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INLEIDING 

Deze literatuurscriptie heeft tot doel gehad een inleiding te Z1Jll tot een 
afstudeeropdracht op het gebied va.n personeelsplanning en personeelsbeleid. 
Het doe! m.b.t. de inhoud va.n de scriptie, is geweest het trachten te leggen 
van een relatie tussen wat we! genoemd wordt kategorale personeelspla.nning 
en individuele personeelsplanning. 
Als 1.eidraad is een artikel van A.M. Bowey (1) genomen, waarin in vogelvlucht 
de ontwikkeling van methoden en technieken op het gebied van de "corporate 
manpower planning" worden R'egeven. 

In het laatste hoofdstuk van de scriptie is getracht de relaties en de plaats 
van verschillende termen op dit ve.kgebied weer te geven in een schema. Boven
dien is gepoogd een aa.ntal a.ndere woorden te vinden voor de va.a.k. dubbelzinnige 
termen op dit gebied. 

Voorts wilde ik de heer G. Post van der Molen dank zeggen voor de vele nuttige 
gesprekken die ik met hem gehad heh en voor de wijze waa.rop hij steeds weer 
literatuur voor mij heeft verzameld • 

F.H.van Meeteren, 
Eindhoven, juni 1978 
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HOOFDSTUK I ALGEMI!NE INLEIDING 

1.1. Overzicht van termen en definities. 

In zijn artikel "Corporate manpower planning" geeft Bowey (1) voor perso
neelspla.nning als startpunt voor een definities personeelsplanning is een 
strategie voor het aanpassen van toekomstige personeelsaantallen en -kwali
teiten aan de organisatie-aktiviteiten. Een zelfde soort definitie vinden 
we in het rapport "loopbaanbeleid" van het ministerie van Defensie (2). 
Ook hier legt men de nadruk op het vaststellen en geregeld bijstellen van 
de personeelsbehoefte in kwantitatief en kwalitatief opzicht voor een ze
kere, vastgestelde periode. 

Het is opmerkelijk dat in beide definities het eenrichtingsverkeer zo dui
delijk naa.r voren komt. Planning geschiedt om de doelen van de orga.nisatie 
(in dit geval het kunnen uitvoeren van geplande aktiviteiten) te bereiken. 
In deze definities wordt echter volkomen voorbijgegaan aan het feit dat er 
met mensen gemanipuleerd wordt. Met machines is dat vrij eenvoudig, maar 
met mensen ligt dat wat moeilijker. 
Mensen hebben bun eigen verwachtingen, wensen, voorkeuren, grillen en grol
len. Dat maakt het voor de personeelsplanning heel wat moeilijker. 
Emshoff (3) heef't erop gewezen dat veel OR-werk nagelaten heeft om rekening 
te houden met bet doelgerichte karakter van menselijke aktiviteiten. Hij 
stelde een manier voor om mensen te klassificeren op basis van hun psycho
logische karakteristieken, teneinde een model te k:unnen bouwen voor de al
ternatieve, doelgerichte akties die deze typen het meest waa.rschijnlijk 
zullen kiezen. 

Ik zou hier willen stellen dat men eerst een wat bredere definitie van 
personeelsplanning (hierna at te korten met p.p.) zou moeten verzinnen, 
daar men anders bij het bouwen van modellen t.b.v. P•P• steeds de nadruk 
legt op het aspect van optinaal voor de organisatie. De organisatie is er 
echter ook bij geba.a.t dat de mensen hun wensen en verwachtingen vervuld 
zien. Op deze manier zullen er gemotiveerde mensen op posities en in funk.
ties komen, iets wat de satisfactie zeker ten goede zal komen. 

Zo'n ruimere definitie vinden we bij Draper en Merchant (4). Zij verstaan 
onder P•P• het verzekeren dat de juiste mensen op de juiste pla.a.ts en op 
het juiste moment aanwezig zijn, teneinde de geplande aktiviteiten en pro
jecten te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moeten de carri~re-vooruitzich
ten van de werknemers zo goed als mogelijk verwezenlijkt word.en. !!!!, pro
blemen in P•P• houden deze gezamenlijke overweging van aspecten in. M.a.w. 
de integratie van algemeen en individueel personeelsbeleid. 

Da.a.rmee zijn we gekomen bij een tweede term die hier en daar nogal verschil
lend geinterpreteerd wordt, te weten personeelsbeleid. Over de relatie van 
verschillende termen en hun betekenis en plaa.ts in de organisatie,zal in 
hoofdstuk 6 mijn visie gegeven word.en. 
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Een aardige definitie van personeelsbeleid wordt gegeven in het rapport 
"Vakbeweging en personeelsbeleid" van het NKV (5). In dit rapport ver
staat men onder personeelsbeleid: 

- Het vaststellen hoeveel en wat voor werknemers waar en wa.n.neer nodig 
zijn. 

- De werving van personeel, selektie, introduktie, scholing, herscho
ling, bijscholing, beoordeling, carri~re-pla.nning en (re)organisatie. 

- Het leiding geven •. Scheppen van arbeidsvoorwaa.rden, werkomstand.igheden 
en groepsrelaties waa.rdoor mensen in staat zijn, ma.a.r ook bereid zijn, 
hun taak in de organisatie te verrichten. 

- Personeelsadministratie. 
- De zorg voor het lichaamlijk en geestelijk welzijn van de personeels-

1 eden en hun gezinnen, voorzover dat het bedrijf aangaa.t. 

Het is een duidelijke en uitgebreide omschrijving van personeelsbeleid en 
geeft aardig weer hoe veelomvattend het gebied is. Tegen ''n pl.Ult van de 
definitie maa.k ik bezwaar. Het vaststellen hoeveel en wat voor werknemers 
waar en wa.nneer nodig zijn is geen onderdeel van beleid, maar van planning. 
Beleid is volgens mij het streven naar doelen met middelen in een zekere 
tijdsvolgorde. Het eerste punt van de definitie van personeelsbeleid geeft 
deze doelen a.an en de rest zijn de middelen. Het is echter de taak van de 
strategische pla.nning om deze doelen vast te stellen • 

1.2. Uitgebreidere visie op personeelsplanning. 

Havet (6) ziet P•P• meer ala een proces. Hij omschrijft P•P• als het streven 
naar de meest doeltreffende personeelsbezetting, zowel vanuit het standpunt 
van de organisatie als vanuit het stand.punt van het personeel, en dit via 
een vierledig proces met als elementen; 

- het voorspellen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan 
personeel voor de toekomst (=personeelsbehoefteschatting). 

- inventarisatie van het huidige personeelsbestand gekoppeld aan een 
studie, analyse en evaluatie van dat bestand.. 

- het voorspellen van de verwachte evolutie in de toekomst van dit 
bestand. 

- het egaliseren van arbeidsvraag en arbeidsaanbod alsmede het bepalen 
van de nodige maatregelen om dit doel te bereiken (werving, selectie, 
opleiding, promotie, mutatie etc.}. 

Draper en Merchant (4) merken nog op dat men tijdens dit p.p.-proces te ma
ken krijgt met een tweetal categorietm. van vragen en problemen. 

De eerste categorie problemen treden herhaardelijk op de voorgrond en kunnen 
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routinematig opgelost word.en. Alle personeelspla.nners krijgen te ma.ken met 
regelmatige herzieningen van hun personeelsbehoeften als onderdeel van alge
mene bUdgetakti•iteiten. 

De tweede categorie problemen word.en veel veroorzaakt doordat leeftijdsver
delingen van delen van de organisatie verre va.n ideaal zijn. Als de organi
satie stabiel is m.h.t. de verdelingen van zowel leeftijd als aa.ntallen va.n 
recruten, bevorderden en verlaters, dan bereikt de totale leeftijdsverde
ling over een bepaalde tijd een "steady state". Zo'n toestand maa.kt conti
nuering van het recruterings- en promotiebeleid mogelijk, en stelt de werk
nemers in staat hun statistisch verwachte carri~re-patroon te kennen. Voor 
veel organisaties is de "steady state"-leeftijdsverdeling bet doel. 

1.3. De "waarde" van personeelspl&nningsmodellen. 

Clough (7) stelde een aantal vragen aan de hand van bet doel en activitei
ten van modelbouw voor P•P• Vragen die mijns inziens elke modelbouwer zich 
moet stellen: 1 - wie heeft het model nodig? 

2 - waarom hebben ze het nodig? 
3 - hoe wordt het gebruikt? 
4 - welke theorieen liggen eraan ten grondslag? 
5 - welke aa.nnamen zijn erin verborgen? 
6 - welke gegevens zijn vereist, en zijn deze beschikbaar? 
7 - hoe kan de validiteit va.n het model getoetst worden? 
8 - kan het gemakkelijk "verkocht" word.en a.an potentiele 

gebruikers? 
9 - kunnen zijn conclusies gema.kkelijk ingevoerd word.en? 

10 - wat zijn de kosten? 
11 - wat zijn de baten? 

Verder merkt Clough nog op dat veel modellen ontwikkeld word.en om de macht 
van de planner in de organisatie te vergroten. Vooral wanneer deze modellen 
gebruikt word.en in samenwerking met een computer kan dit effect niet onder
schat worden. Va.a.k. is de computer voor veel managers nog steeds een heilig 
orakel. Yia- kan echter niet voldoende op gewezen word.en dat de kwaliteit van 
de uitkomsten van computerberekeningen nooit groter kunnen zijn dan de kwa
liteit van de modellen die a&n de resultaten ten grondslag liggen. En dikwijls 
staa.n er theorieen en aannames aan de basis van modellen die niet erg realis
tisch zijn. Veel modellen gaan bijv. uit van een onbeperkt aanbod van geschikt 
personeel, een situatie die nooit opgaat. 

Bowey (1) stelt dater een drietal categorieen te onderscheiden zijn in de 
modellen t.h.v. personeelspla.nninga 

(a) modellen die veranderingen voorspellen in de vraag naar personeel, 
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gegenereerd door faktoren als conjunctuur, technologie, produkt-ma.rkt
va.riaties, produktiviteitsverbeteringen etc. 

(b) modellen die recrutering, overplaatsing en promotie in de organisatie 
voorspellen of plannen, teneinde een of andere van te voren bepa.a.lde 
behoefte a.an personeel te dekken. 

(c) modellen die het aanbod van geschikt personeel voorspellen 

De meeste p.p.-modellen zijn onder te brengen in ~&n van deze categorieen. 
Dit is een tekortkoming van de wetenschap daar in de organisaties de P•P• ge
baseerd is op een geintegreerde, bijna simultane overweging van de drie cate
gorieen semen. 
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HOOFDSTUK II PERSONEELSBaiOEFTEBEPALING 

2.1 • Plaats. van de behoeftebepaling in de personeelspla.nning • 

Alvorens ~ot de opzet van een efficiën~ personeelsbeleid ~e kunnen komen, 
is he~ nodig de ~oekoms~ige kwan~i~a~ieve en kwali~a~ieve personeelsbehoef
~e kennen (op zijn mins~ zeer globaal}. 
Deze informa~ie omtren~ personeelsaan~allen en -kwali~ei~en in de verschil
lende funk~ies, zal i.h.a. uit de ondernemingsplanning (ma.rke~ingplanning) 
moe~en volgen. Ideali~er zal namelijk ui~ deze planning een taken- of ak~i
vi~ei~enpakket voor de ~oekoms~ volgen, waaruit de benodigde personeelsaan
~allen en -kwali~ei~en berekend kunnen worden. 
De moeilijkheid is hierbij vaak,dat voor geheel nieuwe ak~ivitei~en moeilijk 
een berekening van de benodigde aan~llen gegeven kan worden. Ook de verhou
ding direk~/indirek~personeel kan voor deze nieuwe ak~ivitei~en problema
tisch zijn. 
Toch zullen nieuwe aktivi~eiten vaak basis- of subak~ivi~ei~en beva~ten die 
al eerder uitgevoerd werden, en waarover his~orische cijfers beschikbaar 
zijn. Dan kan, al~hans redelijk nauwkeurig, toch een scha~ting van he~ be
nodigde personeel gegeven worden. 

2.2. Ui~voering van de behoeftebepaling. 

Bartke (8) vers~aa~ onder kwan~i~atieve personeelsbehoef~ebepaling de bepaling 
van het aan~al arbeidskrachten, die voor de uitvoering van een bepaald ar
beidsaanbod nodig zijn. 
Hij merkt op dat een verfijnde methode om deze kwantita~ieve personeelsbehoef
te te bepalen nog slechts zeer sporadisch wordt toegepas~. Voor de meeste 
overheidsins~anties worden vergelijkingsmetboden gebruikt. Bij deze methode 
worden voor de verschillende afdelingen of funk~ionele groepen indices vast
ges~eld. Zo'n index word~ als volgt berekend& 

index = a.an~al "gevallen" per jaar 
; 

aantal vereis~e funk~ionarissen 

Een "geval" is een bewerkingaeenheid (bv. belasting aanslaan voor een groot 
bedrijf, voor een klein bedrijf e~c.). Vaak worden deze indices verbin~elijk 
voorgeschreven en zijn ze de enige mogelijke manier om een op ge~allen be
rustende personeelsbehoeftebepaling op kor~e ~ermijn door te voeren. 

De'echte' methoden van personeelsbehoef~ebepaling gaan principieel uit van 
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een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van het te verwa.chten (c.q. huidige) 
arbeidsaanbod en de voor de uitvoering va.n de afzonderlijke deeltaken ( ele
mentaire taken) benodigd.e a.rbeidstijd. Met in achtneming va.n de benodigde 
rusttijden en verliestijden tijdens de a.rbeidsga.ng, welke te wijten zijn 
aa.n organisatorische of technische storingen, worden dan het aa.ntal arbeids
kr&chten rekenkundig bepaald. 

De personeelsbehoefte ka.n nu, als &lle cijfers bekend zijn, eenvoudig be
pa.a.ld worden: 

PB= (r:mi.ai).RT.WT 

mEAT 

waarin PB = personeelsbehoefte 
m. = gemiddelde tijd nodig voor werk i 
a~ = aa.ntal keren dat i voorkomt 

RT1 = factor om PB te corrigeren voor rusttijd (persoonlijke 
verzorging) 

WT = noodzakelijke, aa.n het werk inherente, wachttijd 

bv. RT= 1.05 en WT= 1.10 

~T = gemiddelde effectieve a.rbeidstijd van een medewerker. 

Bartke noemt verder nog een a.antal methoden &lsmede een interessante metho
de om in de fonnule genoemde tijden te bepalen • 

Iedere in het a.rbeidsonderzoek betrokken medewerker krijgt een ka.stje met 
twintig druktoetsen. Twaalf voor de codering van hoofdbeiigheden en zes 
voor de codering va.n communicatie-soorten. De toetsen schakelen elka.ar we
derzijds uit binnen ~~n van de twee bereiken.. Er kan wel een toets inge
drukt zijn voor een hoofdbezigheid en een co1WDUJ1icatie-soort. 
led.ere vera.ndering van bezigheid moet ingetoetst worden. Een centraal af
vraagsysteem vraagt in een kort-cyclisch ritme de aan het systeem aa.ngesloten 
ka.stjes af. De gegevens worden in een ponsband opgeslagen en via een Cobol
programma verwerkt tot een procentuele werkzaamheden-verdeling per medewer
ker. 
Een betrouwbaar onderzoek duurt 1 maand. 
Het gemiddelde van de netto-a.rbeidstijden gaat als referentietijd voor die 
soort werk.zaamheid de personeelsbehoefte-bepaling in. 

In de literatuur zijn veel methoden bekend die een relatie leggen tussen 
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produk.tie en personeelssterkte. 
Een voorbeeld hiervan is Leontieff's produk.tie:funktie, welke een consta.nte 
relatie postuleert tussen produk.tie (output) en personeelssterkte. 
Het model houdt geen rekening met "economies of scale" en ma.akt de weinig 
realistische veronderstelling dat iedere extra eenheid output precies de
zelfde hoeveelheid personeelsinspanning meer vraagt als de laatste. 
De berekening gaat da.n als volgt: 

nieuwe out;eut 
nieuwe personeelssterkte = d t t x oude personeelssterkte 

OU e OU pu 

Een iets complexer model is Ghosh's verfijning van het Leontieff-model, 
waa.rbij niet uitgegaan wordt van een strikte 1 op 1 relatie tussen output 
en personeelssterkte. Er wordt uitgegaa.n van het feit dat de mate (d), waar
in de personeelssterkte va.rieert met de output, constant is. 

d _ verandering personeelssterkte tussen twee tijdstippen 
- verandering in output over dezelfde periode 

De nieuwe personeelssterkte PS wordt da.n: 

PS = oude personeelssterkte + d x vera.ndering in output 

Een andere techniek voor het voorspellen van personeelsbezettingen, welke 
echter ook afha.nkelijk is van het in eerste insta.ntie voorspellen van de out
put, is gebaseerd op.arbeidsstudie-principes. 
De output of verkoopvoorspelling wordt omgezet in een produk.tie-schema, welke 
dan gespecificeerd wordt in een werkprogranuna voor de verschillende afde
lingen, f'unkties etc. Vanuit historische analyses van het aantal ma.nuren 
voor de verschillende taken in het programma, en va.nuit standaardtijden, ka.n 
de afdeling arbeidsstudie van het bedrijf een overzicht maken van de vereiste 
personeelsbezettingen voor de verschillende afdelingen en "job categories". 

Naast deze soort van methoden bestaan methoden die gebruik maken van een eva
luatie van de veranderingen welke veroorzaakt word.en door een groot fakto
ren ("multiple factor changes") en hun effekten. Zo 1n methode is bi,jv. ~ 
gerial judgement. 
Het is een van de meest gebruikte methoden voor het schatten van de perso
neelsbehoefte in de bedrijven. Men vertrouwt bij deze methode op het oordeel 
van managers voor de personeelsbehoefte in hun sectie van het bedrijf. Link
later en Cowan in Lawrence (9) hierover: 

"het is duidelijk dat managers verschillen in de mate van gekunsteld
heid die ze bij hun beoordeling aanwenden, maar de toenemende aan
dacht voor effektieve P•P• heeft ervoor gezorgd dat managers naar vele 
faktoren kijken voor hun personeelsvoorspellingen". 

Men houdt bijv. rekening met vervanging voor pensionering, promotie en over
plaatsing; mogelijke verheteringen van produk.tiviteit en hergroepering van 
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bestaande ma.nkracht; gepla.nde veranderingen in output; introduktie van 
nieuwe uitrusting of methoden; reorganisatie van het werk of de afdeling; 
en de invloed va.n arbeidswetgeving en collektieve overeenkomsten etc. 

Deze afdelingsgewijze schattingen worden gecoordineerd in een totaalschat
ting voor het bedrijf, hoewel zoals Cowan opmerkt, deze schattingen zonder 
een kritische evaluatie erg gevaarlijk kunnen zijn. 
De mate waarin deze methode in de industrie gebruikt wordt laat enige twij
fel rijzen over het nut va.n kwalitatieve technieken die voor P•P• zijn ont
wikkeld. 

~en a.ndere techniek is de Delphi techniek. Bij deze techniek word.en aan een 
aa.ntal experts op het betreffende vakgebied d.m.v. een aa.ntal iteraties van 
vragenlijsten gevraagd een voorspelling te doen over toekomstige situaties. 
Na de eerste keer word.en de resultaten gemiddeld en opnieuw voorgelegd aan 
de experts met de vraag of ze hun uitspraken nog eens willen bekijken. Het 
proces wordt voortgezet totdat een consensus is bereikt. 
Een nadeel van deze methode bij P•P• is dat de experts die te frekwent war
den benaderd,de tijd die het kost afwijzen, en een geringere interesse en 
inspanning tonen. 

Naast deze min of meer subjectieve methoden noemt Havet (6) nog: 

- voorspellingen gebaseerd op gegevens enkel en alleen betrekking 
hebbend op de personeelstotaliteit (zoals bv. Leontieff-model) 

- voorspellingen op basis van een analyse van het uit te voeren 
werk 

- voorspellingen op basis van het relateren van de behoefte a.an 
personeel met andere welbepaalde bedrijfsfaktoren. 

Voor het direkt-uitvoerende personeel kan voor de voorspelling op korte 
termijn met succes een beroep gedaan word.en op de subjektieve methode en 
methoden gebaseerd op een analyse van het uit te voeren werk (tijds- en 
arbeidsstudie, netwerktheorie, simulatie e.d.). Voor de middellange ter
mijn en la.nge termijn moeten correlatiecoefficienten en regressie-analyses 
gebruikt word.en, steunend op de relatie tussen personeelsbehoeften en andere 
bedrijfsfak.toren. Zulke fak.toren zijn o.a.: 

produktiecapaciteit 
produktievolume 
verkoop of produktie uitgedrukt in geldwaarde 
toegevoegde waarde 

- kapitaal geinvesteerd in gebouwen en uitrusting 
- uitgaven 
- aantal verkooppunten, produktiviteitsindex van verkopers 
- externe faktoren als B.N.P. , export e.a. 

Voor indirekte arbeid k.unnen op korte termijn ook subjektieve methoden 
worden aangewend. Eveneens kan hier een beroep gedaan word.en op relaties 
van de behoefte met a:ndere bedrijfsfak.toren, waaronder aa.ntallen direkte arbeids-
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krachten. Method.en op basis van een analyse van het uit te voeren werk zijn 
hier niet geschikt, domweg va.nwege bet feit dat het uit te voeren werk (in
direkt) bij nieuwe aktiviteiten niet bekend is. 
Op middellange en lange termijn hied.en correlatieberekening en regressie
analyse als voorspellings- en controle-instrwnent interessa.nte mogelijkhe
den. 

Walker (10) merkt t.a.v. de personeelsbehoe~evoorspellingsmodellen op dat 
voorspellingen voor de korte termijn (0-2 jaa.r) vrij nauwkeurig mogelijk zijn. 
Er zijn ontwikkelingen gaa.nde, welke veelbelovend zijn voor de middellange 
tennijn (2-5 jaar). Gedoeld wordt op het door Seltzer en Heneman (11) gedane 
onderzoek. In dit onderzoek. maken zij gebruik van een a.antal faktoren die 
als input dienen voor hun voorspellingen. Welke termijn we ook beschouwen, 
er zijn bepa.a.lde gegevens die &ls minimale basis van harde informa.tie k.un
nen dienen. Volgens Seltzer en Henema.n zijn dit: 

- vra.a.g naar produkt_en (omzet en workload) 
- efficiency (technologische en administratieve verandering) 
- expa.nsie (uitbreiding faciliteiten, nieuwe produkten) 
- budgets 

intern arbeidsa.anbod (kwaliteit personeel, verloop) 
- extern arbeidsaanbod 

Het ha.ngt natuurlijk van de omstandigheden af welke relevantie de variabelen 
hebben, en dus moet elke orga.nisatie zijn eigen methode van voorspellingen 
bepalen. Het is in ieder geval een eerste stap in de richting van meer gek.un
stelder kwa.ntitatieve technieken. 

Seltzer en Heneman probeerden het patroon volgens welke deze faktoren enerzijds 
de personeelsbehoefte en anderzijds elkaar onderling beinvloeden (verhoogde 
efficiency beinvloedt niet alleen de personeelsbehoefte, maar bijv. ook het 
intern arbcidsaanbod (kwaliteit personeel, verloop), dat op zijn beurt dan 
weer invloed heeft op de personeelsbehoefte) te ontdekken. 
Met deze relaties bouwden zij een abstract model en produceerden daarmee per
soneelsvoorspellingen. 
Wa.nneer men in een reeel geval een aantal va.riabelen op hun releva.ntie wil 
toetsen, is het gewenst een ruim overzicht te hebben van alle faktoren die 
een mogelijke invloed kunnen hebben. Hentze (12) geeft een lijst van de meest 
uiteenlopende faktoren. 

Recapitulerend kunnen we opmerken dat erg weinig methoden en toepassingen van 
voorspellingsmodellen voor de la.nge termijn bekend zijn. D~ ontwikkelingen 
voor de middenlange termijn zijn veelbelovend (zie Seltzer en Heneman). 
Voor de korte termijn tenslotte zijn betrouwbare behoe~eschattingen te doen, 
zoals Ba.rtke (8) a.a.ngeeft. 
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2.2.2. Kwalitatieve personeelsbehoeftebepa.ling. 

Een ander bela.ngrijk aspekt van personeelsplanning is het bepalen van de 
kwalitatieve personeelsbehoefte. 
Bartke (8) verstaat onder kwalitatieve personeelsbehoeftebepaling de be
paling van de vereisten voor de uitvoering van een elementaire taak (funktie) 
en de daaruit resulterende :tunktiewaa.rdering. De funktiewaardering dient 
ter vastlegging van de onderlinge verhouding va.n de elementaire ta.ken of 
funkties onder de gestelde eisen voor die funk.ties. 
Achter alle tot nu toe ontwikkelde methoden stond echter minder de wens 
om de kwalitatieve personeelsbehoefte te bepalen als meer om de vaststel
ling van een rechtvaa.rdige loon- en salarisstruktuur. 

Yele systemen va.n funktiewaardering werken met klassen van eisen, veelal 
vakkennis, belasting en verantwoord.elijkheid. Ze onderscheiden zich alleen 
m.b.t. de speciale wensen van de gebruiker. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken van Duitsland heeft een universeel bruikba.ar systeem ingevoerd. 
Met dit systeem word.en de klassen onderverdeeld in subklassen, waaraa.n een 
bepaa.ld gewicht wordt toegekend. Zo is de klasse vakkennis onderverdeeld in 
basiskennis en ervaring met gewichten 30 resp. 10%. 
Binnen elke klasse word.en niveaus onderscheiden, waa.raan punten worden toe
gekend. Door nu elke elementa.ire taa.k m.b.t. elke subklasse qua niveau te 
beoordelen komt men op een totaa.l puntenaantal, de score of waa.rdering van 
die funktie. 
Ila.a.ma vindt een toekenning va.n bezoldigingsniveaus a.an puntenwa.arderingen 
plaats. Bijv. 106 - 120 is salarisgroep A6, 121 - 145 is groep A7 etc. 

Terecht merkt Bartke op dat de takenallocatie invloed heeft op de ltWalita
tieve personeelsbehoefte. De analytische waardering van een funk.tie is al
leen dan als analytisch te beschouwen als de funlttie niet meer dan &~n e
lementaire ta.a.k omvat. Vaa.k bestaat een funk.tie echter uit een samenvoe
ging van elementaire taken, vooral bij administratieve funk.ties. Als dit 
bet geval is den voert dit, al naar gelang de takenverdeling, tot een o
verwaardering of onderwaardering van de :tunktie. Bijv. : 

1 - Ste! dat 10 werknemers zich 70/o va.n hun tijd bezighouden met taken 
die, na.ar analytische waa.rde, salarisgroep A6 van toepassing doet 
zijn. De resterende 30"fe van hun tijd besteden ze a.an het zelf typen 
van hun correspondentie. Deze taak komt overeen met salarisgroep A3. 
Zo ontstaat volgens de regel van de grootste of overwegende taken
eisen een waardering, die overeenkomt met salarisgroep A6 en aldus 
een overwa.a.rdering van de funktie inhoudt. 
Men ka.n nl. ook een herverdeling van taken maken en 7 man van sa
larisgroep A6 voor 100~ met taken bezetten en 3 man voor 100"fe met 
het schrijven van correspondentie bezetten. 
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2 - Zo is na.tuurlijk ook een onderwaa.rdering mogelijk als bv. 70'/o van 
de bestede tijd type-werk is en 30'/o van die tijd is werk van een 
hogere a.nalytische waardering. 

Terwijl de integratie van kwa.ntitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte
bepaling d.m.v. de waardering van elementaire taken en de frekwentieverde
ling van de afzonderlijke werkzaa.mheden betrekkelijk eenvoudig is, komt men 
bij de oplossing van het takenallocatieprobleem, zoals hierboven onder 1-
en 2- genoemd, voor heel wat moeilijkheden. Hiervoor is het noodzakelijk 
een formele allocatie-rnethode te ontwikkelen. 
In het verdere gedeelte van zijn dissertatie beschrijft Ba.rtke zo'n allo
catiemethode. 
Aan het eind van zijn werk merkt hij nog op dat wanneer voorspellingen be
kend zijn van de hoeveelheid werk in de toekomst, de toekomstige kwanti
tatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte bepaald ka.n word.en. 
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HOOFDSTUK I II PERSONlill..SPLANNING »i GEBRUIKTE MODW.,EN 

3.1. Voorspellen met mod.ellen. 

Wanneer de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbeboefte bepaald is en 
bet buidige bestand geevalueerd werd a.lsmede verlooppercentages en promo
tiekansen uit bistorische cijfers berekend zijn, dan kan begonnen word.en 
met de derde fase van bet personeelsplanningsproces (volgens de definitie 
van Havet; zie ook blz. 2)& bet voorspellen van de verwachte evolutie in 
de toekomst van dit bestand. 
Deze voorspelling gescbiedt met bet doel de arbeidsvraag in de toekomst en 
bet arbeidsaanbod te ega.liseren, alsmede de nod.ige maatregelen te bepalen 
om dit doe! te bereiken (werving, selectie, opleiding, promotie, mutatie 
etc.). Dit is wa.t Havet genoemd beeft de vierde fase in de P•P• 
Voor deze twee fasen word.en in de praktijk van de P•P• een aantal model
len aangewend, wa.a.rvan we de meest gebruikte bier kort zullen bebande
len. 

3.2. Gebruikte mod.ellen. 

Voor bet egaliseren van a.rbeidsvraag en a.rbeidsaanbod word.en in tbeorie een 
tweetal soorten mod.ellen gebruikt, te weten Ma.rkov-modellen en Renewal-mo
dellen. 

Een Markov-model begint met een voorstelling va.n de organisatie (of een deel 
van de organisatie) als een verzameling elkaar niet-overlappende klassen 
van funk.ties. Verd.er worden overgangspercentages uit bistoriscbe cijfers 
berekend alsmede verlooppercentages. Met deze data is men in staat een mod.el 
te ma.ken van de stromen tussen de klassen en kan aldus de toekomstige be
scbikbaarheid van personeel in de verscbillende klassen bepaald word.en. 
Het wervingsbeleid is den de resultante van de behoefte aan personeel in de 
verschillende klassen en de beschikbaa.rbeid. 

De mod.elbouwer heeft ecbter te maken met een aantal specifieke problemen bij 
de toepassing van Ma.rkov-mod.ellen. Ten eerste is de berekening van het ver
loop wat problematiscb en beeft veel scbrijvers tot nadere beschouwingen 
van het verschijnsel verloop a.a.ngezet. 
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Ten tweede moet de modelbouwer kiezen tussen enerzi,ids klassen die grote 
aantallen werknemers bevatten, maa.r wa.a.rvoor de veronderstelling va.n homo
geni tei t niet opga.a.t, en a.nderzijds klassen die alleen werknemers bevat
ten met dezelfde karakteristieken (leeftijd, lengte van dienstverba.nd, 
soort opleiding, ca.rri~re-verwa.chtingen, of welke faktoren in die omsta.n
digheden gerelateerd zijn aa.n verloop/promotie/overplaatsing), ma.ar in 
dat geval z6 weinig werknemers bevatten, da.t de verloop-, promotieka.nsen 
erg grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, wa.a.rdoor het nut van voor
spellingen nihil zal zijn. 

Volgens van der Beek, Verhoeven en de Waij moet hieronder worden verstaan(1J): 

Modellen die uit de behoefte aan personeel (het "saldo" van het bedrijfs
plan en de verlooppercentages) de mogelijke promotiepercentages bepalen. 
Het promotiebeleid is bier eerder een gevolg van de toekomstige ontwikke
ling dan een uitgangspunt, zoals bij Markov-modellen. 

In de praktijk kunnen een groot aantal variaties op deze modellen voorko
men. Bovendien zijn,afhankelijk van het doe! van de toepassing, naast bo
vengenoemde modellen, geheel andere modellen voor toepassing beschikbaar. 
Een aanta.l van deze modellen heeft zijn sporen reeds op andere gebieden 
verdiend. 

In z1;in artikel "Geautomatiseerde verwerking van personeelsgegevens t.b.v. 
een systematisch promotiebeleid" geeft Jansen (14) een voorbeeld van een 
toepassing bij Dijker en Doornbos/accountants van een doorstroomrnodel. 

Het model beoogt een simulatie te geven van de doorstroming van de perso
neelsleden op de verschillende funktieniveaus als gevolg van werving, pro
motie, ontslagen, pensionering e.d. Het model is opgebouwd uit een aa.ntal 
bouwstenen per relevant funktieniveau of groep daarbinnen. Deze bouwstenen 
zien er als volgt uit: 

d 

promotie 
naar hoger 
niveau 

bezetting 
a.a.nnamll oud en verloop -
werving nieuw -

j promotie 
van lager 
niveau 
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Door opstapeling vo.n de als relevant gekozen funktieniveaus en groepen, 
waarin natuurlijk naar wens gevarieerd kan worden, ontsta.a.t zo een struk
tuur, die er als volgt uitziet (voorbeeld): 

Doorstroonmodel 

funktieniveau groepen per funktieniveau totale bezetting 

funktieniveau IV 
a 

funktieniveau III 

funktieniveau II 

funktieniveau I 

De symbolen a staaJt 
en o&. voor promotie. 
gegeven en met 1 of 

b" 
4 

oC..) 

b" 
3 

OC.a. 

b" 
2 

b" 
1 

14 a' 

(6J 

~a. 

b' 
4 

• 
°"i 

b' 
3 

I 

°'~ 

b' 
2 

b' 
1 

• ot, 

(3~ 

(J'l 

(3~ 

I 

~ 

b = b" + b' 
4 4 4 

b3 = b" + b' 
3 3 

b = b" + b' 
2 2 2 

b1 = b" + b' 
1 1 

hierbij voor aanname, b voor bezetting, p voor verloop 
Met de indices 1,2,J en 4 warden de funktieniveaus aan
" de groepen. 

Voor elke bouwsteen uit bet model kan een vergelijking word.en opgesteld met 
behulp waarvan, uitgaande van de bezetting in jaar t de te verwachten bezet
ting in jaar t + 1 is te bepalen. 

b t =h. t+oc.. 1•b. 1 t-(oc. +19.).b. t+a. i, +1 1, 1- 1- , 1 1 1, 1 
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Voor de gehele bezetting levert dit in het geval van bovenstaande struktuur 
een stelsel van 8 vergelijkingen op, die het doorstromingsproces weergeven. 
De oplossing van bet stelsel vergelijkingen weergegeven in onderstaa.nde 
formule ka.n vanuit verschillende richtingen plaatsvinden d.w.z. men kan naar 
de aard van de vraa.gstelling bepaalde variabelen als inputvariabelen aa.n
merken en anderen als te berekenen grootheden. 

Hierbij vonnen S en T de matrices m.b.t. afvloeiings- en promotiepercentages 
van resp. de bestanden b" en b'. 

3.2.4. Lineaire programmeringsmodellen. 

In een lineair progra.mmeringsmodel t.b.v. personeelspla.nning wordt een of 
a.ndere doelfunktie,zoals bijv. het minimaliseren van de personeelskosten, 
opgesteld alsmede een verzarneling constraints betreffende de aard van de 
stromen tussen de funk.tieklassen, en eventueel andere kenmerken van de or
ganisa tie. Het doel is de personeelssterkte z6te verdelen dat de doelfunk
tie geoptima.liseerd wordt. 
Vaak zet men in de doelf'unktie nog een gedeelte dat de afwijking tussen ge
wenste personeelssterkte en bereikte personeelssterkte representeert. Als 
men de kosten dan minima.liseert, da.n wordt tegelijkertijd ook genoende af
wijking zo klein mogelijk. 

Wessels en van Nunen (15) geven een aa.ntal nadelen van lineaire progranune
ring: 

1 - het is erg moeilijk een bevredigende doelf'unktie op te stellen, 
vooral een die de afwijking van het doel (behoefte in de verschil-
1 ende fllllkties en dat wat met het programma. bereikt ka.n worden) 
en de kosten tegen elkaar afweegt. 

2 zodoende stelt een lineair programneringsmodel soms erg dure op
lossingen voor teneinde de doelen zo goed als mogelijk te berei
ken (lees de behoefte zo goed als mogelijk te dekken). Zo ka.n 
bet model een oplossing aangeven waarbij veel personeel in een 
bepaalde rang word.en gerecruteerd op een vroeg tijdstip, teneinde 
een tekort van ~~n persoon op een veel later tijdstip op te kun
nen va.ngen. 

3- De post-optima.le analyse geeft weinig infonnatie als sommige con
straints strijdig zijn. 
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Netwerk-a.nalyse wordt ook gebruikt bij het representeren van personeels
besta.nden en -stromen. De knopen stellen daarbij de funktieklassen voor 
en de pad.en tussen de knopen overga.ngen of training en opleiding, alsmede 
de tijd die nodig is om van de ene positie naar de a.ndere te komen. 

Onzekerheid wordt geintroduceerd door aa.n de overgangen waarschijnlijkhe
den toe te kennen. Zo'n model komt tegemoet a.an een moeilijkheid die we 
met Markov-modellen in de praktijk tegenkomen, nl. dat rivaliteit tussen 
led.en van verschillende funktieklassen voor promotie naar ~~n bepaalde 
andere funktieklasse tot nu toe nog niet succesvol in een Markov-model 
kon worden opgenomen (Bowey (1)). 

In situaties waar goed getraind en schaars personeel het onderwerp van 
P•P• is, is bet management meer geinteresseerd in het zo goed mogelijk 
benutten va.n baar staf en bet verzekeren dat de nodige bekwaamheid en des
kundigbeid beschikbaar zijn op continue wijze, dan in het representeren 
van personeelsstromen tussen :tunktieklassen met grote aantallen uitwissel
baar personeel. 
"Human asset (resource) accounting" is een techniek die ontwikkeld is voor 
dergelijke situaties. Hierbij worden economische waarden aan het personeel 
toegekend, met meestal de kosten van recrutering of training als indicator. 

Deze methoden zijn bedoeld als een input van de ondernemingsplanning, om 
er zeker van te zijn dat niet voorbij gegaa.n wordt aa.n de waarde van het aa.nwezige 
personeel bi.i de beslissingen over ondernemingsstrategieen. 

Flamholtz (16) verstaat onder human resource accounting het rekening houden 
met mensen als waardevolle hulpbron in de organisatie. Het is het meten van 
de kosten en waarde van mensen voor organisaties. 
Primair doel van het rekening houden met menselijke bulpbronnen is het bevor
deren van een effektieve en efficiente besturing van personeel. Maten voor 
de kosten van menselijke bulpbronnen alsmede bun waarde zijn essentieel voor 
de a.anwending en planning van deze bronnen. Ze zijn nuttig in het proces 
·van personeelswerving, ontwikkeling, allocatie, a.anwending,evaluatie en be
loning. 

Een tweede doel, dat overigens niet door Flamholtz wordt genoemd, is volgens 
mij de bewustwording bij het management van de enorme waarde die sommige per
soneelsl eden voor de organisatie hebben op grond van hun vakkennis, ervaring, 
speciale kwaliteiten etc. Dat human resource accounting modellen levert waar-
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in op systematische wi,jze de variabelen en faktoren aan bod komen waarmee 
bij de waardering van personeel rekening gehouden moet worden, veroorzaakt 
bij het management bij het nemen van beslissingen a.a.ngaande het personeel 
een meer "sophisticated" afwegen van alle betrokken faktoren. 

Een inzicht in de veelheid van faktoren waarmee rekening dient te worden 
gehouden geeft bijv. zijn model (van Flamholtz) van de vervangingskosten 
voor het personeel. 
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De positionele verva.ngingskosten slaan op die kosten die vandaag gemaakt 
zouden moeten worden om een persoon die een bepa.alde positie bezet te ver
vangen door een persoon die de gelijke diensten in de gegeven positie kan 
leveren. 
Daarnaast onderscheidt Flamholtz de persoonlijke vervangingskosten, welke 
refereren aan de offers die gebracht zouden moeten worden om een persoon 
te vervangen door een ander met dezelfde capaciteiten als de vorige. Dat 
betekent dat een persoon met dezelfde opleiding, training, ervaring, vak
kennis etc. aangetrokken moet worden. 

Van de genoemde kosten in het model verdient de term "separation"-kosten 
enige toelichting. Separation costs zijn kosten die resulteren uit het 
feit dat een positiebekleder de organisatie verlaat. 
In de eerste plaats moeten mensen die de organisatie verlaten nog enige 
tijd doorbetaald warden. Dit zijn de direkte kosten. 
Op de tweede plaats zijn er efficiency-verliezen doordat er een positie 
niet vervuld wordt en anderen da.a.rvan hinder ondervinden bij !!!!!!, werk. 
Dit zijn de indirekte kosten. Een tweede component hierva.n zijn de kosten 
van de vacante positie tijdens bet zoeken naar nieuwe kandidaten. 
'l'ijdens het zoeken naa.r een nieuwe verkoper bijv. kunnen er opportunity
kosten optreden, doordat er verkopen verloren gaan die anders de omzet 
van de organisatie had.den vergroot. 

Hwna.n resource accounting is, na.a.r de mening van Flamholtz, bedoeld om 
huidige en potenti"tHe investeerders te ondersteunen bij hun beslissingen. 
Het voorziet hen van informatie over de wijze waarop het management zijn 
personeelsbestand op- en afbouwt. 

3. 3. R.~el!_.e.E_ y~ het falen van sommige personeelspla.nnipgs!ll_E!_thoa.._~ 

P.p. is in opkomst, ma.a.r veel managers zien de ontwikkelde methoden niet 
erg enthousiast tegemoet en veronderstellen dat er een discrepantie ligt 
tussen theorie en praktijk. Bowey (1) noemt hiervoor de volgende redenen: 

1 - de meeste modellen die door personeelsplanners zijn gebouwd., vor
men slechte weergaven van de werkelijke processen van doelgerichte 
akties in organisaties. 

2 - de voorgestelde methoden zijn over het geheel genomen niet gepre
senteerd op een ma.nier die de niet-nwnerieke manager ook ka.n be
grijpen of gemakkelijk ka.n gebruiken. 

3 - er is binnen de organisatie onvoldoende overweging geweest van de 
rol van het personeelsplan. 
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In de literatuur wordt nl. verondersteld dat het personeelsplan 
dient om als leidraad te dienen bij de besluitvorming over de 
personeelssterkte, zodanig dat alle beslissingen gecoordineerd 
word en. 
De ervaring leert dat er alternatieve rollen zijn voor de p.p. 
Het personeelsplan kan ook gebruikt worden als uitgangspunt, 
met behulp waa.rvan de aktiviteiten en projekten die door managers 
ondernomen word.en, gerechtvaardigd moeten worden. Zo ka.n een ma
nager het personeelsplan gebruiken om promoties te rechtvaardigen. 

Hier ka.n nog aan toegevoegd worden dat het plan geruikt kan worden om de status 
van de modelbouwer te verhogen of zijn invloed t.a.v. a.nderen in de orga
nisatie te vergroten. Zo heeft een chef van mij eens tijdens een onder-
zoek door mij gedaan in dat bedrijf een stuk computeroutput aan de muur 
van zijn kantoor gehe.ngen om medewerkers te imponeren. 

Gelukkig is bet zo dat de onderzoekers niet stil zitten en er worden na
tuurlijk steeds meer modellen gebouwd op basis van meer realistische ver
onderstellingen omtrent de kenmerken van de organisaties, waa.rvoor ze ge
bruikt word.en. Een veelbelovende trend is de ontwikkeling van eenvoudige 
modellen en de ontwikkeling van conversationele programma's, welke de 
toegang tot de modellen natuurlijk een stuk vergroten. 
Toch kan bet bela.ng van de vragen die Clough opgesteld heeft en welke 
in paragraaf 1.3. zijn genoend niet genoeg benadrukt worden t.a.v. bet 
gebruik van modellen in het algemeen en voor de P•P• in het bijzonder. 
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HOOPDSTUK IV Vl!XLOOP 

Voor personeelsplanningsdoeleinden dient eerst en vooral de noodza.a.k be
klemtoond te worden te kunnen beschikken over verloopstatistieken. De vol
gende gegevens lijken volgens Havet (6) onontbeerlijk: 

- verloopcijfers per funktionele groep; 

',, 
, ' , 

per personeelscategorie; 
volgens ancienniteit; 

,,, volgens reden van ontslag; 
deze reden kan zijn: - onvrijwillig (pensioen,dood,invaliditeit 

- vri,jwillig 
- verloopcijfers volgens vestiging (eventueel) 

e.d.) 

De schatting vn.n het verloop is erg belangrijk om een goed recruteringsbe
leid te kunnen voeren. Verloop zorgt voor een regelmatige afbouw van het 
personeelsbestand en door werving zal men moeten zorgen dat deze mensen 
vervangen worden. 
De meting van het verloop levert meestal problemen op. Het heeft dan ook 
veel schrijvers geinteresseerd. Deze schrijvers benadrukken vrijwel alle
maa.1 de tekortkomingen van ruwe maten van verloop, zoals aantal verlaters 
per jaar uitgedrukt als percentage van de gemiddelde personeelssterkte in 
zo'n jaar. Zulke percentages benadrukken alleen de mate waarin de perso
neelsleden de organisatie verlaten hebben (welke best hoog kan zijn van
wege veelvuldige vervangingen voor ''n of twee funkties waarin het verloop 
typisch erg hoog is) en geven niet weer welke verhoudingen stabiel zijn. 

4.1. Onderliggende processen van verloop. 

Bowey (17) onderscheidt een tiental processen welke verloop veroorzaken: 

1- wegga.a.n om een hoger loon: gekarakteriseerd als een "pull"-proces, 
d.w.z. de werknemer wordt van de organi-

satie weggetrokken. 

2- weggaan vanwege betere carriere-mogelijkheden (pull-proces). 

3- de waarschijnlijkheid van alternatieve mogelijkheden voor een andere 
baan: het is door onderzoek aangetoond dat er een relatie bestaat tus

sen verloop-index en werkeloosheidscijfers.(pull-proces) 

4- weggaan vanwege spanningen door interpersoonlijke conflicten: werkne
mer wordt ontevreden met zijn baan door de stress en spanningen, 
ruzies en interpersoonlijke conflicten die hij in zijn werk ont-
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moe'i ("push"-proces, d.w.z. de orga.nisatie duwt a.h.w. de werkne
mer weg) 

5- management verkleint opzettelijk de personeelssterkte (push-proces) 

6- inductie-crisis: werknemers verlaten de orga.nisatie va.nwege hun op-
geda.ne ervaringen binnen de organisatie in de peri

ode kort na hun binnenkomst in de organisatie. In het begin komen 
veel recruten veel moeilijker door onplezierige situaties en ervaringen 
heen de.n later. Werknemers met een aantal dienstjaren stappen vaa.k 
met opmerkelijk fatalisme en tolerantie door onplezierige situaties 
heen (push-proces). 

7- verlies van onstabiele recruten: te wijten aan recruten met persoon-
lijkheidstrekken die hen meer ge

neigd ma.l{en de orga.nisatie te verlaten. Deze recruten bezitten karak
tereigenschappen die hen juist ongeschikt maken om in de orga.nisatie 
te funktioneren (neutraal proces). 

8- pressie door personeelsgebrek: personeelsgebrek, door onderbezetting, 
absenteisme en verloop bij staftunk.ties, 

leidt tot verder verloop, vanwege de te grote druk op resterend per
soneel (push-proces). 

9- verlaten van de organisatie vanwege veranderde werkomstandigheden en 
-vereisten (push-proces). 

10- aanwezigheid van een alternatieve rol buiten de organisatie: mensen 
verlaten de organisatie omdat ze een wenselijker of onvermijde
lijke rol kiezen (zwa.ngerschap,pensionering, winnen van de toto). 
Ook dit is een pull-proces. 

Voor elk proces heeft Bowey een maat ontwikk.eld om te beoordelen in welke 
mate het proces van belang is. '!'evens zijn grenzen aa.ngegeven waarbinnen 
het proces significant optreedt. 

Afgezien van het feit of een dergelijk inzicht in de verschillende proces
sen die het verloop veroorzaken wel nuttig is vraag ik me af of het in we
zen wel zoveel processen zijn. Naar mijn smaak zijn er minder processen 
bij betrokken, die echter dan wel fundamenteler en omva.ttender zijn. 
Zo kunnen proces 9 en 8 herleid word.en tot de stress en spanningen die 
in proces 4 genoemd word.en. Alle drie leiden ze tot een fysieke en/of 
psychische belasting, welke het individu ertoe brengt de orga.nisatie te 
verlaten. Zo is de te hoge fysieke en/of psychische belasting dus het 
fundamentele proces, dat geheel verschillende oorzak.en kan hebben o.a. 
die welke genoemd worden in proces 4,8 en 9. 
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Eenzelfdc redenering ka.n opgezet worden voor proces 6 en 7. 

Afgezien van het feit dat men kan discussieren over de vraag of het wel z6-
veel processen moeten zijn als Bowey veronderstelt, is het toch heel nuttig 
voor een organisatie inzicht te hebben in de redenen van verloap. Deze re
denen kan men bijv. te weten komen door het afnemen van een exit-interview, 
waarbij aan degene die de organisatie verlaat gevraagd wordt naa.r zijn be
weegredenen. 
Wanneer eenma.al inzicht in deze processen is verkregen, kan men proberen, 
daar waar het verloop a:f'wijkt van de normen die men gesteld heeft v.w.b. een 
ideaal verloop, bij te sturen. 

4.2. Belang van verloopcijfers. 

Verloop bepaa.lt met de pensioneringsaantallen de hoogte van de werving. Een 
belangrijk begrip hierbij is de leeftijdsverdeling. 
In het rapport van de werkgroep "promotiebeleid en mutatiebeleid" als advies 
aan de Directeur-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid 1974 (18) wordt on
derscheid gemaakt tussen het historisch personeelsmodel en het theoretisch 
personeelsmodel. 
Uitgaande van kwantitatieve gegevens van de laatste 10 of 15 jaar, zoals het 
aantal indiensttredingen, het aantal personen dat de dienst heeft verlaten, 
leeftijdsopbouw etc., kan een historisch model worden geconstrueerd voor 
een bepaalde categorie van :f.'unktionarissen. 
Een dergelijk model kan verschillende verschijningsvormen aannemen, waarbij 
langs de verticale as de leeftijden of jaargangen warden afgezet over de to
tale diensttijd (bijv. 20 - 65 jaa.r) en la.ngs de horizontale as het aantal 
va.n een bepaalde leeftijd (weergegeven als een balk): 

a. omgekeerd "piramide-vonnig"; 

Deze weergave van het personeels
bestand duidt op een duidelijke 
vergrijzing. Er zijn t~ veel oudere 
funktionarissen en er is te weinig 
"jong bloed". 

b. "diabolo-vormig"; 

Wanneer men op grond van de eerste 
weergave van het personeelsbestand 
besluit de werving vooral te rich
ten op jong personeel, da.n zal na 
±. 20 jaar het bestand de hiernaast 
staande vorm gaan vertonen. 
Ook dit is een ongunstige leeftijds
opbouw. 
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c. "peer-vormig"; 

Hier vertoont het model een redelijke opbouw, die een evenwichtige door
stroming mogelijk ma.a.kt. Het verloop is hier bepalend •oor d~ mate waar
in de lijn na de "bult" afneemt. De preciese vorm van de leeftijdsverde
ling is afhankelijk van de mate van verloop. 

Het theoretisch model is een weergave van een besta.nd, wa.arbij alleen intre
dens an.n dH basis mogelijk zijn en rekening wordt gehouden met een gemiddeld 
verloop over steeds een zo groot mogelijke tijd (meestal het grootst aantal 
mogelijke dienstjaren). Met andere woorden men kijkt hierbij naar de ontwik
ling in aa.ntal van een a.an. de basis binnen gekomen cohort recruten. 
De vorm en inhoud van het theoretisch model wordt bepaald door drie fakto
ren te weten: 

a. de hoogte, d.w.z. het aantal jaren ambtelijk leven (bv. 45 jaar). 

b. verloop, percentage dat elke jaargang kleiner wordt. 

c. de basis, d.w.z. het jaarlijks aantal intredens, nodig om de verdeling in 
stand te houden. 

Wanneer we het aantal jaren ambtelijk leven horizontaal uitzetten en verti
kaal het aantal aan de basis ingetredenen (in de figuur gesteld op A), en 
we nemen voor het gemiddeld verloop in een bepaalde jaa.rgang of leeftijd a, 
da.n krijgen we het volgende beeld (continu getekend): 

10 1S" 'fO So bo 
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Ui t de figuur blijkt dat we,om dezelfde verdeling in stand te kunnen hou
den, per jaar A moeten werven, nl. een aantal A' om de pensioneringen op te 
vangen en A" om het totale verloop over alle jaarga.ngen op te van.gen. 
De verdeling is een gewone e-tunktie, die we als volgt kUIUlen berekenen: 

-t.x 
y ::: A. e 

Aan de basis geldt y = A , dus x =.O 
~~n jaar later is dit gereduceerd tot (1-a.).A 
twee jaar later is dit aantal (1-a).(1-a.)A = (1-a) 2.A 

dus geldt het volgende : 1) -t 
(1-a)A = A.e 

2) 2 -2t 
(1-a.) .A=A.e 

etc. 

voor x = 1 
voor x = 2 

Uit alle vergelijkingen geldt het volgende blijkbaar: t = -In (1-a) 

4.3. Maten voor het verloop. 

Het grootste bezwaar dat steeds geuit wordt tegen de ALT (annual labour 
turnover-index), is het feit dat deze index de fractie individuen dat de 
orga.nisatie verlaat in relatie tot het gedeelte dat blijft, niet goed 
weergeeft. Verlaters worden gewoonlijk vervangen door nieuwkomers, die 
op hun beurt de orga.nisatie weer kunnen verlaten en weer vervangen zul-
1 en worden, zod.at dit proces verschillende keren binnen de beschouwde 
periode ka.n optreden • .l!ll in dat geval is de index niet gerelateerd aan 
het gedeelte dat zitten blijft. 
Bowey (17) pleit voor zowel alt (meestal aantal mensen dat een groep in 
de beschoude periode verlaat gedeeld door de gemiddelde bezetting van de 
groep over die periode) als voor een personeelsstabiliteitsindex. 
Ze moeten elkaar aa.nvullen bij de beschrijving van de personeelssituatie 
in een bedrijf. 
Voor de stabiliteitsindex zijn verschillende maten ontwikkeld bv.: 

a.a.ntal werlmemers met een diensttijd van meer ~ 1 jaar •
100 totaal aa.ntal werknemers 1 jaar geleden 

mediaan van de verdeling van verlaters (tijd nodig voor een cohort 
recruten om tot de helft van 

zijn originele grootte te zijn gereduceerd) 

Al deze maten hebben hun voor- en nadelen. De eerste hier genoemde discri
mineert niet goed tussen toch geheel verschillende ondernemingen qua 
stabiliteit. De tweede geeft een vertekening in de richting van de verla-
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ters, aa.ngezien de~enen die blijven niet in de index voorkomen. 

Het beheersen van verloop kan alleen geschieden wa.nneer een maat bekend is 
voor het wenselijke verloop. De volgende stabiliteitsindex kan volgens Bo
wey (17) daarvoor warden gebruikt: 

L 
n 

1/2.N.K 
ofwel 

L /N 
n 

1/2K 

met L = totale lengte van dienstjaren van alle huidige werknemers 
n 

N = totale aantal huidige werknemers 

K = a.antal ambtelijke dienstjaren 

Dus L /N is het gemiddelde aantal dienstjaren voor een arbeider 
n 

Bowey merkt op dat wanneer de genoemde index groter da.n 1 is, het bestand te 
stabiel is en de werkgever in moeilijkheden brengt wanneer grote aanta.llen de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Is de index veel kleiner dan 1, dan is 
het personeelsbestand te instabiel om een optimaal vervangingsbeleid te be
reiken (het wervingsbeleid wordt dan meer ad hoc door de fluktuerende verloop
aa.ntallen per .iaargang). De optimale stabiliteit is die mate van stabiliteit, 
waarbij de totale personeelssterkte gedurende de normale working-life-span 
(= K) geheel vervangen wordt. 
Een stabiele leeftijdsverdeling k:unnen we alleen maar houden, wa.nneer het ver
loop zodanig is dat een cohort recruten dat a.an de basis geworven wordt (20 
jaar bv.) na 45 jaar geheel verdwenen is. Is het verloop grater dan betekent 
dit dat er op een gegeven moment t~'weinig oude funktionarissen zijn. Is het 
verloop kleiner, dan is het aantal oude funktiona.rissen op een bepa.a.ld moment 
te groot. 
De optima.le vervanging is dus een totale vervanging van een ~o.nwezig bestand 
over het !angst mogelijke aantal dienstjaren (K). Dit betekent een gemiddeld 
verblijf in het bedrijf voor een funktionaris Tan een 1/2 K. Het werkelijke 
gemiddelde verblijf L /N, mag hier niet teveel van afwijken, dus: 

n 

L /N __ n __ ~ 1 

1/2 K 

Een en ander moge verduidelijkt zijn in de hierna volgende figuur. 
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Het gearceerde gedeelte van de figuur is het historische bestand dat we 
wensen te handhaven. Dit kan doordat het in de loop van de tijd geworven 
bestand (bovenste verdeling) door het verloop tot nul gereduceerd wordt 
over de K jaren ambtelijke diensttijd. 

De ruimte tussen het historisch bestand en de onderbroken lijn ~eeft a.h.w. 
aan de hoogte van de toegestane a.a.ntall en recruten voor de verschi.11 end e 
jaar,gangen. Is bijv. de hoogte van de onderbroken lijn bij 20 jaar 30 men
sen, en op grond van het verloop en het pensioneringsa.antal (+ eventuele 
groei) moeten er dit jaar 65 mensen geworven word.en dan kunnen er ten hoog
ste 30 mensen in de leeftijdsgroep van 20 jaar geworven word.en zonder dat 
het historisch bestand verandert. De overige 35 zullen in andere groepen 
geworven moeten worden ook weer zodanig dat niet boven de onderbroken lijn 
uitgegaan wordt. 
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HOOFDSTUK V HESTUHm VAN PEHSONU.B MIDDELEN 

Uitgaande van de kategorale P•P• (kwantitatieve en kwalitatieve personeels
behoeftP rPsulterend in recruteringsbeleid, opleidingsbeleid, plaatsings
beleid en promotiebeleid) komen we voor het probleem va.n de individuele p.p.; 
welke recruten selekteer ik? wie laat ik promotie maken? welke opleidinR is 
de beste? etc. 
Sayles (19) hierover: wanneer het algemene promotieprogranuna vastligt, komt 
het management voor de veel moeilijkere taak te beslissen wie promotie gaat 
maken, aangezien er gewoonlijk meer kandidaten zijn dan vakatures. De keuze 
volgt meestal uit een evaluatie van relatieve verdienste, geschiktheid en 
lengte van de diensttijd. 

5.1. Verdienste en geschikthei<!_. 

Wa.nneer degene met de beste prestaties (grootste verdienste) promotie maakt, 
ka.n dat voor degene die niet bevorderd werd (vanwege het feit dat verdienste 
moeilijk meetbaar is) het gevoel geven dat er bevoordeling in het spel was. 
Als verdere bron van ontevredenheid kan gesteld word.en, dat in vele funkties 
de prestaties gereflekteerd worden door de gecoordineerde aktiviteiten van 
vele mensen (men is voor de persoonlijke prestatie afhankelijk van de pres
tatie van anderen) of kansfaktoren (bv. het verkopen van een produkt met 
schaars aa.nbod). Dit maakt het meten van verdienste erg moeilijk. 

Verder hebben we te maken met geschiktheid - d.w.z. potentiele prestatie in 
een andere funktie. Jansen kan zijn huidige werk erg goed doen, maar niet 
geschikt zijn voor een hogere funktie. Pietersen echter ka.n het in zijn hui
dige werk niet zo goed doen va.nwege slechte supervisie of onuitdagendheid 
van zijn taak. Plaats hem echter over naar moeilijker werk en hij kan schit
teren. 
Wat we hiermee trachten duidelijk te ma.ken is dat men zich de moeite moet ge
troosten om zowel verdienste als geschiktheid te belonen, hoewel geen van beide 
gemakkelijk meetbaar zijn. Orga.nisaties, die nagelaten hebben een buitengewo
ne sta.at van dienst te belonen, of die te zwaar de nadruk hebben gelegd op 
lengte van diensttijd, lijden allema.al aan een gebrek aan moreel en efficien
tie. 
De gevolgen van zo'n beleid worden gedemonstreerd in een zeer vermakelijk boek 
van Laurence J. Peter, "'l'he Peter principle"{20). In dit boek wordt onderzocht hoe 
het nou eigenlijk komt dat orga.nisaties vaak zo slecht en inefficient funktio
neren. Peter kwam tot de volgende conclusie, "the Peter principle" genoemch 
"Every employee tends to rise to his level of incompetence". M.a.w. iedere 
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werknemer wordt net zo lang als hij goed funktioneert op een bepaalde plaats 
bevorderd, totdat hij zijn werk niet meer a.a.nkan en daarmee zijn incompeten
tieniveau heeft bereikt. 

5. 2. ~cienni tel.!!.!.. 

De mate waarin promoties gebaseerd moeten Z1Jn op ancienniteit is bijna al
tijd een twistpunt tussen va.kbonden en management. 
Het gebruik van criteria als evaluatie van prestaties, selektie-testen en 
opinies van chefs, geeft menige werknemer het gevoel dat promoties niet eer
lijk geschieden • .Fil beschuldigingen van bevoordeling en discrimina.tie lei
den tot afname in moreel en produktiviteit. 
Om deze moeilijkheid te vermijden wordt vaak voorgesteld om promoties te baseren 
op een objektief criteriwn, en het enige objektieve criterium is lengte van 
diensttijd. Wanneer echter management weet dat zij de werknemer met de lang-
ste diensttijd gaat bevorderen, dan is de kans groot dat het bedrijf hem de 
training geeft welke hij nodig heeft om de nieuwe funktie te kunnen vervul-
len. Bovendien zal het management ertoe neigen zijn initiele selektieproce
dures te perfektioneren, onrlat wa.nneer een individu eenmaa.l aa.ngenomen is door 
een organisatie, zijn toekomst relatief verzekerd is. 

Te zware nadruk echter op ancienniteit doet de attitude van werknemers, t.a.v. 
de "juiste" manier om vooruit te komen, geweld aan (wat zal ik me druk ma.
ken; ik wordt toch wel na zoveel jaar bevorderd). Bovendien doet de bevor
dering van totaal ongeschikten op basis van lengte van dienstjaren nog een 
andere in onze maatschappij ingewortelde culturele attitude geweld aan, nl. 
dat beloningen op een of an.dere manier in overeenste1JU11ing moeten zijn met 
prestatie. 

Tot aan een bepaald punt is het wa.a.rschijnlijk dat hoe langer iemand in een 
bepaalde positie funktioneert, hoe groter zijn kwalifikatie voor promotie 
naar de naast hogere funktie wordt. Voor veel werk, vooral dat op lagere ni
veaus, zijn verschillen in geschiktheid tussen werknemers minder belangrijk 
da.n het management vaa.k denkt. Bijgevolg weegt de winst in moreel vaak op 
tegen het kleine verlies aan efficientie. 
Voorbij een bepaald punt echter neemt de relatie tussen geschiktheid en a.n
cienni tei t af als de lengte van diensttijd toeneemt, en voorbij een bepaald 
niveau brengt langere diensttijd erg weinig winst. Voorbij dit punt neemt 
zijn geschiktheid om van funktie te verwisselen af en veroorzaa.kt bij hem 
wa.t vaak genoenrl wordt "een getraind onvermogen om te leren", d.w.z. hij 
raak.t z6 betrokken bi.i de problemen en procedures van zijn huidige werk da.t 
hij niet meer in staat is zich aan te passen a.an nieuwe omstandigheden en 
si.tuaties. De expert wordt eenvoudig te veel expert. 
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In wezen is promotie op basis van a.ncienniteit een beloning voor loya.liteit 
jegens de organise.tie. Niema.nd zal ontkennen dat loya.liteit beloond dient 
te worden. De vraag is echter hoeveel loyale werknemers ontmoedigd worden, 
wa.nneer ze zich realiseren dat ze a.Ileen bevorderd kunnen worden in de mate 
waarin het a.antal dienstjaren dat toelaat. Bovendien veroorzaakt deze na
druk op a.ncienniteit een "ritualistische" toewijding a.an de plicht, waarbij 
perfektie in ma.rginale zaken en bet vermijden va.n fouten de overhand gaan 
nemen over bet kreatief en energiek nastreven van meer uitdagende doelen. 

5.3. Streven naar een ev~nwichtige beslissing. 

Iedere orga.nisatie zal moeten beslissen over de relatieve gewichten die bet 
zal gaan toekennen a.an verdienste, geschiktheid en a.ncienniteit bij promo
tiebeslissingen. In het algemeen geloven managers da.t de rela.ties met hun 
ondergescbikten gema.kkeli.iker zijn a.ls ze de oudste werknemer bevorderen. 
Bijna alle bedri;jven geven enig gewicbt a.an a.ncienniteit, ma.a.r de onderne
mingen die hun bedrijf volgens de vakbewegingsbeginselen drijven geven an
cienni teit een groter gewicht da.n degenen die da.t niet doen. 
In ondersta.a.nd diagram wordt een aa.nta.l criteria voor promotiebeslissingen 
weergegeven die verschillen in het gewicht welke ze toeke1U1en a.an resp. ver
dienste, geschiktheid en ancienniteit. 
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5.4. Management development. 

Voor elke organisatie is een effektief management erg belangrijk. Het pro
bleem is dat goede managers er niet altijd zijn wanneer men ze nodig heeft; 
er is een heleboel ontwikkelingsinspanning vereist. Het is echter een illu
sie te denken dat managers d.m.v. een goed ontwikkelingsprogramna a.an de 
lopende band geproduceerd ktmnen worden. We hebben per slot van rekening 
te doen met mensen welke geheel eigen inzichten ktmnen hebben alsmede inte
resses en wensen. ie zijn da.a.rdoor onvoorspelbaa.r in hun gedrag en kunnen 
dan ook niet als tinnen soldaatjes gevormd en gegoten worden. 
Het is dan ook zaak een ontwikkelingsprogramma op te zetten dat zowel te
gemoet komt aan de wensen va.n de organisatie als aan die van de mens. 

Het doel van een goed management development (mdp) programma is iedere ma
nager een zo rijk mogelijke ervaring en kennis op te laten doen en tevens de 
prestaties erg goed te observeren, zodat alleen de allerbesten a.an de top 
komen. 
Management development heeft ook nog andere doelstellingen. Niet iedere ma
nager is "fast track" en heeft de mogelijkheden in zich om de top te bereiken. 
Het mdp moet ook voorzien in mogelijkheden voor persoonlijke vorming van het 
enorrne aantal managers dat voorbestemd is niet boven het midden- en lagere 
managementni veau ui t te komen ! ! 
V8Jl welke principes moet een mdp nu uitgaan. Daarbij rijzen een aa.ntal pro
blemen: 

1- speciale programrna's of gunstige omgeving?: de verdedigers van spe-
ciale progra.mma's bewe

ren dat zulke programrna's met geplande roulatie, evaluatie van pres
taties e.d. geeigende attitudes en vaardigheden ontwikkelen. 
Aan de andere ka.nt zijn er mensen die zeggen dat attitudes en vaar
digheden (althans op management-niveau) niet zo maar te veranderen 
zijn; hei, beste wat men kan doen is een uitdagende en toegeefli,jke 
omgeving creeren waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. 

2- conformiteit of diversiteit?: moet het doel van rod.p's zi,in het ont
wikkelen van gemeenschappelijke waar

den bij managers of moet het ieder individu aa.nmoedigen zijn eigen 
gedragslijnen te ontwikkelen. 

3- generalisten of specialisten?: m.b.t. dit punt verkeert men in de 
bedrijven vaa.k in een dilemma. Ie

dere chef wil specialisten inlijven en specialisatie op het lage
re niveau belonen. Toch wil men generalisten op de hogere niveaus. 
De vraag is waar deze vandaan moeten komen? 
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4- open systemen of gesloten systemen?: in veel bedrijven heeft het 
individu weinig vri,ibeid bij 

de keuze va.n zijn werk of de soorten training of ontwikkelingsmo
gelijkheden die bij krijgt. In wezen is dit een gesloten systeem 
waarin de persoonlijke vrijbeid erg beperkt is. 
Andere bedrijven geven de mensen meer vrijheid, publiceren vaca
tures of traininp,smogeli,jkheden en laten de managers daarop "bie
den". Di t zijn de meer open systemen. 

5- beslissen of human relations?: wat is de hoofdtaak van een mana-
ger; bet nemen van beslissingen 

of het omga.a.n met mensen. Er zijn twee pricipieel verscbillende 
visies op de ta.a.k van de manager. 
De T-groep (de T staat voor training) techniek gaat er van uit 
dat de boofdta.ak van de manager is bet omgaan met mensen, en 
traint de manager in bet verkrijgen van een grotere gevoeligbeid 
voor zijn eigen gedrag en voor de perceptie van dat van anderen. 

"Business games", speciaa.l die gebruik maken van een computer, ver
eisen analytiscbe vaardigbeid en weinig of geen human relations
vaardigheden. Ze nemen aan dat alle releve.nte problemen gekwanti
ficeerd kunnen worden. 

6- "kroonprinsen" of alle werknemers?: wie moet er ontwikkeld worden? 
alleen degenen met speciale be

loften of iedereen? 
Vlak na WO II werden progra.mma's ontwikkeld om die individuen te 
ontdekken die capabel zouden zijn om top-posities te bereiken. 
Testen werden ontwikkeld om die karaktertrekken te identificeren 
welke meer duidden op toekomstige geschiktbeid en minder op hui
dige prestaties. De mensen die aldus werden geselekteerd (kroon
prinsen) kregen een speciale training buiten bun werk (vaa.k op 
universiteiten) en warden alUlgemerkt voor snelle promotie. 
ioals te verwachten viel, leidden dit programma tot verzet onder 
degenen die niet geselekteerd werden. De programma's legden de 
na.druk op de veilige, conformistiscbe all-rounder en er scbeen 
een vooroordeel te besta.a.n tegen bet wat. ongewone individu, die 
zijn moeilijkhetlen en problemen oploste ondanks speciale karak
ter-tekortkominp,en. Later is gebleken dat bet uitsluiten van dit 
soort "afwijkers" een inflatie van bet management betekende, om
dat bet juist deze mensen zi.in welke creatief zijn en erg veel 
idee~n binnenbrengen. 

De recentelijke trends zijn de ontwikkeling van een diversiteit aan pro
gramma.' s, zowel ontworpen om alle manaRers te helpen (niet alleen kroon
prinsen) bij de uitvoering van bun buidige funkties als ook voorzieningen 
inhouden voor speciale trainingen van degenen die een belofte betekenen 
voor bogere posten. 



- 33 -

5.5. Carriere-patronen. 

In een recent gehouden onderzoek, waarin men de kenmerken van de top-manager 
trachtte te a.chterhalen, kwa.m men tot het volgende beeld van de succesvolle 
manager: 

1- hij ga.at snel van het ene werk naar het andere 
2- hij is flexibel, rea.listisch en gevoelig voor de complexiteit 

van zijn omgeving 
3- hi.i verdient zijn sporen met kritieke opdrachten 
4- vaa.k heeft hij een "sponsor" op het hoger managementniveau die 

onder de indruk is van zijn vaardigheden en die zorgt voor zijn 
belangen 

5- hij vert,oont "anticiperende socialisatie"; op ieder niveau co
pieert hij de waa.rden van degenen ~'n niveau boven hem 

6- hij is niet noodzakelijkerwijs een organisa.tieman, een confor
mist; 

De carriere van managers ga.a.t meestal via drie fa.sen: een initiele periode, 
een periode van opwaartse mobiliteit en periode wa.arin het hoogtepunt is be
reikt. 

De meeste bedrijven doen erg hun best afgestudeerden te werven en in te huren, 
in het geloof - na.ar de mening van Sayles (19) terecht- da.t een continue in
put van hoog geta.lente<~rd personeel essentieel is voor succes van de organi
se.tie. De typische erva.ring van veel bedrijven is da.t 50"fe van hun afgestu-
d eerden de organisutie verla.ten in hun eerste vijf ja.ar, en da.t degegen die 
wegRaan, gemiddeld net zo goed zijn a.ls degenen die blijven. 

De redenen voor ontevredenheid en verloop liggen in het feit da.t pas afge
studeerden verwa.chten da.t hun eerste werk uitda.gend en belangri,jk is. Het be
dri.if geeft hen echter werk da.t zo eenvoudig is en de duidelijke boodschap 
in zich draagt da.t een nieuwe man niet geschikt is iets belangrijks te doen. 
Tegengesteld daaraan kan het bedrijf pas afgestudeerden ook opdrachten geven 
die zcS moeilijk zi.in en zulk een technische kennis vereisen, dat falen on
vermijdelijk is en da.armee de nieuwe werknemer bewijst dat hij nog niet zo slim 
is a.ls hij wel denkt. Het is duidelijk dat beide stra.tegieen speciaal bedoeld 
zijn om de zelfachting van de pas afgestudeerde te ondermijnen. 

Misbruik van pas-a.fgestudeerden is gedeeltelijk de schuld van een slechte plan
ning. Veel bedrijven lijven meer ,jonge managers in dan ze plaatsen hebben, om
da.t ze verwa.chten ( terecht onder die omstandigheden) dat een hoog percentage 
de organise.tie weer za.l verlaten. 
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Steeds meer bedrijven realiseren zich (terecht na.o.r miJn smaak) dat pas ge
contracteerde afgestudeerden een globale introduktie in management nodig 
hebben. Een aantal heeft dan ook speciale trainingsprogra.mma's ontwikkeld, 
welke een alP,emene orientatie t.o.v. de organisatie en zijn beleid geven 
alsmede een middel vormen om de leerling te observeren en te evalueren. 
Tijdens zijn training gaat de leerling van afdeling naar a.fdeling en rou
leert daarmee van werk naar werk. De training "on the job" wordt onderbro
ken met formele lessen, seminaars en discussiegroepen. 

ln deze periode worden een a.a.ntal programma's gebruikt om de manager van het 
lagere na.ar het hogere managementniveau te brengen. Genoemd. worden: 

1- opleiden van vervangers : la.ng voordat een plaats vrijkomt wordt de 
ka.ndidaat een opleiding en training gege
ven. 

2- systematische roulatie : zoals eerder opgemerkt is een opvallend 
kenmerk van succesvolle managers hun snelle 

beweging van de ene betrekking naar de a.ndere. Hij gaat frekwent van de 
ene joh naar de andere en van starl naar stad. Sonunige bewegingen zi,in 
promoties, andere zijn overg1U1gen op hetzelfde niveau. In ieder geval 
schijnt "zig-zag-mobiliteit" en niet vertikale voortga.ng het karakteris
tieke pad naar het succes te zijn. Voor een uitgebreide beha.ndeling van 
de voor- en nadelcn van job rotation wordt verwezen naar Sayles (19). 

3- speciale, verruimende opdrachten : willen deze opdrachten succesvol 
zijn, dan moet aan drie voorwaar-

den zijn voldaan: - de toegewezen problemen moeten verruimend zijn in 
de zin dat ze vele afdelingslijnen doorsnijden en 
l.t.-pla.nning involveren. 
de leerling moet onder direkt toezicht staan van 
een topman die persoonlijk verantwoordeli,jk is voor 
de evaluatie van de prestatie van de leerling. 

- de problemen moeten taa.i en uitdagend zijn zodat 
alleen de werkelijk goeien hun verdiensten kunnen 
vertonen. 

Uiteindeli.ik bereikt iedere manager zi.in hoogtepunt. Dit ligt bij een leef
ti.id van 45 tot 50 jaar. 
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ln sorrunige si tuaties betekant het bereiken van een hoogtepunt l outer en al-
1 een dat dP man zi.in huidige betrekking bli.ift vervullen. In andere situa-
ties beweegt hij lateraal tussen posities die gelden voor degenen die boven 
hlijven, of hij wordt 1~edegradeerd of ontslagen. Maar ontslag op managementniveau 
hetekent zo'n bedreiging van de zekerbeid, dat bet weinig voorkomt (vervroeg-
de pensionerinp, is gebruikeli,iker). 

5.6. h"'valuatie van Ma.na_g_ement Dev:.~Iopment technieken. 

In bet navolgende z1Jn een paar gedacbten op papier gezet, gebaseerd op een 
artikel van Bowen (21), "let's put realism into management development". 

Ue na-oorlogse groei van de industrie en overheid als ook de toenemende 
technologische complexiteit, heeft gevraagd om niet alleen meer maar ook 
beter management. l>a.ar komt nog bij dat er de angst was voor een ni,ipend te
kort nan leiderstalenten vanwege het lage geboortecijfer onder wat nu de 
leeftijdsgroep van 30-45 jarigen is. 
Er is inderdaad een managementstekort vandaag. Maar niet alleen vanwege het 
feit dat organisaties gegroeid zijn en technologisch complexer geworden zijn. 
De geschiedenis heeft steeds een tekort te zien gegeven aan goede managers. 
I<::O zo zal het ook we! in de toekomst zijn. 
Ma.a.r afgezien van het feit hoeveel goede managers er op een bepaald moment 
zijn, de normen worden steeds hoger vanwege de competitie tussen industrieen, 
bedri;jven en zelfs naties. 

Geconfronteerd met deze situatie hebben organisaties een duizelingwekkende 
hoeveelheid technieken en programma.'s gebruikt om management-potentieel te 
identificeren (meettechnieken) en te ont.wikkelen (ontwikkelingstechnieken). 
Management development is de moderne opvolger van de alchemie, waarbij een 
of audere mysterieuze formule gezocht wordt om het "loden" personeel te trans
formeren in "massief' gouden" managers. Het wordt nu ti.id om enige resul taten 
redelijk te evalueren en conclusies voor de toekomst te trekken. 

In bet navolgende worden een aantal methoden en technieken genoemd om po
tentiele managers te identificeren. 

Benaderinr~ aan de hand van karaktertrekken: de ontwikkeling van een 
manager wordt voorgesteld 

d.m.v. een positie op een schaal met karaktertrekken -loyaliteit jegens 
het bedrijf, aggressiviteit, medewerkend e.a.- en koppelt de resultaten 
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het vertelt wel hoe de ontwikkeling is, maar versnelt deze niet. Het 
is meer een barometer die vertelt wat voor weer we vand.aag hebben (en 
misschien in de toekomst). Mede daarom is het een identificatie-tech
niek en ~en ontwikkelingstechniek. 

- Psychologische testen: veel toegepast na WO II en succesvol gebleken. 
Toch zijn er ook nadelen. De methoden identi

ficeren meestal goed aan de uiteinden van de schalen, maar discrimine
ren slecht in het midden. De voorspellingen zijn daarom niet betrouw
baar genoeg. h'veneens blijken de methoden een ingebouwde vertekening 
te geven naar de conformist en de niet-fanta.sierijken. 

Management game: probeert ma.nagementtalent te identificeren m.b.v. 
gesimuleerde situaties. Hoewel het goed is een leer

ling te introduceren in de besluitvorming van organisaties, is het 
toch zeer de vra.ag of het ook een goede manager za.l worden. Dichters 
en schri,jvers hebben wel de neiging te schrijven dat bet leven een 
spel is, maar je moet wel een management development-theo;reticus zijn 
om te vertellen dat een spel het !even is. 

Er z1.Jn een aantal onderling sa.menhangende methoden bekend die proberen ma
nagers te ont.wikkelen d.m.v. het 11mixen" van de doelen van de organisatie 
met die van het individu. Hoewel deze methoden op zich best prijzenswaardig 
te noemen zijn, zijn ze onRelukkigerwijs meer geschikt om ma.na.gement-gedrag 
te beschrijven en minder om dat gedrap, te veranderen. 

- Theorie X en Y: theorie X beschri;jft autokratisch management en be-
schouwt werknemers als van nature weerstand biedend 

tegen de doelen en eisen van de orga.nisatie. Chefs moeten daarom de 
ontwikkeling van ondergeschikten dwingen door hen,a.l naar gelang de 
situatie het eist, te vleien, te bedreigen of te belonen. 
Theorie Y beschrijft daarentegen demokratisch management; de taak 
van het management is een omgevinP. te creeren die de werknemer de ge
legenheid geeft z'n persoonlijke doelen te bereiken i.o.m. die van 
de organisa.tie. Mc Gregor beveelt Y a.an a.ls richting voor management 
development. In feite hebben organisaties echter de behoefte aan een 
mengeling van de twee. 

Managerial grids mengeling van wiskunde en psycho-analyse, ontworpen 
om managers te helpen bun prestatie te waa.rderen en 

te ontwikkelen in overeenstenuning met de doelen van de orga.nisatie. 
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De "grid" meet de zorg voor produktiviteit tegen zorg voor rnensen op een 1 
tot 9-punt.sscha.a.l. De 9:1-managers zijn alleen bezorgd om de output. De 1:9-
ma.nager heeft a.Ileen zorg voor het welzi,in va.n zi.in mensen en het moreel. 
De meeste managers scoren in de buurt van 5:5 en zelden rond 9:9. 

Management by objectives: MBO betekent een gemeenschappelijk stellen van 
doelen door chef en ondergeschikte, gevolgd door 

een onderzoek van kwantificeerbare resulta.ten, a.ls indika.tie van de va.ardig
heid van de ondergeschikte om toenemend moeilijkere opdrachten te volbren
f~en. 

Sensivity training: bedoeld om individuen sensitief te maken voor hllllzelf 
en anderen. Het is een poging hun bewustzijn te scher

pen voor wat nodig is om beter en effektiever te funktioneren in de orga
nisatie. Weer is het doel de doelen van de organisatie te mengen met die 
van het individu. De effektiviteit van deze training is nog wat vaag. 

Voorda.t we besluiten een bepaalde techniek of methode toe te passen zullen we 
ons goed moeten realiseren wat management development is, of beter nog wat het 
njet is. Bet is in ieder geval niet: 

1- een sociale verantwoordeli;jkheid; "we moeten iets van die goeie ouwe Jan
sen maken, da.t zijn we aa.n hem ver-

plicht". 

2- een a.lgemene opleiding of intellektuele ontwikkeling; 

3- een zekere training; deze gedachte stoelt op de wijdverbreide misvat-
ting dat iets weten betekent dat hij het ook zal 

toepassen. M.a.w. er is een verschil tussen weten en doen. Afgezien van 
hct feit dat c!it geen opmerking is met een diep filosofische betekenis, 
is het goed dat men zich deze fundamentele regel,bij het opstellen van 
wat voor management development progranuna dan ook,goed moet realiseren. 

Mn.naf.{'emcnt development is hct ontwikkelen van werkelijke management-vaardighe
u0n bij werkelijke mensen in cen werkelijke omgeving. Het is een proces waarbi,i 
een potenticle mana1.{'er onder druk in toenemende mate moeilijkere beslissingen 
neemt, en ze goed neemt. Werkelijk belangri,jke beslissingen vereisen een afwe
ginp, van oruneetbare faktoren, waarvan de meesten gerelateerd zijn a.an mense
lijke attitudes en capaciteiten. 
Bowen stelt voor terug te gaan naar de basis. Wanneer we een management de
velopment-prograrnrna willen opstellen of herstruktureren moeten we ons twee 
vra~en stellen: 

1- hoe kunnen we de beste mensen identificeren? 
2- hoe kunnen we deze mensen onder "vuur" testen? 
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'l'.a.v. de eerste vraag kunnen we opmerken dat het probleem is specifieke 
kand.idaten te vinden voor specifieke funkties. De eerste stap daarbi.i is 
het zo precies als mogelijk aangeven van de a.a.rd van het werk dat gedaan 
moet warden (f\Ulktieklassifikatie en funktiewaardering). Als dit eenrnaal 
is gebeurd moet het bedrijf de specifieke selektie-kriteria bepalen wel
ke het zal gaa.n gebruiken. 
De meest betrouwbare maat voor het meten van iemands toekomstige presta
ti e schijnt de inventaris van zijn huidige verdiensten te zi.;n. Een be
drijf zou management-geschiktheid moeten beoordelen op basis van getoond 
succes en zou moeten verzekeren dat deKenen die verantwoordeli,jk zijn voor 
zulke beoordelingen geschoold zijn op dit gebied. 
Naar mijn smaak is verdienste de meest objektieve maat, op ancienniteit na, 
om iemands funktioneren te beoordelen, maa.r mag niet een uitsluitende fak
tor zijn bi.i het beoordelen of iema.nd kan overgaan naar een funktie op het
zelfde of ecm hoger niveau. Heel belarl{~ri jk is de overweging hoe ver iemand 
kan komen. Speelt deze overweging niet mee, dan leidt dit tot het door L.J. 
Peter gesignaleerde verschijnsel dat mensen neigen te sti,igen tot hun in
competentie-niveau en daar blijven hangen. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat bedrijven zullen moeten leren dat trai
ningsmethoden geen substituut zijn voor de werkelijke kennis en va.a.rdighe
den van management. Goed m&nagement ontstaat alleen uit ervaring. Alle me
thod.en trachten mangers te vonnen of te hervormen volgens een of and.er 
ideaal patroon en t,rachten niet de werkP.li,ik getalenteerde kandidaten zich
zelf te bewijzen onder reele omstandigheden. 
Wat nodig is volgens Bowen zijn niet meer klaslokalen, maar een werksfeer 
waarin managers beslissingen kunnen nemen en bet vertrouwen krijgen om la
ter grotere en moeilijkere beslissingen te kunnen nemen. 
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HOOFDSTUK VI INPUf-OUTPUT-RELATIEMODEL 

Het is een bekend ervaringsfeit, dat bij wetenschapsgebieden in ontwikkeling, 
vaak een eenduidig gedefinieerd begrippenarsenaal ontbreekt. Daar komt nog bij 
dat de wetenschapsgebieden betreffende de besturing van organisaties boven
dien nog geconfronteerd worden met de specifieke tenninologie van de afzonder-
1 i.ike bedrijven. 
lletzelfde P,eldt voor de wetenschap (al is die op het moment nog meer kunst 
da.n wetenschap) die zich bezig houdt met de besturing van het personelc sys
teem (het samenwerkingsverband van alle mensen in de organisatie). Ik zou de
ze wetenschap hier aan willen duiden met personeelsbesturing. 

6.1. Personoelsbesturing. 

De voornaamste bouwstenen van personeelsbesturing zijn personeelsplanning en 
personeelsbeleid. 
Als definitie voor personeelsplanning kunnen we de op blz.2 genoemde defini
ti e van Ha:vet gebruiken. Personeelsplanning in deze vorm is kategoraal en 
houdt zicb als zodanig alleen bezig met bet personeelsbestand als een geheel. 

Uaarnaast en vaak in wisselwerking met p.p. staat het personeelsbeleid als 
afgeleide van het ondernemingsbeleid. Personeelsbeleid is meer gericht op bet 
funktioneren van de mens als zodanig in de organisatie, en is daarom meer in
d i vidueel gericht. Als goede definitie geldt de op blz. 2 bovenaa.n genoemde 
definitie, met dien verstande dat het eerste punt in mijn visie niet bij per
soneelsbeleid behoort maar bij P•P• Daarvoor in de plaats zou kunnen komen 
een streven naar een zodanige bezettinp; in de verschillende funkties,dat de 
aktivitciten en projekten gerealiseerd kunnen worden zonder dat de mensen ex
tra inspanningen behoeven te leveren of onderhevig zi,in aan druk en spannin$!
en. Het is dan daarna de taak van P•P• om te bepalen hoe die bezetting eruit 
zou moeten zien (behoeftebepaling). 

Dit is dan in overeenstenming met wat Hoogerwerf (22) gezeRd heeft over be
leid i.h.a. Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden 
met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. Pla.nnen is dan het kie
zen van de middelen en het ra.ngschikken van die middelen in de tijd. 

Als zodanig krijgt personeelsbeleid in het input-output-relatieschema van 
blz. 40 te ma.ken met de doelen van zowel het individu als van de orga.nisatie. 
Dan heeft personeelsbesturing verschillende methoden en technieken ter be
schikking (loopbaanplannin1~ en -beleid, mutatie- en promotiebeleid, P•P• etc.) 
om die doelen te verwezenli,iken. 



• I!1~ i v_ijrc}_do~ 

i nd_. __ J~~l~.ll.E}EJ~~- in de vorm vnn 
gedachten over eigen mop.:e] i .ik
hed1m, interesses en wensen, 
gepro.ieil:teerd op een ti.idsas. 

! 
behoC'fLebepa] ing: te verwerven 
k~~t-i t-~-tte~- -( 1"o-~11t ·i .id, di enst-
.i aren) en kwalitei ten ( opl ei-
d ingen, dinloma's, ervaring e.d.) 

! 
_'!!_i_d_d_e_l_e_1!Pl~j.n1{:_ evalueren van 
alternatieven voor het behalen 
resp. bereiken van benodigde 
kwaliteiten en kwantiteiten. 

i 
i!.!!~_. _ _b_P} ~-i-~_!- denkmodel voor de 
in de toekomst tc~ nemen beslis
singen t a v de carri~re. , . l 
~~-~fJ_~k~ue!.~.Fed_!_alt! prestaties, 
behaalde diploma's, bereikte 
dienst,iaren+ etc. 

3) 
?eoo_!~i!JlER;_ van chef en ver-
wachtinr: tot welk niveau de 
µersoon in kwestie zou kunnen 
komen. 

4 ) d d . . '!:_?_o~t?aanz2.!.1t=. voor e~~enen ie 

het niet _g-ehaa.ld IH~bben een ge
, sprek waarom hi .i nj et f~ekozen 

P EHSONEl:!LSBESTURING 
1 

) 

------.----·-
nersoneelsbeleid 

.J_ -- -- - T - ·-· - -

l'ersoneel sad mini strati e 

lnformatie-systeem: 
personalia als leeftijd, 
dienstjaren, bezette po
sities, interesse, op
leiding, behaalde diplo
ma's etc. 

~ 
D.r.RM..!.s ... Td.!>·'-( .. ) 

~!~is!L~l~J?}anning: planning 
van rle in de toekomst uit te 
voeren projekten en aktivitei
ten met de daaruit voortvloei
ende ind. taken. 

~ 
behoe~tebepaling: financ. mid
delen, materialen en nersoneel • ..._ __ _ 

+ 2) 
~soneelsster~~~ !.~ al12.E_atie 

~ 
~soneelsplanninz.:· analyseren 
van beleidsvarianten qua wer
ving, promotie en mutatie op 
hun relatieve waarde voor het 
bereiken van gewenste personeels
sterkte en allocatie. 

! 
}.EVl!_ll i_llg van h~~-~1i2E!_e_l_ s]?e-: 
-~~: leidraad voor het. nemen 
van beslissingen t.a.v. werving, 
scholing, plaatsing, training, 
promotie, mutatie etc. 

i 
~i~in~ en effektuering van 
het beleid maw. de vraap _!!i~? 

normen voor het bevorderen 
en muteren oftewe] het loop
baan- en mutatiebeleid. 

P~?E~e 1 s_b._e_()_?rd_e.L~~~-Lis en bv. wat hi.i verder nog 
zou kunnen doen om het een vol
gende keer wel te halen (bij-

4--- t.a.v. verdienst,e en ge
schiktheid voor and ere c.q. 
hogere positiPs. 

scholing, verandering van gedrag, 
attitude e.c:i. 

1) Voor e1m Vf'rduideJ ijkinf~ vun de t.e:rmen geme:rktrnet een cijfer zie blz. 41. 
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2- hier is gekozen voor personeelssterkte en alloca.tie, omdat de woorden 
serkte en formatie door bedrijven nogal eens verschillend gebruikt wor
rlen. Personeelssterkte staat hier voor het totale aantal mensen in de 
organisatie en allocatie voor de verdeling van dat bestand over de ver
schill ende funkties. 

3- bij de beoordelinR van een werknemer door ziJn chef is een belangrijke 
zaak een indicatie van hoe ver hij in de toekomst zal kunnen komen. Het 
zou gebruikt kunnen worden om hem niet precies tot zijn incompetent.ie
ni veau te laten stijgen. 

4- hi er is gekozen voor het woord loopba.anzorg i.p.v. voor het woord loop
ba.anhegeleiding. Loophaa.nzorg drukt meer het helanp, uit dat de organisa
tie heef't bi.i de 1oopbaan van de mensen in de organisatie. De organisatie 
hf>eft er belang hi.i dat er competente en gemotiveerde mensen zi tten in 
de verschillende funkties. Bet is da.n ook haar taak ervoor te !'orge11:. dat 
de verwachtingen en capaciteiten van het individu gehonoreerd worden. 

6.2. Resum~. 

In dit hoofdstuk heh ik getracht de pla.ats en de hetekenis van de verschil
lende aktiviteiten en zaken hij personeelsheleid nog eens op een rijtje te 
zetten. 
Ik heh geproheerd eenduidige definities te geven van een aantal veelvuldig 
gebruikte hegrippen en heh da.arna getracht deze in een relatieschema de 
juiste plaats te geven. Tenslotte is daaruit het model op hla.dzi;ide 40 ont
staan. 
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