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De stichting Work-Study en de Work-Factor Raad willen een platform bieden aan Work-
Factor gebruikers, arbeidsanalisten, cost engineers en industrial engineers om problemen, 
oplossingen, ideeën en tips te plaatsen en te bespreken. Daartoe zullen we regelmatig een 
WS Tip sturen aan “WF-leden” en geïnteresseerden. 
Mocht dit bericht niet op het juiste adres aankomen  stuur het dan door naar 
geïnteresseerden en laat ons dat weten, svp.  

 
 

                                               WS Tip 005                              15 april 20 11 
 

Working Tempo 

Al enige tijd wordt op LinkedIn een discussie gevoerd n.a.v. een vraag uit de USA die luidt: 
“At what level of efficiency does employee discipline begin in a labour standards environ-
ment? 85%?”  

Als we deze vraag vertalen naar het Nederlands zien we onmiddellijk de eerste moeilijkheid 
n.l. hoe vertalen we “efficiency”. Het Amerikaanse “efficiency” is niet per definitie gelijk aan 
ons Nederlandse “efficiëntie”, dat weer vaak wordt vertaald naar het Engels in “efficiency”. 

Houden we ónze arbeidskundige definitie aan dan weten we dat efficiëntie, Ei, gedefinieerd 
is aan de “input”-kant van het transformatieproces als het “aantal geofferde eenheden vol-
gens norm” t.o.v. het “aantal werkelijk geofferde eenheden”. 
Effectiviteit, Eo, is dan gedefinieerd aan de “output”-kant van het transformatieproces als het 
“aantal werkelijk getransformeerde eenheden” t.o.v. het “aantal getransformeerde eenheden 
volgens norm”. 
De werkelijke productiviteit, Pw, is dan gedefinieerd als het “aantal werkelijke getransfor-
meerde eenheden” t.o.v. “aantal werkelijk geofferde eenheden”, terwijl de normatieve pro-
ductiviteit, Pn, gedefinieerd is als het “aantal getransformeerde eenheden volgens norm” 
t.o.v. “aantal geofferde eenheden volgens norm”: Pw = Pn x Ei x Eo. 
Gewoonlijk zijn in een fabriek de eenheden aan de input-kant uitgedrukt in manuren en zijn 
de eenheden aan de output-kant uitgedrukt in producten, zodat de productiviteit wordt uit-
gedrukt in producten per manuur. Of in producten per minuut, hetgeen dus het omgekeerde 
is van de tijd per product: òf werkelijk tijd per product, 1/Pw òf normtijd van het product, 1/Pn. 

“Labour standards environment” vatten we op als een productieomgeving waarin standaard 
producten worden gefabriceerd volgens standaard methoden onder standaard omstandig-
heden. 
De vraag gaat dus over wat de “discipline” moet zijn van een werker in een dergelijke omge-
ving. De input-kant ligt dus vast n.l. 1 werker. De vraag is dus eigenlijk wat de output moet 
zijn van een werker in een genormeerde omgeving. De vraag kan dus vertaald worden als: 
wat moet het tempo zijn van een beginnende werker? En wat breder vertaald naar “wat moet 
het tempo zijn in een fabriek met gestandaardiseerde producten en tijdnormen?” 

INTRODUCTIE VAN TEMPO 

Het daadwerkelijke meten van tijd wordt gedaan nadat  een standaard methode is vastge-
steld. De normtijd wordt verkregen door de werker te beoordelen en vervolgens de gemeten 
tijd aan te passen. Een subjectieve getalsmatige beoordeling gebaseerd op waarnemers 
“mentale plaatje” van normtempo bepaalt dus hoe de afgeleide tijd voor een bepaalde werker 
zich verhoudt tot die van een “normale” werker, en aldus wordt aangepast. Voorbeeld, indien 
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de geklokte tijd van een werker die een product in elkaar zet 20 seconden was en daarbij 
een beoordeling kreeg van 120%, betekent dit dat de werker 20% sneller werkte dan de 
tijdstudie analist dacht dat “normaal” was. Dus, de normtijd afgeleid van deze waarneming 
zou zijn 1,20 x 20 = 24 seconden. Deze normaal snelheid of dit normaal tempo wordt gede-
finieerd als “het tempo dat van een gekwalificeerde werker mag worden verwacht die werkt 
met gestandaardiseerde methoden zonder bonussen voor extra aantallen”. 

NORMAAL TEMPO 

Normaal tempo of normtempo is het tempo dat een normale geoefende werker uitvoert. De 
schattingen van een stopwatch studie worden omgezet in een gemiddelde tijd  waarmee de 
normaaltijd wordt vastgesteld. De standaardtijd wordt dan bepaald door toeslagen bij de nor-
maaltijd op te tellen.  
De notie “normtempo” kan worden verdeeld in twee verschillende productiviteitsniveaus en in 
de notie van “expectancy/verwachting”; deze is subjectief en kan variëren van bedrijf tot be-
drijf en van industrie tot industrie. 

De Motivated Productivity Level, MPL wordt gedefinieerd als het (werk)tempo van een gemo-
tiveerde werker, met voldoende (goede) vaardigheid en inspanning werkend, fysiek fit, na 
inwerken (dus kent het proces en het product) en geschikt om de taak uit te voeren, en dat 
dag na dag vol kan houden zonder schadelijke effecten. Het is het “maximum” waarop 
gemiddelde werkers  verwacht worden te kunnen werken. Dit maximum wordt bereikt door 
arbeidspsychologische maatregelen te treffen en heeft een wetenschappelijke onderbou-
wing.  

De Acceptable Productivity Level, APL, ook bekend als het normaalniveau, is het (werk) 
tempo, vaak vastgesteld door het management (en soms bonden en werkers), op een niveau 
dat beschouwd wordt als voldoende en dat wordt vastgesteld in een bepaalde verhouding tot 
het MPL. Het is “hoe hard” werkers verwacht worden dag in dag uit te werken en dat dan 
typisch wordt gesteld op 100%. De relatie tussen MPL en APL wordt gegeven door 

MPL = APL + Expectancy 

waar Expectancy is de “bonus-motivatie-prikkel-verwachting” in %. 

  

RReellaattiiee  ttuusssseenn  MMPPLL,,  AAPPLL  eenn  EExxppeeccttaannccyy::  

 

De keuze tussen APL en MPL wordt beschouwd als een “politieke” versus een “wetenschappe-
lijke” beslissing. Een kleine Expectancy-waarde betekent dat werkers presteren dichter tegen 
hun zgn. “limieten” en een hogere waarde betekent een ”lossere” standaard. 

Volgens studies bij bedrijven in de USA lagen gemiddelden voor APL op 93% en voor MPL op 
123% met een expectancy van 30%.  In de literatuur (Barnes) wordt vaak vermeld of voorge-
steld het MPL niveau te vergelijken met een tempo overeenkomend met lopen met een snel-
heid van 4 mijlen per uur en het APL niveau te vergelijken met een tempo overeenkomend met 
een snelheid van 3 mijlen per uur, waarbij de expectancy dus 33% is. Denk bij deze APL als de 

           APL (Normal) 
                                 MPL (Motivated)  
                                  
                     Expectancy   
           
         90      100     110     120     130     140     150 
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snelheid die een persoon zou aanwenden als hij naar een specifieke bestemming zou gaan 
zonder enige haast. Dit tempo kan worden volgehouden voor een behoorlijk lange periode, 
afhankelijk natuurlijk van de persoonlijke fitheid. Het APL niveau vergelijken met 3 mijlen per uur 
komt overeen met tempo Bdx 60 of 75 BSI of ASME 100 (of 100%). 
Bij MPL denke men aan een haastige snelheid, spoed, die kan worden volgehouden over een 
eindige tijd. Het MPL niveau vergelijken met 4 mijlen per uur komt overeen met tempo Bdx 80 of 
100 BSI of ASME 133 (of 133%). 

Het Methods Time Measurement systeem, MTM, heeft tijdseenheden op APL niveau met 
een expectancy van ca 25%. Het Work-Factor system, DWF (of RWF), gebruikt tijdseen-
heden op MPL niveau met een expectancy van ca 30%. Zie ook de website van de Work-
Factor Raad onder Tempo Rating. 

GGeeddeeeelltteelliijjkk  oovveerrggeennoommeenn  eenn  vveerrttaaaalldd  uuiitt  lliitteerraattuuuurr,,  bbiijjvv..  QQuuiinnttaannaa,,  VViillllaalloobbuuss,,  KKoonnzz,,  eett  aall..  

IInn  vveeeell  ffaabbrriieekkeenn  wwoorrddtt  bbeewwuusstt  ooff  oonnbbeewwuusstt  ddoooorr  hheett  mmaannaaggeemmeenntt  hheett  nnoorrmmtteemmppoo  vvaassttggeesstteelldd  
oopp  BBddxx  8800  ooff  110000  BBSSII  ooff  AASSMMEE  113333  ((113333%%)),,  iinn  vveeeell  aannddeerree  ffaabbrriieekkeenn  wwoorrddtt  hheett  nnoorrmmtteemmppoo  
vvaassttggeesstteelldd  oopp  BBddxx  6600  ooff  7755  BBSSII  ooff  AASSMMEE  110000  ((110000%%))..  HHeett  wwoorrddtt  tteenn  zzeeeerrssttee  aaffggeerraaddeenn  oomm  ddee  
tteemmppoowwaaaarrddeerriinngg  uuiitt  ttee  ddrruukkkkeenn  iinn  %%,,  oommddaatt  nnooooiitt  dduuiiddeelliijjkk  iiss  ooff  ddaaaarrmmeeee  ddee  AASSMMEE--sscchhaaaall  
wwoorrddtt  bbeeddooeelldd  ooff  nniieett..  MMeenn  bbeeddooeelltt  zzeellffss  zzeellddeenn  ddee  AASSMMEE--sscchhaaaall..  
MMeenn  lloooopptt  ddee  kkaannss,,  zzooaallss  ddee  vvrraaaagg  iinn  ddee  aaaannhheeff  rreeeeddss  ssuuggggeerreeeerrtt,,  ddaann  mmeenn  ddee  oouuttppuutt  vvaann  ddee  
ggeemmiiddddeellddee  ““nnoorrmmaallee””  mmeeddeewweerrkkeerr  oopp  110000%%  zzeett  eenn  dduuss  vvaann  vvrriijj  nniieeuuwwee  mmeeddeewweerrkkeerrss  ooff  
iinnvvaallkkrraacchhtteenn  ddee  vveerrwwaacchhttiinngg  zzeett  oopp  8855%%,,  hheettggeeeenn  dduuss  oovveerreeeenn  kkoommtt  mmeett  tteemmppoo  BBddxx  5500  ooff  6644  
BBSSII  ooff  AASSMMEE  8855!!  DDaatt  kkaann  nnooooiitt  ddee  bbeeddooeelliinngg  zziijjnn!!  OOff  nnoogg  eerrggeerr,,  ddaatt  mmaannaaggeemmeenntt  ddeennkktt  ddaatt  bbiijj  
eeeenn  ““ppeerrffoorrmmaannccee  vvaann  110000%%””  ddee  mmaaxxiimmuumm  oouuttppuutt  vvaann  eeeenn  ddaagg  110000%%  iiss  eenn  ddaatt  eeeenn  ddaagg  mmeett  
eeeenn  oouuttppuutt  vvaann  8855%%  eeeenn  nnoorrmmaallee,,  eeeenn  ggooeeddee  ddaagg  iiss..  
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