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METHODEN VOOR HET VOORSPELLEN VAN DE BEHOEFTE AAN PERSONEEL, 

I. Inleiding 

De ondernemingsplanning houdt zich bezig met de af stemming van toekomstige 

vraag naar en aanbod van financien, personeel en materieel (machines, 

gebouwen, grondstoffen, etc.) in de organisatie. Het is.van groot.belang 

dat een evenwichtige afstemming tussen deze planningsonderwerpen 

( financien, personeel en materieel) plaats heeft. Uitgaande van de 

huidige situatie met betrekking tot deze grootheden, beleidsvoornemens 

en te verwachten ontwikkelingen betreffende technologis~he ~eranderingen, 
vraag naar produkten of diensten, economische factoren, etc., kan een 

activiteitenplan warden opgezet. Dit bedrijfsplan wordt veelal jaarlijks 

opgesteld voor een periode van ongeveer vijf jaren (middellange termijn) 

en geeft een overzicht van te verrichten werkzaamheden en de middelen die 

daarvoor nodig zijn. 

Personeelsplanning maakt deel uit van de ondernemingsplanning en een be

langrijk aspect van personeelsplanning vormt het bepalen van de-·behoefte 

aan personeel in de toekomst. Hiervoor zijn diverse modellen bekend die 

varieren van eenvoudige vuistregels tot" ingewikkelde mathematische modellen. 

Wij zullen·.:trachten een overzicht te geven van de literatuur op dit gebied 

en aanduiden voor welke situaties en organisaties deze modellen geschikt 

kunnen zijn. 

In par. 2 wordt het personeelsplanningsproces uiteengezet met de plaats 

die de behoeftebepaling daarin inneemt. Tevens wordt uitgelegd welke 

aspecten bij het bepalen van de personeelsbehoefte kunnen warden onder-

scheiden. Deze aspecten zijn: ~-

I) Modellen die de relaties aangeven tussen personeelsbehoefte en factoren 

die de vraag naar personeel beinvloeden. Deze modellen warden beschreven 

in par. 3. 

2) Methoden voor het gebruik van de onder I) geneemde modellen. Deze warden 

beschreven in par. 4. 

3) Schattingsmethoden voor het bepalen van de variabelen die de personeels

behoef te beinvloeden en methoden om de waarden van deze variabelen in de 

toekomst te berekenen. Deze methoden beschrijven wij in par. s: 
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• 

Par. 6 bevat een slotbeschouwing en een overzicht van de geraadpleegde lite-

ratuur. 

2. Het personeelsplanningsproces. 

Een belangrijk aspect van het personeelsplanningsproces, als onderdeel van 

de ondernemingsplanning, is het bepalen van de vraag naar personeel in de 

toekomst. Men dient hierbij te letten op zowel de kwalitatie..ye personeels

behoefte ( de vraag naar personeel met een bepaalde ervaring, opleiding, 

etc.) als de kwantitatieve personeelsbehoefte (aantallen personeelsleden). 

De vraag naar personeel wordt beinvloed door factoren als de economische 

situatie , technologie, produktvraag, produktiviteitsverbeteringen, e.d. 

Bij dienstverlenende insteilingen, zoal_s sommige overheidsorganisaties, 

spreken wij echter over diensten in plaats van over produkten. De kern van 

de personeelsbehoeftebepaling vormt de vraag naar produkten c.q. diensten 

omdat in belangrijke mate door deze vraag de behoefte aan personeel in de 

diverse soorten van functies binnen de organisatie wordt bepaald. 

Wij zullen nu het personeelsplanningsproces beschrijven en daarin de plaats 

van de personeelsbehoeftebepaling aangeven (zie fig. 1 ), 

De huidige personeelsbezetting geef t aan hoeveel functionarissen op de 

verschillende plaatsen in de organisatie aanwezig zijn en wat hun leeftijd, 

cpleiding, ancienniteit, etc. is. Het personeelsbeleid dat onder andere 

betrekking heeft op wervingen, loopbaanpatronen, opleiding en vorming, 

bepaalt mede de ontwikkeling van het personeelsbestand. 
...! .-

Externe factoren die invloed hebben bij de personeelsplanning zijn bijvoorbeeld 

de technolo,gische ontwikkeling, de situatie op de arbeidsmarkt en bet rendement 

van. investeringen. Een snelle technologische ontwikkeling kan een negatieve 

i~vloed hebbe~ op het totaal aantal personeelsleden dat nodig is om de werk

zaamheden te verrichten, maar ook een positieve invloed op het opleidingsniveau 

dat voor de activiteiten nodig is. Ook de beschikbaarheid van personeel in de 

toekomst wordt mede bepaald door externe factoren zoals bijvoorbeeld de situatie 

op de arbeidsmarkt. 
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Huidige Personeelsbezetting Personeelsbeleid 
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I. Factoren 1 l planning I 
I: __ - - - --L 

. \ ----- I ___ 4 _i 

\ 
\ 

\ 
- - - -

I 
I 

- I - I 

Verwachte Personeelsbeschikbaarheid 

in de to~komst 

Verwachte Personeelsbehoef te 

in <le toekomst 

;Fig. 

Gewenste perscneelsbezetting 
in de toek.omst 

Het Personeelsplanningsproces. 

,- - -, Factoren buiten het 
I I 
1 ___ , personeelsgebied. 

In een situatie van werkeloosheid daalt het verloop aanzienlijk omdat 

men niet gemakkelijk de verworven zekerheid van een baan wil opgeven, waardoor 

de interne personeelsbeschikbaarheid in de toekomst stijgt. 

De activiteitenplanning welke eveneens afhankelijk is van ex.-t-erne f actoren 

en wordt beinvloed door de personeelsplanning, is een wezenlijk kenmerk bij 

het bepalen van ontwikkelingen van de personeelsbezetting. Verschuivingen in 

het takenpakket of uitbreidingen daarvan, maken deel.uit van· de activiteiten

planning en hebben rechtstreeks invloed op de personeelsbehoefte, 

Als kern van het personeelsplanningsproces zien wij de af stemming van 

personeelsbeschikbaarheid en personeelsbehoef te. Dit is een continu proces 

dat leidt tot voortdurende bijstelling van het personeelsbeleid en de 

activiteitenplanning. Op deze wijze warden ook personeelsbehoefte en personeels

bes-chikbaarheid bijges-teld. 
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Alternatieven om discrepanties op te heffen zijn bijvoorbeeld externe werving, 

wijzigingen in het loopbaanbeleid waardoor bepaalde vacatures intern kunnen 

worden opgevuld, uitbesteden van werkzaamheden, aantrekken van extra werk, 

opleiding en vanning. 

Het terugkoppelingsmechanisme zorgt dan voor bijstelling van het activiteiten

programma, van de personeelsbeschikbaarheid en van de personeelsbehoefte,totdat 

uiteindelijk een consistent en aanvaardbaar plan is ontstaan. 

Als resultaat van het afstemmingsproces wordt dan een voorspelling verkregen 

van de ontwikkeling van de personeelsbezetting,die gelijk is aan de gewenste 

personeelsbehoef te. In welke mate deze voorspellingen gerealiseerd zullen 

worden, is een vraagstuk van andere orde. 

Voorspellingen omtrent de verwachte beschikbaarheid van personeel kunnen bij

voorbeeld worden verkregen met behulp van Markov-m.odellen. Een systeem dat 

hierop berust, wordt beschreven in E. van der Beek, C.J. Verhoeven, K. de Waij 

[ 1 ] • 

In dit artikel zullen wij ons richten op het bepalen van de personeelsbehoefte 

waarbij verschillende aspecten worden onderscheiden: 

A. Modellen voor het bepalen van de personeelsbehoefte. Hierbij komt de 

relatie tot uitdrukking tussen personeelsbehoefte en factoren die de 

personeelsbehoef te beinvloeden. 

B. Methoden voor het gebruik van de onder A genoemde modellen. 

C. Schattingsmethoden voor het bepalen van de parameterwaarden __ "bij _de ~nd~er_ 

A genoemde modellen en het bepalen van de relevante factoren voor de 

perso.neelsbehoef te. 

Ad. A. Deze modellen kunnen vij indelen in de volgende hoofdgroepen: . 
-------------------- ----·--------- ·-·------·-------·--------- -- -- --- -- ----- ---~·----------

I Modellen welke alleen gebaseerd zijn op de personeelsbezetting, 

d.w.z. de personeelsbehoefte in de toekomst is alleen afhankelijk 

van de personeelsbehoefte in het verleden en niet van andere 

bedrijfs- of omgevingsfactoren. 
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II Modellen gebaseerd op de relatie tussen personeelsbehoefte en andere 

factoren. Deze kunnen wij weer onderscheiden in: 

II.a. Modellen op basis van de relatie tussen personeelsbehoefte en 

produktieniveau, d.w.z. de personeelsbehoefte in.de toekomst 

hangt af van de huidige personeelsbehoefte en het verwachte 

produktfeniveau in de toekomst. 

II.b. Modellen welke zich baseren op de relaties-J:ussen personeels-. 

behoef te en meerdere factoren welke zowel extern als intern 

kunnen zijn. 

Deze modellen worden uitgebreid beschreven in par. 3. 

Ad. B. Ten aanzien van de wijzen van gebruik van de modellen voor personeels

behoeftebepaling onderscheiden wij simulatiemethoden en optimaliserings

methoden. Bij simulatiemethoden warden de gevolgen van alternatieve 

parameterwaarden nagegaan terwijl bij optimaliseringsmethoden juist 

zogenaamde optimale parameterwaarden warden verkregen. Bij toepassing 

van deze methoden met behulp van een computer onderscheiden wij inter

actief en niet- interactief gebruik. Interactief wil zeggen dat de 

gebruiker parameterwaarden of beperkende voorwaarden· kan wijzigen tijdens 

de verwerking van het computerprogramma. De gebruiksmethoden warden be

schreven in par. 4. 

Ad. c. Met schattingsmethoden kunnen de grootheden bepaald warden die de onder 

A genoemde modellen karakteriseren en de waarden van deze variabelen in 

de toekomst. Wij noe~en hier: extrapolatiemethoden, regre·ssie-analys-e 

en subjectieve methoden. 

Wij zullen op deze schattingsmethoden nader ingaan in par. 5. 

In literatuur op het gebied van de personeelsbehoef tebepaling wordt geen 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen bovengenoemde drie aspecten (vgl. 

A.M. Bowey [4], p. 426-432; J.L.G. Havet [9]; R.E. Laslett [II], p. 5-19). 
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3. Modellen voor het bepalen van de personeelsbehoef te. 

Wij zullen in deze paragraaf een overzicht geven van modellen voor het bepalen 

van de personeelsbehoef te in de toekomst. Omdat de behoefte aan personeel is 

gerelateerd aan de taken die verricht moeten warden, zullen wij spreken over 

de behoefte aan personeel in de verschillende functies· in·een organisatie 

waarbij een functie kan warden beschouwd als een groepering van taken. 

Wij voeren nu de volgende symbolen in: 

A. = personeelsbehoef te in functie i, in jaar t, 
l., t ... 

A. I -i,t+ verwachte behoef te aan personeel in functie i, in 

Jaar t + 1 ' 

yt - to tale produktie in jaar t. 

yt+l - verwac41te ~otale_ produk.tie in Jaar t + I • 

De produktie kan zowel warden uitgedrukt in hoeveelheden als in geldomzet, 

maar omdat de behoefte aan personeel afhankelijk is van de uit t·e voeren 
·-

taken zullen wij hier de produktie _definieren in hoeveelheden. Hierdoor 

warden ook moeilijkheden met betrekking tot niet verkochte voorraden vermeden 

(geen omzet, wel produktie). 

De indeling van de modellen geschiedt op basis van de hoofdgroepen welke 

werden beschreven in par. 2 ender A. 

I Modellen die alleen zijn gebaseerd op de personeelsbezetting. 

Bij deze modellen wordt de verwachte personeelsbehoef te gerelateerd aan de 

personeelsbezetting in het verleden, aannemende dat het pers9~ee~sbestand 
- - -::. -

gelijk was aan de vraag naar personeel. Dat deze onderstelling niet altijd 

realistisch is, wordt duidelijk uit het feit dat in een werkeloosheidssituatie· 

vaak met een surplus aan personeel wordt gewerkt, terwijl bij een overspannen 

arbeidsmarkt dikwijls met een tekort aan personeel moet warden volstaan. 

Een andere schatting voor de personeelsbehoef te in het verleden is de toenmalige 

personeelsformatie (het aantal beschikbare plaatsen) die volgt uit het 

organisatieschema van de onderneming. 

Model I. I 

De behoefte aan pers.oneel in ·de toekomst is per functie gelijk aan de huidige 

personeelsbehoefte. 
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Hierbij gaat men ervan uit dat geen veranderingen optreden in factoren 

als produktvraag, economische situatie, technologie e.d., dan wel dat 

deze veranderingen elkaar opheffen waar het gaat om de invloed op de 

personeelsbehoef te. 

In formulevorm weergegeven: 

(l) Ai,t + 1 = Ai,t 

Omdat in dit model geen relaties met andere grootheden dan personeelsaan

tallen voorkomen, lijkt dit geen basis voor betrouwbare voorspellingen te 

geven. Zeker op langere termijn zullen de resultaten onbevredigend zijn. 

Op kortere termijn echter blijken de voorspellingen bij een onderzoek voor 

de in verschillende bedrijven voorkomende functies (Bosworth, Evans en 

Lindley in J.S. Wabe (ed.) [15] , p. 61-84) redelijk te voldoen. Hierbij 

werd voor een bedrijfstak de personeelsbehoefte per functie in een aantal 

bedrijven bepaald. 

Bij deze methode behoeven geen schattingen van parameters te worden gemaakt. 

Kennis van het huidige personeelsbestand is voldoende om voorspellingen voor 

de naaste toekomst te doen. Voor ondernem.ingen met een stabiel personeelsbe

stand in het verleden zal dit i.h.a. dan ook betrouwbare resultaten opleveren 

voor de korte termijn. 

Model I. 2 

Het toepassen van extrapolatie. 

Wanneer men de personeelsbehoefte (of de personeelsbezetting dan ~el ae~formatie)

in het verleden beschouwt en daarin een trend constateert, kan extrapolatie 

worden toegepast om zo een voorspelling van de personeelsbehoefte in de komende 

jaren te verkrijgen. Omdat de extrapolatiemethode ook van belang is voor het 

schatten van parameterwaarden zullen wij hier nader op ingaan in par. 5. 

Model I. 3 

Het opnemen van een groeifactor. 

Op basis van verwachtingen omtrent het verwachte produktenniveau of de waarden 

van overige parameters in de toekomst wordt een groeifactor berekend van de 

personeelsbehoefte. 
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In formulevonn weergegeven, wordt het model dan: 

(2) = (1 + pt ) A. 
l.' t ' 

waarbij pt de groeifactor in jaar t is. 

Wanneer bijvoorbeeld de huidige personeelsbehoefte gelijk is aan 100 

personen en de groeipercentages voor de komende jaren resp. 5, 3, 1, 

O, -2 zijn, wordt de ontwikkeling van de personeelsbehoefte als volgt: 

jaar . t=O t=l t=2 t=3 t=4 t=5 . 
personeelsbehoef te: 100.0 105.0 108.2 109.2 109.2 I 07. 1 

II.a. Modellen op basis van de relatie tussen personeelsbehoefte en produktie-

niveau. 

Bij deze modellen wordt niet alleen gekeken naar de grootheid personeels

behoefte maar oak naar het produktieniveau, een belangrijke factor voor 

de vraag naar personeel. 

Deze modellen die in de literatuur warden beschreven (J.S. Wabe (ed~) 

[15] , p. 61-84), zijn in het algemeen toegepast op macro::-economisch 

niveau. Zij beschrijven de personeelsbehoef te voor bepaalde functies 

voor elk bedrijf uit een bedrijfstak. Men zou deze methoden echter 

ook kunnen toepassen per functie voor een bepaalde organisatie, zonder 

te letten op de omvang van de bedrijf stak en in deze context zullen wij 

hieraan een bespreking wijden. Een probleem bij deze methode~- is· steeds -

het verkrijgen van een schatting van de produktiehoeveelheid in de 

komende jaren. Deze schattingsmethoden warden echter beschreven in 

paragraaf 5. 

Model II. a. 1. 

Het opnemen van een groeifactor volgens vergelijking (2) wanneer deze 

wordt gespecif iceerd als de toename in produktie of vraag naar _diensten, 

levert het door Leontieff ontwikkelde model: 

(3) = A. 
l.' t y -

t 
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Als kritiek op dit model geldt dat geen rekening wordt gehouden met 

schaaleffekten, ofwel er geldt dat iedere extra produktie-eenheid 

steeds dezelfde personeelStoename vereist. Dit model wordt ook gebruikt 

bij de Input-Output analyse van een onderneming. 

Beschouw als voorbeeld weer een huidige personeelsbehoefte van 100, 

terwijl de (verwachte) produktie voor de komende jaren is: 

jaar : t=O t=I t=2 t=3 t=4 t=S 

produktie : 5000 5200 5200 5000 4800 4900 

De verwachte personeelsbehoefte voor deze periode is dan: 

jaar : t=O t=l t=2 t=3 t=4 t=S 

personeelsbehoefte . 100.0 l 04. 0 104. 0 100.0 96.0 98.0 . 

Model II. a. 2. 

Het model ontwikkeld door Ghosh (1960) verwerkt informatie over twee 

perioden uit de historie zodat niet meer wordt verondersteld dat een 

strikt een op een relatie tussen output en personeelsbestand bestaat. 

Er wordt daarentegen nog wel uitgegaan van een constante verhouding 

tussen personeelstoename en outputstijging. 

Voor elke functie wordt nu een re la tie uit historische cij firs hepa'B.ld' -

tussen het aantal personen met die functie en de geleverde output m.a.w. 

een produktiefunctie. Een voorspelling van de output in de toekomst 

resulteert aldus in·een schatting voor de personeelsbehoefte: 

(4) A. = r Ai,t + ·( Ai,t - Ai,t-1)] Y -
::.,t+l ~ - t+l 

' l.. y y 
~~ ·t c-1 

Dit model heeft als voordeel dat gegevens over twee jaren uit de historie 

warden beschouwd zodat veranderingen in arbeidsproduktiviteit in de be

schouwingen warden opgenomen. 
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Wanneer wij bovenstaande voorbeeld weer hanteren en bovendien aannemen dat 

de personeelsbehoefte in de vorige periode 100 was (dus gelijk.aan de 

huidige vraag naar personeel) en de· produktie is .. 4800, krijgen wij de 

volgende ontwikkeling van de personeelsbehoefte: 

jaar : t=-1 t=O t=l t=2 t=3 t=4 t=S 

personeelsbehoef te : 100.0 100.0 99.7 95.3 ·37,.5 ·so .. o I . 77 .6 

Een vergelijking van deze tabel met het resultaat van model II. a. 1 

toont duidelijk de invloed van de arbeidsproduktiviteitsstijging in 

het afgelopen jaar. 

II. b,Modellen op basis van relaties tussen personeelsbehoefte en meerdere 

factoren. 

Bij deze modellen wordt niet alleen rekening gehouden met een enkele 

factor zoals het produktieniveau, maar worden ook invloeden beschouwd 

van andere variabelen op de vraag naar personeel in de toekomst. 

Model II. b. 1. 

Wij behandelen hier het matrixi-model, bekend onder de naam RAS-methode, 

waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan ten aanzien van personeels

behoeften in bepaalde functies in verschillende bedrijven, dus op bedrijf stak

niveau. Bij dit model is het mogelijk om verwachte verschuivingen in de 

vraag naar functies of in de omvang van bedrijven tot uitdrukking te laten 
-= -· -

komen in de toekomstige personeelsbehoefte. 

Zij: 

A .• 
1.J, t 

- aantal personeelsleden in functie i, in bedrijf j, 

in jaar t, 

A.. l 1.J , t+ - verwachte personeelsbehoefte in functie i, in bedrijf j, 

in jaar t+l, 

r. 
1.' t - functie-effecten in jaar t, 

s. 
J,t - bedrijfs-effecten in ja~r t. 
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Hierbij geven r. ens. t de invloeden van wijzigingen -(groei, afname) 
l.,t J, 

in functies resp. bedrijven op de personeelsbehoefte weer. Nu geldt in 

het RAS-model: 

(5) A. . l = r. .,. A. . • s. l.J,t+ 1.,1.. l.J,t J,t 

Aangezien dit type modellen niet geschikt lijkt voor toep~ssing op bedrijf s-
~ 

niveau (de functie van des. tis niet duidelijk) zullen wij niet op varianten 
J' 

van deze methode ingaan. Wij verWijzen hiervoor naar Bosworth, Evans, Lindley 

in J.S. Wabe (ed) [15] p. 61-95 en D. Bosworth, G. Evans [3] • 

Model II. b. 2. 

Wij behandelen nu de modellen die afgeleid zijn van de Cobb-Douglas 

produktiefunctie: 

(6) 

hierbij is: 

Y A
C'I. = c. 

t - t 
yt 

e ' 

At de hoeveelheid benutte arbeid in jaar t, 

Kt de hoeveelheid benut kapitaal in jaar t, 

eyt de groeifactor, 

a. en 8 zijn de outputelasticiteiten t.a.v. arbeid resp. 

kapitaal, 

c een constante. 

a. en 8 geven aan wat de invloed is van veranderingen in de hoeveelheid 
-= -· - -::.. -

ingezette arb-eid resp. kapitaal op het produktieniveau. De groeifactor 

is in dit geval een weergave van het effect van technologische vooruitgang. 

Een andere schrijfwijze van (6) is: 

(7) 
-1/a. y... l/a. 

= c • t+ 1 
(-y I a.) ( t+ 1) e --

Met behulp van (7) kan men aldus een schatting krijgen van de totale 

personeelsbehoefte, mits men de verwa·chte waarden van het produktieniveau, 

de kapitaalhoeveelheid en de technologische vooruitgang kent alsmede de 

coefficienten ( A geeft een verwachte waarde aan). 



-12-

Neem als voorbeeld de volgende verwachte waarden voor het produktieniveau 

en de kapitaalhoeveelheid: 

jaar . t=l t=2 t=3 t=4 t=5 . 
. --

produktieniveau: 1000 1200 1400 1000 800 

kap~taalhoeveelheid: 500 600 500 400 400 

Neem als coefficienten: ~· 0.6, S= 0.8, y• 0.05 en c= 0-.01. 

De bijgehorende waarden van de verwachte personeelsbehoefte zijn dan: 

jaar: t=I t=2 t=3 t=4 t=5 

personeelsbehoefte: 49948 48834 74076 52379 33224 

Vele modelien welke hierop zijn gebaseerd, worden beschreven in R.C, 

Fair [7] • Het gebruik van de kapitaalhoeveelheid als verklarende 

variabele en de opgenomen coeff icier.ten doen echter nogal gekunsteld 

aan, te meer daar er geen inter?reteerbare verklaring voor relatie 

(7) gegeven kan worden. Omdat zovele g:gevens nodig zijn en relatie 

(7) -zeer gevoelig is vo.or kleine wijzigingen in de waarden van de 

variabelen kunnen voorspellingen al:een zinvol zijn voor korte termijn. 

Bovendien geldt dat met deze modellen all~en een schatting van de 

totale personeelsbehoef te kan warden verkregen die daarna zou moeten 

worden vertaald in de vraag naar personeel per functie. 

4. Methoden voor het gebruik van model::r.m. vocr het bepalen van de 

personeelsbehoefte. 

Bij het gebruik van personeelsplanningsmodellen kunrren wij onderscheiden: 

a) berekeningsmethoden waarbij de verwachte waarden van parameters in 

een model Worden ingevuld met als ~:gsultaat de personeelsbehoefte 

b) optimaliseringsmethoden met een doe1£unctie die een zodanige personeels

behoefte als resultaat hebben dac een optimale waarde va~ de doelfunctie 

wordt bereikt 

c) simulatiemodellen waarbij de beslisser de parameterwaarden opgeeft en 

vervolgens van iedere beleidsvariant het effect op de personeels

behoefte te zien krijgt. 
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Berekeningsmethoden waarbij de parameterwaarden warden ingevuld in 

een model en als resultaat een waarde voor de personeel·sbehoefte 

opleveren, warden meestal gehanteerd. Als bezwaar hiertegen kan 

worden aangevoerd dat op deze wijze een waarde van de personeels

behoefte wordt verkregen en het afwegen van alternatieve parameter

waarden niet direkt mogelijk is. Als voordeel geldt natuurlijk de 

eenvoud waarmee een voorspelling wordt verkregen. 

Bij optimaliseringsmethoden, zoals lineaire programmering, geldt 

eveneens als bezwaar dat rechtstreeks slechts een waarde van de 

personeelsbehoefte wordt verkregen. Deze methoden, welke soms 

verbonden zijn met input- output modellen, berekenen de optimale 

waarde van de personeelsbehoefte in relatie tot het produktieniveau 

en eventuele andere variabelen. De voorwaarden waaraan het optimum 

moet voldoen, zijn de relaties die het verband weergeven tussen 

produktie, personeelsbehoefte en eventuele overige variabelen. 

Deze voorwaarden zijn vaak weer onderling verbonden hetgeen een 

betrouwbare analyse van de verkregen resultaten bemoeilijkt. Als 

gevolg hiervan zullen de oplossingen met de nodige voorzichtigheid 

moeten worden bekeken. Ook het kiezen van een geschikte criterium

functie, bijvoorbeeld het minimaliseren van de totale organisatie-

kosten, levert soms problemen op. 

De gebruikte technieken om op deze wiJze personeelsbehoefteschattingen 

op te stellen zijn lineaire, geheeltallige I) en dynamische program

mering. Voor een voorbeeld van toepassing van integer progrannnering 

zie D.M. Warner in Clough, Lewis, Oliver (eds.) [ 6].-= -

I) Wanneer geen part-time functies voorkomen, worden personeelsaantallen 

uitgedrukt in gehele getallen. Meestal is de schijnbare nauwkeurig

heid van geheeltallige programmering echter overbodig door de 

onzekerheden in de toekomst. 
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Bij simulatiemethoden kan de beslisser eff ecten nagaan van verandeiingen 

in de waarden van de variabelen die de personeelsbehoefte bepalen. Men 

gebruikt hiervoor in het algemeen een computerprogramma. De beleids

medewerker of staffunctionaris die via een terminalaansluiting met de 

computer kan converseren, geeft de waarden vari de-variahelen op en 

krijgt de personeelsbehoefte als resultaat. Door de parameters te 

varieren krijgt hij voldoende zicht op de invloed van de variabelen 

op de personeelsbehoefte. Deze modellen zijn wel o~twikkeld voor 

personeelsbeschikbaarheidsbepaling (zie E. van der Beek, C,J, Verhoeven, 

K. de Waij [l]) maar voor zover bekend nog niet bruikbaar voor 

personeelsbehoeftebepaling. 

Een eerste aanzet tot het gebruik van simulatiemethoden, in de 

betekenis van het simuleren van een·proces, is gegeven bij de 

ontwikkeling van de systeemdynamische modellen waarbij tot op het 

heden echter de beschrijving van het systeemgedrag meer als doel 

wordt gezien dan de concrete resultaten van de planning (zie: 

te Beest, Smit, van Straalen, Joele in G. Broekstra, J.S. Knipscheer 

(eds,) [5]). 

Systeemdynamische modellen dienen alle informatie te bevatten die 

relevant is voor de ontwikkeling van de organisatie. Het zal 

duidelijk zijn dat dit vanwege de complexe structuur van een onder

neming en de vaak nauwelijks def inieerbare en kwantificeerbare 

omgevingsfactoren een zeer moeilijke zaak is. Toch kan men soms 

redelijk betrouwbare relaties tussen de variabelen vaststellen. 

Het gebruik van interactieve simulatie geeft vervolgens inzi-cht -

in de wijze waarop de variabelen elkaar beinvloeden. De beslisser 

kiest een beleidsvariant, tot uitdrukking komend in bepaalde 

waarden van beinvloedbare variabelen, waarna de gevolgen hiervan 

voor de personeelsbehoef te voor de eerste periode in de toekomst 

zichtbaar warden op basis van het ge:simuleerde proces. Daarna 

kiest hij een tweede beleidsalternatief en vervolgens worden de 

effecten in de tweede voorspellingsperiode getoond, enz. 

Het gebruik van deze methode geeft weer inzicht in de wijze waarop 

beslissingen warden genomen. 
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Systeemdynamische modellen voor andere gebieden dan personeels

planning worden beschreven in G. Broekstra, J.S. Knipscheer (eds.) 

[5]. Een voorbeeld van een systeemdynamisch ondernemingsmodel 

wordt gegeven in J.M. Weinmann [16]. 

5. Schattingsmethoden. 

Zoals reeds eerder werd aangeduid, kan met behulp van schattingsmethoden 

worden bepaald welke variabelen bepalend zijn voor de personeelsbehoefte 

en voorts de waarden welke deze grootheden in de voorspelperiode naar 

verwachting zullen aannemen. Wij zullen in deze paragraaf verschillende 

methoden bespreken: 

a. Statistische methoden: 

al) extrapolatie 

a2) regressie-analyse 

a3) cross- impact analyse 

a4) arbeidsstudie 

b. Subjectieve methoden: 

bl) management - oordeel 

b2) Delphi - met~ode 

ad al) Bij extrapolatiemethoden wordt de toekomstige ontwikkeling van 

een variabele (zoals personeelsbehoef te, produktieniveau, werk

g~legenheid, etc.) alleen gerelateerd aan de waar~en van_de~elfde 

variabele in het verleden en er wordt dus direkt geen rekening 

gehauden met eventuele invloeden van andere parameters op deze 

grootheid. De voorspellingen warden gedaan op basis van trend

analyse, tijdreeksen, e.d. 

De extrapolatiemethoden kunnen worden toegepast ~p bijvoorbeeld 

de personeelsbehoefte of op de factoren welke de personeelsbe

hoefte bepalen. 

Voorbeelden van toepassing van extrapolatiemethoden zijn beschreven 

in I.G. Helps [10] en E.J. Purkiss [14]. 
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Beschouw als voorbeeld de volgende reeks waarden van de 

personeelsbehoefte in de afgelopen jaren: 

jaar : t=-5 t=-4 t=-3 t=-2 t=-1 t=O - -

personeelsbehoef te . 80 85 88 88 90 91 . 

Een grafische extrapolatiemethode door middel van een rechte geeft· 

het volgende beeld: 

personeels
behoefte 

100 

90 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

-5-4 -3 -2 -1 0 I 2 3 4 5 

De trendlijn kan nauwkeuriger warden bepaald door de minimale 

gemiddelde kwadratische afwijking tussen de gerealiseerde en 

de theoretische waarden te berekenen (kleinste kwadratenmethode). 

Berekenin_g-~_van deze lijn geeft dan: 

(8) A = 92 + 2. t 
t 

, met t= -5, -4, -3, 

Het uitschakelen van seizoeninvloeden en vervolgens het bepalen 

van een trend kan gebeuren met behulp van de methode van het 

voortschrijdende of mobiele gemiddelde (zie J,LG. Havet [9 ]). 

ad a2) Met behulp van regressie-analyse kan worden bepaald of, en_ in welke mate, 

de personeelsbehoefte wordt bepaald door verschillende factoren, Zo zou 

de personeelsbehoef te kunnen warden gerelateerd aan het produktieniveau 

en bijvoorbeeld externe factoren zoals technologische ontwikkeling, 

conjunctuurinvloeden, etc. Een voorbeeid van een regressievergelijking is: 
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(9) At = a + S. Y + y. K + 
t t 

At de personeelsbehoefte in jaar t 

Yt het produktieniveau in jaar t 

Kt de kapitaalhoeveelheid in jaar t 

et de storingsterm in jaar t. 

a, S en y, zijn coefficienten welke moeten warden berekend. 

Op grond van waarnemingen in het verleden worden de coefficienten berekend. 

Aldus is een relatie vastgelegd tussen personeelsbehoefte en verklarende 

variabelen voor deze grootheid. Nu moet men een schatting opgeven van de 

waarden van de verklarende variabelen in de toekomst welke kan warden ver

kregen door extrapolatie of met behulp van subjectieve methoden. c·Hierdoor 

wordt dan ook de verwachte personeelsbehoef te in de planningsperiode bepaald 

omdat de coefficienten reeds zijn berekend. 

Beschouw als voorbeeld de volgende waarden van de variabelen uit (9) die 

uit waarneiningen over het verleden zijn gevonden: 

jaar : t=-4 t=-3 t=-2 t=-1 t=O 

produktieniveau : 500 600 660 600 500 
- . -

kapitaaihoeveelheid : 500 600 650 550 500 
-

personeelsbehoefte . 100 115 125 110 100 . 

Uit toepassing van regressie- programmatuur volgt nu: 

a= 19.47; S = 0.046 en y = 0.115. 

Wanneer nu de verwachte waarden van Yt en Kt voor de komende jaren bekend zijn, 

kan de personeelsbehoefte warden bepaald door invullen in (9). 

Eenvoorbeeld van toepassing van regressie-analyse bij het bepalen van de toekomstige 

personeelsbehoefte wordt gegeven ·in D. J. Bell [ 2]. 
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ad a3) De methode cross-impact analyse maakt het mogelijk om een schatting te 

geven van de kans dat verschillende gebeurtenissen, welke van invloed 

kunnen zijn op de personeelsbehoefte, in de toekomst zullen optreden. 

Daartoe warden deze gebeurtenissen (bijvoorbeeld toename van produkt

vraag, werkeloosheid in de bedrijf stak, een bepaald investeringsniveau, 

etc.) op een rij gezet met daarbij de door experts bepaalde kansen van 

optreden. 

De beslisser kent nu optredingskansen toe aan alle ov"eTige gebeurtenissen; 

gegeven dat een bepaalde eventualiteit zal plaats hebben. Zo ontstaat 

een matrix met de interacties tussen de verschillende situaties 

(occurence matrix). De non-occurence matrix (optredingskansen van alle 

situaties, gegeven dat een andere gebeurtenis niet optreedt) wordt nu 

berekend. 

De procedure is als volgt: k.ies aselect een gebeurtenis en kies daarbij 

aselect een kans op optreden. Wanneer deze kans groter i~ dan de door 

experts vooraf bepaalde optredingskans, wordt de gekozen gebeurtenis 

geacht niet te zullen plaats hebben en de kansen van de overige situaties 

warden bepaald met behulp van de non-occurence matrix. Wanneer deze 

waarschijnlijkheid echter kleiner is dan de door de experts vooraf bepaalde 

optredingskans, wordt de eventualiteit geacht wel plaats te viriden en de. 

kansen van de overige situaties worden bepaald met behulp van de 

occurrence-matrix. 

Dit gaat door totdat alle situaties zijn beschouwd en een conclusie 

t.a.v. wel of niet optreden is getrokken. Dit proces wo~~t v_ele malen 

herhaald. en op basis van de resulterende waarschijnlijkheid voor iedere 

situatie kan een schatting warden verkregen voor de toekomstige waarden 

van diverse variabelen waaronder bijvocrbeeld de personeelsbehoefte. 

Deze techniek is beschreven door T.J. Gordon, H.S. Becker [8]. 

ad a4) Arbeidsstudie is een methode waarmee normen kunnen word.en bepaald voor 

het aantal personen met een bepaalde kwalif icatie dat de diverse werkzaam

heden moeten kunnen verrichten. Deze werkzaamheden of taken worden vervolgens 

gegroepeerd tot functies en deze weer tot functiegroepen om tot een schatting 

van de totale personeelsbehoefte te komen. 
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Voor deze methode is een gedetailleerd produktieschema noodzakelijk 

dat de route beschrijft die het produkt of de dienstverlening in de 

organisatie aflegt. Bovendien moet een nauwkeurige schatting kunnen 

warden gegeven van de verwachte produktie in de komende jaren om een 

schatting van de personeelsbehoef te in de toekomst te verkrijgen. 

Een nadeel van deze methode is de moeilijkheid van het verkrijgen 

van standaardnormen die voortdurend op hun actua-liteit getoetst moeten. 

warden met betrekking tot efficiency en doelmatigheid vanhet bedrijfs-

gebeuren. · 

Arbeidsstudie ·wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van de behoefte 

aan wetenschappelijk personeel bij verschillende Nederlandse universiteiten. 

Een beschrijving van toepassing van deze methode is gegeven door 

J. Halpern in Clough, Lewis, Oliver (edsJ [6]. 

Tot de subjectieve methoden rekenen wij de voorspellingsmethoden waarbij 

gebruik wordt gemaakt van inzicht en ervaring van functionarissen. De 

waarden van de personeelsbehoef te of van andere variabelen in de toekomst 

warden door deskundigen in de organisatie geschat. Dit kan gecentraliseerd 

(door het top-management) of gedecentraliseerd (per afdeling, dienstkring, 

etc.) gebeuren. Wij onderscheiden: 

ad bl) Management-oordeel 

Wanneer onvoldoende gegevens voorhanden zijn, kunnen door inventari

satie van de opinies van de managers snel en eenvoudig prognoses 

gemaakt warden. Nadelen zijn echter dat vaak een overschatting van 

de personeelsbehoefte ont$taat en dat de onnauwkeurigheid van de 
' 

resultaten niet kwantificeerbaar is. Verder geldt het tijdsbeslag 

dat op leidinggevende functionarissen wordt gelegd als een bezwaar. 

De onnauwkeurigheid van de voorspellingen is vooral te wijten 

aan de veelheid van factoren waarmee ten aanzien van de personeels

behoeftebepaling rekening moet worden gehouden: vei:vanging van 

personeel vanwege pensioneringen, ontslagen, promoties, produ~tivi

teitsverbeteringen, introductie van nieuwe produkten of diensten

uitbreidingen, geplande wijzigingen in outputniveau•s, enz. Voor 

literatuur over het management-oordeel ver~ijzen wij naar: 

~. R. Lawrence (ed..) [ I 2] . 
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ad b2) Delphi-m.ethode 
-

Bij de door de Rand Corporation aan het einde van de 40-er jaren 

ontwikkelde Delphi-techniek worden vragenlijsten verstrekt aan 

deskundigen over een bepaald onderwerp. 

Deze experts geven voorspellingen over naar hun mening optredende 

ontwikkelingen ten aanzien van de beschouwde factoren van het 

onderwerp zonder elkaar te raadplegen. Veryol&~ns worden de 

gemiddelde waarden berekend uit de binnengekomen resultaten 

die daarna aan de betreffende deskundigen worden medegedeeld. 

In een tweede ronde wordt hen gevraagd de eerder gedane voorspel

lingen eventueel te · herzien. Dit iteratieve proces gaat zo 

lang voort totdat iedere expert geen wij"zigingen meer in zijn 

schattingen opgeeft. Factoren waarover op deze wijze informatie 

wordt verkregen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid, beschikbaarheid 

van part-time werk, vraag naar opleidingsniveau's, conjunctuur

ontwikkeling, enz. 

In de praktijk blijkt toepassing van deze techniek goede resultaten 

op te leveren, hoewel ook hier geldt dat managers soms een aanzien

lijk gedeelte van hun tijd aan deze methode moeten besteden. 

Literatuur is o.a. te vinden in: G.T. Milkovitch, A.J. Annoni, 

T.A. Mahoney [13]. 

6. Slotbeschouwing. 

In dit artikel is een overzicht gegeven van modellen en methoden,-zoaLs 

deze in de literatuur zijn beschreven~ voor het verkrijgen van schattingen 

omtrent de personeelsbehoefte in de toekomst. Wij hebben een scheiding 

gepresenteerd tussen modellen, die een relatie aanduiden waaruit de 

personeelsbehoefte in de toekomst volgt, methoden voor bet gebruik van 

de modellen en schattingsmethoden voor de parameterwaarde..~. Deze scheiding 

is in feite minder strikt dan hier aangegeven, hetgeen eveneens geldt voor 

het onderscheid in subjectieve en statistische schattingsmethoden (zo 

kan het bepalen van standaardnormen bij de arbeidsstudie ook subjectief 

worden genoemd). 
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De veelheid en vaak moeilijk kwantificeerbare, veranderende, factoren die van 

invloed zijn op de personeelsbehoef te vormen een belemmering voor het toepassen 

van eenvoudige modellen. Het paradoxale echter is dat het meest eenvoudige 

model, n.l. de onderstelling dat de personeelsbehoefte constant blijft, bij 

een empirisch onderzoek ( Bosworth, Evans, Lindley in J .S. Wabe (ed.)[/ ;_3, 
p. 61-84) betere voorspellingen leverde dan de modellen waarbij invloeden 

van andere factoren in de beschouwingen worden betrokken. 

Een mogelijke werkwijze om een schatting te verkrijgerr van~de personeelsbehoefte 

in de toekomst ten behoeve van de personeelsplanning zullen wij in onderstaande 

beschrijven. Wij onderscheiden daarbij twee fasen: 

I. Een inventarisatie van de actuele personeelsbehoefte. 

Wanneer deze vervolgens wordt vergeleken met de actuele personeelsbezetting 

wordt een indruk verkregen ·van efficiency, vacatures, e.d. 

2. Het inventariseren van mogelijkheden met betrekking tot de :ontwikkeling 

van de organisatie in de toekomst en het personeel dat hiervoor nodig 

is (kwalitatief en kwantitatief). 

Fase l resulteert in een overzicht van de actuele personeelsbehoefte. Daartoe 

moet worden onderzocht hoeveel personen met een zeker kwalif icatieniveau 

nodig zijn om de verschillende werkzaamheden in de organisatie eff iCient en 

doelmatig te verrichten. Veelal worden hiervoor standaardnormen gehanteerd 

die volgen uit een nauwgezette studie van het produktieproces. 

Een methode om deze standaardnormen te bepalen, is arbeidsstudie gecombineerd 

met subjectieve methoden zoals het management-oordeel of de Delphi-techniek. 

In grotere organisaties is deze fase veelal reeds doorlopen en bezit-men een 

overzicht van alle functies met bij9,ehorende functie-eisen. De actuele 

personeelsbehoefte kan warden gerepresenteerd in de vorm van een formatie

overzicht waarbij de beschikbare functies kunnen worden aangeduid door 

bijvoorbeeld de kenmerken: rang, opleidingsniveau en vakdiscipline. 
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De tweede fase betreft het verkrijgen van inzicht in de toekomstige ontwikkeling 

van de organisatie. Hiervoor kunnen middellange termijn bedrijfsplannen dienen, 

De projecten die extra worden uitgevoerd of welke worden afgestoten (in 

vergelijking met de huidige situatie), kunnen weer met behulp van standaard

normen warden vertaald in een stijging of daling van ae personeelsbehoefte 

naar bovengenoemde kenmerken. 

Een interactief computerprogramma kan vervolgens een ~roj~ctie maken vanuit 

de actuele personeelsbehoefte naar de toekomstige personeelsbehoefte waarna 

een evaluatie moet plaatshebben met een schatting van de toekomstige personeels

beschikbaarheid (zie fig.1, p. 3). Het interactieve computerprogrannna moet 

verschillende beleidsvarianten ten aanzien van uitvoering van toekomstige 

projecten direct kunnen verwerken en zo de gevolgen daarvan voor de personeels

behoefte op middellange termijn simuleren. 
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