk tot één. Bij het 

Hay-systeem worden bij deze systeemreductie-manipulaties de kenmerken sociale 

vaardigheid en invloed weggelaten in de eerste stap, omdat deze kenmerken tot een tweede 

factor bleken te behoren (zie paragraaf 5.1). 

Bij het Hay- en IF A-systeem blijken de eerder genoemde extra scores (subjectieve 

schaalwaarden) niet altijd aan één kenmerk gekoppeld te zijn. Soms kon alleen indirect 

herleid worden dat extra (subjectieve) scores een rol spelen, omdat het puntentotaal anders 

bleek te zijn dan de optelsom van scores op afzonderlijke kenmerken. Daarom worden de 

verschillende exploraties alleen uitgevoerd op de formele volledig gedefinieerde schalen. 

Daarnaast worden, in een aantal gevallen, ook exploraties uitgevoerd binnen een verkort 

functiebestand, waar deze extra toegevoegde scores geen rol bleken te spelen. Bij het GB en 

het IO-systeem is het wel mogelijk zowel exploraties uit te voeren op de oorspronkelijke 

schalen als op de getransformeerde schalen van kenmerken, waarbij subjectieve 

schaalwaarden weggelaten zijn. 
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5.2.3 Resultaten 

Op functiewaarderingsgegevens van vijf functiewaarderingssystemen zijn drie 

verschillende manipulaties uitgevoerd: subjectieve schaalwaarden zijn weggelaten, 

wegingsfactoren zijn veranderd en het aantal kenmerken dat gebruikt wordt is gereduceerd. 

De resultaten van elk type manipulatie worden apart besproken. 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden 

In tabel 5.2.1 staan de resultaten vermeld van exploraties op de datasets van vijf 

functiewaarderingssystemen waarbij subjectieve schaalwaarden zijn weggelaten. 

Tabel 5.2.1: 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de puntentotaalscore en 

functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem 

(N=aantal functies) 

HAY systeem (N=13456) 

IFA systeem (N=2503) 

GB systeem (N=l 50) 

10 systeem (N=90) 

rra0 pin.tot.: correlatie tussen puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en oorspronkelijke functiewaarderingssysteem. 

Het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de puntentotaalscore is 

relatief klein: correlaties tussen nieuwe en oorspronkelijke puntentotalen liggen tussen de .93 

en .99. Het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de functiegroepplaatsing 

is daarentegen wel groot: het percentage overeenstemming varieert van 38 tot 74%. De laagste 

overeenstemming wordt gevonden bij het GB- en IO-systeem, waarbij ook de grootste 

reductie in het aantal schaalwaarden (ankers) heeft plaatsgevonden. De reductie in het aantal 

schaalpunten bij het Hay, IFA, GB en IO-systeem bedraagt respectievelijk: 14%, 20%, 61% 

en 75% (bij benadering). Het percentage oorspronkelijke resterende schaalpunten blijkt 

vrijwel perfect samen te hangen met het percentage overeenstemming in 

functiegroepplaatsing (r: .98). Dus hoe groter de reductie in het aantal schaalpunten, des te 

lager de overeenstemming in functiegroepplaatsing. 

r Aant. kenm. % ovs 

pnt.tot (aant. gedef. 

ankers) 

fgr.plt. 

0.99 8 (6.3) 74 

0.99 12(5.0) 63 

0.98 14 (4.6) 45 

0.93 16(3.7) 38 
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Meerdere conclusies kunnen uit deze resultaten getrokken worden. Ten eerste kan op 

grond van deze resultaten geconcludeerd worden dat de uiteindelijke toewijzing van functies 

aan functiegroepen in hoge mate bepaald wordt door subjectieve schaalwaarden. Ten tweede 

kan voor IBB-onderzoek, uit de resultaten van de exploratie met het Hay-systeem 

geconcludeerd worden dat zelfs een betrouwbaarheidsgrens van .99 niet hoog genoeg is om 

een acceptabel afwijkingspercentage te vinden in functiegroepplaatsing. Ten derde wordt hier 

het verband zichtbaar tussen het gemiddeld aantal schaalwaarden en de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing. Naarmate het aantal schaalwaarden minder wordt, neemt de 

overeenstemming in functiegroepplaatsing af. 
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Effect van het toekennen van hetzelfde gewicht aan alle kenmerken 

In tabel 5.2.2 is te zien dat als aan alle (ongetransformeerde) kenmerken van 

functiewaarderingssystemen hetzelfde gewicht wordt toegekend, het puntentotaal min of meer 

stabiel blijft (correlaties liggen tussen .99 en 1.00). De toewijzing van functies aan 

functiegroepen wordt hierdoor wel beïnvloed: de overeenstemming in functiegroepplaatsing 

varieert van 53% tot 83%. Indien gewichten veranderd worden gecombineerd met het 

weglaten van subjectieve schaalwaarden, dan wordt de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing veel kleiner (varieert van 30% - 74%). 

Tabel 5.2.2: 

Effect van het toekennen van hetzelfde gewicht aan alle kenmerken, op de puntentotaalscore 

en functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem rmo Aant. kenm. % ovs 

(N=aantal functies) pn°t.tot (gemiddeld fgr.plt. 

aant. ankers) 

0.99 8 (6.3) 74 
1.00' 8 (6.3) 76 

0.98 12(5.0) 55 
0.99 12 (5.0) 60 

0.98 14(4.6) 47 
1.002 7 (33)3 83 

0.85 16(3.7) 30 
0.99 8(19)' 53 

HAY systeem (N=13,456) 
na weglating subjectieve schaalwaarden 
in data set zonder subjectieve schaalwaarden (n = 2873): 

IFA systeem (N=2..Sm) 
na weglating subjectieve schaalwaarden 
in data set zonder subjectieve schaalwaarden (n = 563): 

GB systeem (NNI 50) 
met getransformeerde schalen (zonder subjectieve sch.w.) 
met oorspronkelijke schaalwaarden 

IQ systeem (N=90) 
met getransformeerde schalen (zonder subjectieve sch.w.) 0.85 
met originele schaalwaarden 

rm0 pnt.tot.: correlatie tussen puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en het oorspronklijke functiewaarderingssysteem. 
1 : afgerond van .998; 2: afgerond van .999; 3: in al deze gevallen zijn twee subschalen met een beperkt aantal gedefinieerde schaalwaarden 
gecombineerd tot één schaal, waardoor het aantal gecombineerde schaalwaarden relatief groot is. 

De conclusie op grond van deze resultaten is dezelfde wegingsfactor geven aan alle 

kenmerken, een verwaarloosbaar effect heeft op de puntentotaalscores, terwijl dit niet geldt 

voor de toewijzing van functies aan functiegroepen. 
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Effect van reductie in het aantal kenmerken 

Als het gaat om systeemreductie, zijn drie effecten onderzocht: het weglaten van 

functiespecifieke kenmerken, het inzetten van drie algemene kenmerken, of juist van één, op 

het voorspellen van het puntentotaal (zie tabel 5.2.3). 

Tabel 5.2.3: 

Effect van systeemreductie op de puntentotaalscore en functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem 
(N=aantal functies) 

r Aant. kenm. % ovs 
pnt.tot (gemiddeld fgr.plt. 

aant. ankers) 

HAY systeem fN=13.456) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

IFA systeem fN=2.503) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

GB systeem (N=150) 
alleen algemene getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. ongetransformeerde kenmerken 
met het beste v.s. alg. getransformeerde kenmerk 
met het beste v.s. alg. ongetransformeerde kenmerk 

IQ systeem fN=90) 
alleen algemene getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. ongetransformeerde kenmerken 
met het beste v.s. alg. getransformeerde kenmerk 
met het beste v.s. alg. ongetransformeerde kenmerk 

SB systeem (N=610) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

0.99 6 (6.4) 68 
0.98 3 (7.3) 48 
0.94 1 (8.0) 38 

1.00' 9 (5.3) 89 
0.99 3 (5.7) 64 
0.94 1(6) 41 

0.98 5 (5.2) 53 
0.97 3 (5.0) 50 
1.002 3(33)3 78 
0.94 1(5) 29 
0.98 1 (33)3 63 

0.96 10(3.0) 61 
0.94 3 (3.0) 43 
0.98 3 (20)3 73 
0.78 1(3) 36 
0.97 1 (20)3 73 

0.99 11(9)3 73 
0.99 3(7)3 68 
0.98 1(6)3 60 

rm pnt.tot.: correlatie tussen gemanipuleerde puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en het oorspronklijke functiewaarderingssysteem, 
v.s.: best het puntentotaal voorspellend 
1 : afgerond van .998; 2: afgerond van .996; 3: in al deze gevallen zijn twee subschalen met een beperkt aantal gedefinieerde schaalwaarden 
gecombineerd tot één schaal, waardoor het aantal gecombineerde schaalwaarden relatief groot is. 

Eerst wordt hier ingegaan op exploraties met kenmerken met alleen geobjectiveerde 

schaalwaarden (Hay, IFA, GB en IO-systeem). Het weglaten van functiespecifieke 

kenmerken, zoals behorend bij bezwarende werkomstandigheden en leidinggeven, leidt niet 

tot opmerkelijke veranderingen in puntentotalen, correlaties liggen tussen de .96 en 1.00. De 

overeenstemming in de toewijzing van functies aan functiegroepen is bij respectievelijk het 

Hay, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 68%, 89%, 53% en 61%. Het gebruiken van de drie 
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kenmerken die het best het puntentotaal voorspellen, met weglating van subjectieve 

schaalwaarden, leidt tot correlaties met het oorspronkelijke lopend van .94 - .99. De 

overeenstemming in de toewijzing van functies aan functiegroepen is bij respectievelijk het 

HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 48%, 64%, 50% en 43%. Indien maar één algemeen 

kenmerk gebruikt wordt (met weglating van subjectieve schaalwaarden) dan is de correlatie 

met het puntentotaal bij het HAY-, IFA- en GB-systeem: gelijk aan .94, bij het IO-systeem is 

deze correlatie .78. Het overeenstemmingpercentage in toegewezen functiegroepen is voor 

respectievelijk het HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 38%, 41%, 29% en 36%. 

Indien systeemreductie op de ongetransformeerde, oorspronkelijke schalen van 

kenmerken plaatsvindt, is de overeenstemming in functiegroepplaatsing iets hoger. Bij het 

GB, 10- en SB systeem leidt het gebruiken van één algemeen (ongetransformeerd) kenmerk 

tot correlaties tussen puntentotalen van .97 en .98. Het bijbehorend percentage functies dat in 

dezelfde functiegroep wordt ondergebracht is gelijk aan: 63%, 73% en 60%. Dat betekent dat 

door subjectieve schaalwaarden toe te voegen, nadat één getransformeerd (geobjectiveerd) 

kenmerk gebruikt is, de overeenstemming in toegewezen functiegroepen stijgt van 29% tot 

63% bij het GB-systeem en van 36% tot 74% bij het IO-systeem. 

Uit deze resultaten komt naar voren dat het reduceren van het aantal kenmerken tot 

relatief grote verschuivingen leidt in de functiegroeptoewijzing van functies. Het inzetten van 

maar één volledig geobjectiveerd algemeen kenmerk leidt, op één na, tot een correlatie met 

het oorspronkelijke puntentotaal variërend van .94 tot .98: dat betekent dat 88% tot 96% van 

de variantie in het puntentotaal door dat ene kenmerk verklaard wordt. In vergelijking 

daarmee blijkt het percentage functies, dat in dezelfde functiegroep ondergebracht wordt, niet 

boven de 48% uit te komen. 

Door toevoeging van de subjectieve schaalwaarden, stijgt het percentage functies dat 

in dezelfde groep uitkomt (zie GB- en IO-systeem) naar verhouding sterk. Bij het GB- en IO-

systeem leidt toevoeging van deze schaalwaarden tot een hogere overeenstemming in 

functiegroepplaatsing dan door toevoeging van meerdere getransformeerde kenmerken. 
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Exploratie verbreding functiegroepen 

Over de gehele linie blijken alle manipulaties: 1) weglating van subjectieve 

schaalwaarden; 2) verandering in wegingscoëfficiënten en 3) reductie in het aantal 

kenmerken, tot relatief kleine veranderingen in het puntentotaal te leiden, maar tot relatief 

grote veranderingen in de toewijzing van functiegroepen aan functies. Kleine verschillen in 

puntentotaalscores kunnen dus relatief makkelijk leiden tot verschillende functiegroepen. 

De verklaring voor dit fenomeen kan niet gezocht worden in (gebrekkige) 

psychometrische kenmerken van functiewaarderingssystemen, maar kan alleen worden 

toegeschreven aan de 'gespannen' aansluiting van functiewaarderingssystemen op 

functiegroepindelingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat door één kenmerk te gebruiken, met weglating van 

subjectieve schaalwaarden, doorgaans correlaties tussen de .94 en .98 behaald worden met het 

oorspronkelijke puntentotaal. Het aantal schaalpunten van dit kenmerk is bij respectievelijk 

het HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 8, 6, 5, en 3. Het bijbehorend aantal 

functiegroepen dat gebruikt wordt om functies in onder te brengen is bij deze systemen gelijk 

aan respectievelijk 18, 18, 15 en 10. Dit lijkt relatief veel, zeker gezien het feit dat de meeste 

kenmerken dusdanig met elkaar samenhangen, dat ook wanneer kenmerken met elkaar 

gecombineerd worden, het onderscheidend vermogen slechts in beperkte mate zal kunnen 

stijgen. Bij het GB en IO-systeem bleek overigens, na het gebruiken van één algemeen 

kenmerk met alleen gedefinieerde schaalwaarden, de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing sterker te stijgen door het toevoegen van (ongedefinieerde) 

schaalwaarden dan door de toevoeging van meerdere kenmerken. 

Voor het Hay en IFA-systeem bleek dit niet te achterhalen, omdat de subjectieve 

schaalwaarden (extra scores) over het algemeen niet tot één kenmerk te herleiden waren. Het 

Hay en IFA-systeem zijn daarentegen ingezet om het effect van het verbreden van 

functiegroepen te onderzoeken. Hiervoor is nogmaals onderzocht wat het effect is van het 

negeren van subjectieve schaalwaarden op functiegroeptoewijzing, maar nu als de 

functiegroepen verbreed worden. In tabel 5.2.4 staan hiervan de resultaten vermeld. 
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Tabel 5.2.4: 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op functiegroepplaatsing bij 

verbreding van functiegroepen (fgr). 

Hay-systeem IFA system 

[N=!3456. /•„„,.• 0.99] [N=2503. rpm: 0.99] 

Aantal fgr. Overeenstemming in functiegroepplaatsing 

18 7Ï% 56% 

15 78% 64% 

12 81% 71% 

9 86% 76% 

6 92% 87% 

3 97% 96% 

N: aantal functies; rpnl: correlatie tussen nieuw en oorspronkelijke puntentotaal; fgr: functiegroepen 

In tabel 5.2.4 is te zien, dat door de puntentotaalschaal van 

functiewaarderingssystemen in minder functiegroepen op te delen, met andere woorden 

functiegroepen te verbreden, de overeenstemming in functiegroepplaatsing toeneemt. 
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5.2.4 Discussie 

In dit onderzoek zijn functiewaarderingsgegevens van vijf 

functiewaarderingssystemen uit de praktijk gebruikt om het effect van een aantal 

systeemveranderingen te onderzoeken: het weglaten van subjectieve schaalwaarden, het 

wijzigen van wegingsfactoren van kenmerken, en een reductie van het aantal kenmerken. In 

vrijwel alle gevallen bleek de correlatie tussen de gewijzigde en oorspronkelijke 

puntentotaalscores hoog te zijn (> .94). Daarentegen bleek het percentage functies dat aan 

dezelfde functiegroep werd toegewezen, opmerkelijk laag te zijn. Uit de resultaten kunnen 

meerdere conclusies getrokken worden. Eerst wordt ingegaan op de effecten van 

systeemveranderingen op de toewijzing van functies aan functiegroepen, daarna volgt een 

meer algemene beschouwing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat subjectieve schaalwaarden invloed hebben op de 

toewijzing van functies aan functiegroepen; het weglaten van dit type schaalwaarden leidde 

tot verschuivingen in functiegroepplaatsing, variërend van 26% tot 62%. Als aan alle 

oorspronkelijke kenmerken van functiewaarderingssystemen dezelfde wegingsfactor 

toegekend wordt, leidt dit tot verschuivingen in functiegroepplaatsing, variërend van 17% tot 

47%. Ook bij het weglaten van kenmerken blijkt dat een hoge correlatie tussen het 

vereenvoudigd en het oorspronkelijke systeem geen garantie biedt voor een stabiele 

toewijzing van functies aan functiegroepen, verschuivingen varieerden van 11 tot 71%. 

Ook als de correlatie tussen de gewijzigde en de oorspronkelijke puntentotaalscores 

hoger dan .99 was, bleek de overeenstemming in functiegroepplaatsing relatief laag te zijn 

(variërend van 53%-89%). Deze onderzoeksresultaten hebben consequenties voor IBB-

onderzoek bij functiewaarderingssystemen. Madigan (1985) stelde dat een IBB van .95 bij 

functiewaardering niet genoeg is om een acceptabele overeenstemming in 

functiegroepplaatsing te verkrijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat correlaties tussen 

puntentotaalscores boven de .99 zelfs niet voldoende zijn. Sterker nog: het wel of niet 

meenemen van extra scores, bij gelijkblijvende gedefinieerde (officiële) schaalwaarden, leidde 

bij één systeem tot een correlatie van .99, terwijl de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing maar 74% bleek te zijn. Dat zelfs een waarde van .99 niet genoeg is, 

geeft toch aan dat het bij functiewaarderingssystemen onmogelijk lijkt een acceptabel niveau 

van overeenstemming in functiegroepplaatsing te verkrijgen, als gegevens van beoordelaars 

vergeleken worden. Dat betekent dat kleine scoreverschillen die aan 'error' zijn toe te 
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schrijven, kunnen leiden tot verschillen in toewijzing van functies aan functiegroepen en dat is 

onacceptabel. 

De belangrijkste oorzaak voor het vinden van hoge correlaties bij het vergelijken van 

puntentotaalscores van functies en een relatief lage overeenstemming in functiegroepplaatsing 

is dat de puntentotaalschalen van functiewaarderingssystemen in te veel functiegroepen 

opgedeeld zijn. Het aantal gehanteerde functiegroepen bij de betrokken 

functiewaarderingssystemen (variërend van tien tot achttien) staat in geen verhouding tot het 

aantal gedefinieerde schaalwaarden van kenmerken (variërend van drie tot acht). Het 

onderscheidend vermogen van functiewaarderingssystemen zal wel iets toenemen door 

meerdere kenmerken te combineren, maar het zal beperkt worden door de hoge correlaties die 

tussen functiewaarderingskenmerken gevonden worden. 

Een betere aansluiting van functiewaarderingssystemen op functiegroepindelingen kan 

behaald worden door of het aantal gedefinieerde schaalwaarden van kenmerken uit te breiden, 

óf door functiegroepen te verbreden en dus in aantal te reduceren. Op beide mogelijkheden 

wordt nader ingegaan. 

Uitbreiding van het aantal schaalwaarden van functiewaarderingssystemen 

Bij twee systemen kwam naar voren dat als maar één kenmerk gebruikt werd, 

toevoeging van extra (subjectieve) schaalwaarden tot een hogere toename in overeenstemming 

in functiegroepplaatsing leidde dan indien meer kenmerken gebruikt waren. Dit effect lijkt het 

belang van het aantal schaalpunten van kenmerken te onderstrepen. 

Interessant is het dat bij alle functiewaarderingssystemen, die bij dit onderzoek 

betrokken waren, gebruik gemaakt wordt van subjectieve schaalwaarden, in sommige 

gevallen buiten het formele functiewaarderingssysteem om. In feite geeft dit al aan dat er in 

de praktijk behoefte is aan een genuanceerder onderscheid tussen functies dan met de 

geobjectiveerde (volledig omschreven) schalen van functiewaarderingssystemen mogelijk is. 

Het grote nadeel van een vergroting van het aantal schaalwaarden door toevoeging van 

subjectieve schaalwaarden is dat dit een nadelig effect op de IBB kan hebben. Bovendien zal 

het objectiveren van dit soort schaalwaarden ook problemen met zich mee kunnen brengen. 

Het abstractieniveau van definities van kenmerken (zie figuur 2.1, paragraaf 2.1) en definities 

van bijbehorende schaalwaarden zal waarschijnlijk veranderen als meer schaalpunten 

gedefinieerd moeten worden. Kenmerken zouden daarmee, in plaats van algemeen, wel eens 
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meer functiespecifiek kunnen worden, met de in paragraaf 5.1 genoemde nadelen. Een goede 

theoretische fundering, na discussie over wat wel beloond moet worden en wat niet, lijkt dan 

zinvol. Het niveau van analyse zal daarbij wel eens zo functiespecifiek en concreet moeten 

zijn dat het niet volstaan kan worden met het aantal schaalwaarden van bestaande kenmerken 

uit te breiden, maar dat daarentegen een veel groter aantal (functiespecifieke) kenmerken in 

het functiewaarderingssysteem opgenomen zal moeten worden. Een andere optie is het 

verbreden van functiegroepen. 

Verbreding van functiegroepen 

Uit dit onderzoek blijkt dat verbreding van functiegroepen een gunstig effect heeft op 

overeenstemming in functiegroepplaatsing. De vraag hierbij is in hoeveel functiegroepen 

functies ondergebracht kunnen worden met functiewaarderingssystemen, zonder deze te 

veranderen. Door puntentotaalscores in groepen op te delen zal er altijd een zekere 

gevoeligheid zijn voor verschillen in toegewezen functiegroepen bij kleine veranderingen in 

puntentotalen in de buurt van de functiegroepsgrenzen. De overeenstemming in 

functiegroepplaatsing zal om deze reden nooit 100% zijn, maar het is de vraag wat dan wel 

een acceptabel overeenstemmingspercentage is. 

In dit onderzoek is het effect van het weglaten van extra (subjectieve) scores gebruikt 

om te onderzoeken wat er gebeurt als functiegroepen verbreed worden. Een van de redenen 

om dit effect als uitgangspunt te nemen is dat dit type onderzoek goed te vergelijken is met 

IBB-onderzoek. Uiteindelijk is het onacceptabel als functies op grond van 'error' aan een 

andere functiegroep toegewezen worden. Waarschijnlijk zal het weglaten van subjectieve 

scores tot een hogere overeenstemming leiden dan wanneer onderzoek uitgevoerd wordt naar 

de IBB, omdat hier de gedefinieerde schaalwaarden constant gehouden zijn en de kans klein is 

dat beoordelaars het over die scores perfect met elkaar eens zijn. 

Stel nu dat, rekening houdend met het voorgaande, een afwijkingspercentage in 

functiegroepplaatsing van tien procent als uitgangspunt genomen wordt. Dan blijkt uit dit 

onderzoek dat de puntentotaalschaal bij het ene systeem in zo'n zeven functiegroepen en bij 

het andere systeem in circa vijf functiegroepen onderverdeeld zou kunnen worden. Deze 

aantallen komen overigens opmerkelijk dicht in de buurt van het aantal schaalwaarden dat 

gemiddeld genomen per kenmerk gebruikt wordt. 
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Wat het optimale aantal functiegroepen is bij functiewaardering zal nader onderzoek 

moeten uitwijzen. Men zal zich dan moeten afvragen welk afwijkingspercentage in 

functiegroepplaatsing, op grond van bijvoorbeeld 'error' (IBB), toelaatbaar is. 

In de praktijk wordt meer en meer met 'broadbanding' gewerkt: verbreding van 

salarisklassen. Het gaat er hierbij om functies in stabiele brede functiegroepen toe te wijzen en 

daarnaast meer ruimte te geven aan managers mensen individueel te waarderen: performance, 

verworven competenties en persoonlijke ontwikkeling vormen dan de basis voor het verdere 

inkomen van de medewerker (Smits in Hay-tijdschrift, 1998). Dit is een interessante 

ontwikkeling, omdat de waardering van de 'stoel' (de functie) dan beter wordt afgebakend van 

de waardering van degene die er op zit (de functievervuiler). Als met bredere functiegroepen 

gewerkt wordt kan in ieder geval de 'stoel' op zeer betrouwbare wijze gewaardeerd worden. 

De stabiliteit van de toewijzing van functies aan functiegroepen neemt op deze manier ook 

toe, omdat kleine wijzigingen in de taakinhoud in de meeste gevallen niet tot een andere 

inschatting van het functieniveau zullen leiden. 
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