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Een methode voor personeelsplanning 

door 

E, van der Beek, C.J. Verhoeven, K. de Waij 

I. Inleidi~1g 

In diverse organisaties (bedrijven, overheidsinstellingen, etc.) wordt meer 

en mf'<:?r aandacht besteed aan personeelsplanning. Deze speelt zich af in ver

schillende sectoren (beleidsafdeling, personeelsafdeling) en op verschillen

de niveau's binnen en rond de organisatie zoals in het overleg in de onder

nemingsraad en op bedrijfstakniveau. Het begrip personeelsplanning krijgt 

daarbij steeds een andere inhoud welke afhankelijk is van de aspecten die 

extra benadrukt worden. Wij wullen in het vervolg van dit artikel nader op 

deze aspecten ingaan. 

Het zal duidelijk zijn dat de aard van het planningsproces voor kleinere be

drijven volledig anders is dan voor grotere ondernemingen; met name de com

plexiteit van de organisatie is in deze van groot belang. Wij proberen in 

dit artikel een nadere uiteenzetting te geven van het personeelsplannings

proces en beschrijven een systeem dat een waardevol hulpmiddel kan zijn bij 

de beleidsbepaling met betrekking tot enige nader te noemen aspecten van per

soneelsplanning. Wij richten ons daarbij op organisaties welke gekenmerkt 

worden door een gestructureerde rangs- en/of functieopbouw. Onze gedachten 

gaan dan uit naar ondernemingen en overheidsorganisaties van grote en middel

grote omvang. 

In par. 2 wordt een beschrijving gegeven van het personeelsplanningsproces 

met zijn diverse facetten. Daarna volgt in par. 3 een toelichting op het 

ontwikkelde programmasysteem FO:filfASY waarmee beleidsvarianten kunnen worden 

gesimuleerd. In par. 4 worden enige resultaten gepresenteerd die met dit 

systeem werden bereikt aan de hand van een voorbeeld van toepassing bij een 

overheidsorganisatie. In de laatste paragraaf worden enige opmerkingen ge

maakt ten aanzien van de voordelen van een integrale benadering van de per

soneelsplanning met FO:filfASY en de plaats van dit systeem in het plannings

proces. 

Onze dank gaat uit naar de heren R.W. van Gent, A. Ouwens en G.A. Smith (bu

reau personeelsplannen van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat) voor de sa

menwerking en stimulerende opmerkingen die ertoe hebben bijgedragen het pro

grammasysteem uit te testen en te verbeteren. 
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Verder willen wij de leden bedanken van de interafdelingswerkgroep aan de 

Technische Hogeschool Eindhoven, welke zich bezig houdt met personeelsplan

ningsproblemen, voor de bijdragen die zij leveren aan de ontwikkeling van 

personeelsplanningsmethoden. 

2. He t pen;oneelsplanningsproces 

Pers0neelsbeleid is een integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid. 

Als doelstelling van het personeelsbeleid kan worden.' gesteld: "Bij voortdu

ring het nodige personeel van de vereiste kwaliteit beschikbaar te hebben 

teneinde de bedrijfsdoelen te kunnen realiseren in een arbeidssituatie waar

in het personeel zich wel bevindt en optimaal tot ontplooiing kan komen". 

Hierbij spelen aldus zowel econom.ische als sociale factoren een rol. 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen moet planmatig te werk worden ge

gaan. Zo het al mogelijk zou zijn eenmalig het nodige personeel te kunnen 

leveren voor het bereiken van de bedrijfsdoelen op korte termijn, om bij 

voortduring op langere termijn in de personeelsbehoefte te kunnen voldoen 

is aan een planning in diverse sectoren van het personeelsgebeuren niet te 

ontkomen. Die sectoren hebben de volgende planningsaspecten: 

I. Behoeftebepaling. 

2. Loopbaanplanning. 

3. Wervingsplanning. 

4. Plaatsingsplanning. 

5, Opleidingsplanning. 

Wij willen deze planningsaspecten kort afzonderlijk bespreken waarbij moet 

worden bedacht dat slechts sprake is van een onderscheid in deelaspecten en 

niet van een strikte scheiding. 

~· Voor de behoeftebepaling van personeel, zowel kwalitatief als kwanti

tatief is vooral het bedrijfsplan van belang. Uit de bedrijfsplanning kan 

warden afgeleid hoeveel personen van een bepaalde kwaliteit benodigd (zul

len) zijn. Bij de vaststelling van de personeelsbehoefte kunnen zich aller

hande problemen voordoen zoals het evalueren van seizoensinvloeden of piek

belasting; het wijzigen van verhoudingsaantallen direct/indirect personeel 
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en het tijdsaspect, d.w.z. hoe de personeelsbehoefte zich in de tijd zal 

ontwikkelen. Op basis van het bedrijfsplan en de voor het realiseren van het 

plan gekozen bedrijfsorganisatie kan nu de uitgewerkte formatie worden vast

gesteld: de aantallen personen die op diverse niveau's in de organisatie no

dig zullen zijn om het takenpakket doelmatig te vervullen. 

Ad 2, llij loopbaanplanning ontwikkelt en toetst men op basis van de huidige 

personeelsopbouw en de toekomstige behoefte carrierepatronen voor de onder

sche:z.den personeelsgroepen. Men beoogt aldus een zo gunstig mogelijke af

ste11,ming tussen functie-eisen enarzijds en bekwaamheden en verwachtingen van 

het personeel anderzijds. 

De carriereschema's zijn doorgaans uitgedrukt in looptijden, waarbij ender 

looptijd wordt verstaan de tijd die men gemiddeld in een rang of functiegroep 

verblijft of moet verblijven alvorens promotie kan plaatsvinden. Plaatsings

patronen worden aangegeven om voor medewerkers het verwerven van ervaring 

mogelijk te maken. 

Wij kunnen bij loopbaanplanning twee aspecten onderscheiden. Enerzijds de 

korte termijnproblematiek welke sterk individueel gericht is. Met name de 

plaatsingspatronen spelen hierbij een grote rol. Anderzijds zijn de lange 

termijnaspecten van belang waarbij de loopbaan van personeelscategorieen 

centraal staat. Het lange termijnloopbaanbeleid dient echter zodanig te zijn 

dat er voldoende ruimte blijft om de korte termijnplanning uit te voeren. 

Ad 3. Bij wervingsplanning zoekt men een optimale vervulling van vacatures 

welke zijn ontstaan door uitbreiding van het aantal functies, of door het 

vrijkomen van plaatsen t.g.v. vertrek of promotie. Wervingsplanning kan wor

den beschouwd als de resultante van behoeftebepaling en loopbaanplanning. 

Zij heeft als doel de discrepanties tussen behoefte aan en beschikbaarheid 

van personeel op te heffen (zie fig. I). 

bedrijfsplan 

lbehoefte aan personeell ...------------

~ 
werving 

fig. 1. Deelaspect van personeelsplanning. 

huidige bezetting 

loopbaanbeleid 

beschikbaarheid van 
personeel 
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Wij onderscheiden in theorie een tweetal soorten modellen met behulp waar

van de discrepanties tussen behoefte aan en beschikbaarheid van personeel 

kunnen worden verkleind. Deze modellen en de verschillen daartussen kunnen 

wij aldus beschrijven (zie fig. I): 

a) Markov-modellen: 

Uit de huidige bezetting, het loopbaanbeleid en de verlooppercentages 

volgt de beschikbaarheid van personeel in de toekomst. 

b) Renewal-modellen: 

Uit het bedrijfsplan en de verlooppercentages volgt de behoefte aan per

soneel eri daaruit resulteren de mogelijke promotiepercentages. Het pro

motiebeleid is hier eerder een gevolg van de toekomstige ontwikkeling 

dan een uitgangspunt, zoals bij Markov-modellen. 

Ad 4. Plaatsingsplanning behandelt in wezen de "interne werving". Hierbij 

warden plaatsingspatronen ontwikkeld waaraan een practische uitwerking ge

geven wordt door verschillende functies in tijd aan verschillende medewer

kers toe te wijzen. De daarmee verkregen opbouw van ervaring kan leiden tot 

een beter carriereperspectief. Een probleem dat zich hierbij voordoet is de 

vaak geringe mobiliteit van de functionarissen (zowel de gebondenheid aan 

werk als aan woonomgeving). 

Ad 5. Een andere mogelijkheid om de beschikbaarheid van personeel af te stem

men op de behoefte aan personeel is het bieden van aanvullende opleidingen. 

Opleiding is van belang wanneer een tekort aan hoger gekwalificeerde mede

werkers dreigt te ontstaan maar ook om personeel (beter) geschikt te maken 

voor de huidige of in de naaste toekomst te vervullen functie. 

Met name applicatiecursussen vervullen hiertoe een nuttige functie. 

Plaatsingsplanning en opleidingsplanning zijn door hun aard sterk verschil

lend van de drie overige onderscheiden aspecten van het planningsproces, 

welke zich voornamelijk richten op grotere categorieen van personeel. Bij 

plaatsingsplanning en opleidingsplanning wordt meer rekening gehouden met 

individuele belangstelling en bekwaamheid. 

Kwantitatieve modellen kunnen met name voor loopbaan- en wervingsplanning 

een belangrijk hulpmiddel bij de beleidsbepaling zijn. Zij leggen de grond

slag voor het verkrijgen van inzichten omtrent de ontwikkeling van het hui

dige personeelsbestand op middellange termijn en maken het mogelijk om be

leidswijzigingen te evalueren. Deze laatste kunnen tot uiting komen in ver-
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anderde carrierepatronen, werving op andere niveau's dan in het verleden 

het geval was, inschalingswijzigingen, voor nieuw personeel, etc. 

Als belangrijke factoren voor de toekomstige personeelsopbouw noemen wij: 

de behoefte aan personeel op middellange termijn op diverse niveau's in de 

organisatie, het te verwachten verloop in genoemde periode, het huidige 

carriereratroon, het gewenste doorloopschema en tenslotte bijvoorbeeld de 

huidige, 1.eeftijdsopbouw en de gewenste leeftijdsverdeling in de komende ja-

ren. 

Tot de modellen die kunnen worden gebruikt om een beschrijving te geven van 

de rersoneelsopbouw in de toekomst behoren de Markov-modellen. Een eerder 

voorbeeld van toepassing van deze modellen is gegeven door J.L.G. Havet [3]. 

De he.z2tting wordt daarbij onderverdeeld in categorieen naar een aantal ken

merken zoals bijvoorbeeld rang (functiegroep), opleidingsniveau, leeftijd 

(sgroep), rangsaciennitiet. Uitgaande van de huidige aantallen in iedere 

klasse en de promotie- en verlooppercentages die voor personen in de catego

rieen gelden, wordt dan de ontwikkeling van de personeelsbezetting voor de 

komende jaren bepaald. De promotie- en verlooppercentages kunnen berekend 

zijn uit historische cijfers of een te onderzoeken beleidsvariant represen

teren. Op basis van deze modellen is het personeelsplanningssysteem FORMASY 

ontwikkeld dat met name aan de aspecten van loopbaanplanning en wervings

planning aandacht besteedt. Wij zullen op dit systeem in de volgende para

g£aaf nader ingaan. Een meer theoretische beschrijving van het systeem wordt 

gegeven in: J. Wessels en J.A.E.E. van Nunen [5]. 

3. Het personeelsplanningssysteem FORMASY 

Wij zullen in deze paragraaf allereerst een korte beschrijving geven van de 

benodigde gegevens voor het systeem en de wijze waarop de voorspellingen be

treffende de ontwikkeling van de personeelsbezetting in de toekomst warden 

berekend (het Markov-model). Daarna zullen nog en~ge andere mogelijkheden 

van FORMASY warden belicht. 

Het personeel van de organisatie (of suborganisatie) wordt naar een aantal 

belangrijke kenmerken ingedeeld in categorieen. Het onderzoek kan zich rich

ten op de ontwikkeling van een afdeling, van het totale bedrijf of van een 

opleidingsgroep (bijv. HTS-ers, MBO-ers etc.). Belangrijke kenmerken kunnen, 

naast de rang, zijn: leeftijd, opleidingsniveau, mate van mobiliteit, rangs

ancienniteit, e.d. Het kiezen van de modelparameters behoort tot de taak van 

de beleidsfunctionarissen en is onder andere afhankelijk van de beschikbare 
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gegevens en het doel van de voorspellingen, d.w.z. de gewenste informatie. 

Zo kan men geinteresseerd zijn in de verdeling van het personeel over de 

functiegroepen in de toekomst, de verwachte leeftijdsverdeling, de grootte 

van de salariskosten etc. 

Het conversationele progrannnasysteem FORMASY dat is ontwikkeld aan de Tech

nische Hogeschool Eindhoven kan warden verwerkt via een terminalaansluiting 

op een computer. De terminalgebruiker geeft voortdurend opdrachten door het 

intypen van codenamen om de gewenste informatie te verkrijgen. Het systeem 

is zodanig opgezet dat geen wiskundige voorkennis vereist is, zodat perso

neE!lsfunctionarissen zelf als terminalgebruiker kunnen optreden. Immers, zij 

zijn het beste op de hoogte van mogelijke beleidsvarianten en kunnen op de

ze wijze de effecten daarvan snel evalueren. 

Uitgaande van een zekere startbezetting (bijvoorbeeld 1 jan. 1977) verdeeld 

over de onderscheiden categorieen, wordt dan de bezetting voor de jaren 1978, 

1979, ••• berekend met behulp van de gegeven promotie- en verlooppercentages. 

De benodigde gegevens warden opgeslagen in een databestand dat slechts nume

rieke gegevens bevat en geen namen of andere persoonsgegevens. Bij dit plan

ningssysteem is de privacy van de personeelsleden dan ook volledig gewaarborgd. 

Voor een uitvoerige beschrijving van het systeem verwijzen wij naar C.J. Ver

hoeven [4]. 

Wij zullen in het nu volgende gedeelte van deze paragraaf een overzicht geven 

van enige beleidsvarianten en indicaties die met behulp van dit systeen kun

nen warden geevalueerd: 

I) De ontwikkeling van de huidige personeelsbezetting op middellange termijn 

als historische promotie- en verlooppercentages ook voor de komende jaren 

zouden gelden. 

Het aldus verkregen beeld van de toekomstige ontwikkeling geeft een indi

catie van de mogelijkheden om het huidige promotiebeleid te handhaven dan 

wel aan te passen. 

De voorspelde bezetting kan ook warden verkregen, gespecificeerd naar de 

beschouwde kenmerken zodat andere knelpunten, bijvoorbeeld een tekort op 

bepaalde opleidingsniveau's, zichtbaar warden. Indien men dit wenst, wordt 

ook een overzicht gegeven van de onnauwkeurigheden (varianties) bij de 

voorspellingen ten gevolge van de niet exact te schatten overgangspercen

tages. 
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2) Een beeld van het carriereschema dat medewerkers gemiddeld bij de organi

satie volgen. Dit promotiepatroon komt tot uitdrukking in de gemiddelde 

looptijden totdat promotie naar een hogere categorie kan plaatsvinden. 

Van belang is ook de selectieverhouding, d.w.z. het percentage van de 

personen dat uiteindelijk naar een hogere functiegroep overgaat. De se

lectieverhoudingen dienen weer in avereensterrnning te zijn met de forma

tieve rangsverhoudingen. 

3) Het simuleren van te verwachten wijzigingen in de verlooppercentages. 

Wij lichten <lit toe aan de algemeen optredende daling van het verloop 

zoals zich deze de afgelopen jaren manifesteert ten gevolge van een af

nemende (of minder snel toenernende dan wel stabiliserende) economische 

bedrijvigheid. Dit kan het noodzakelijk maken de eerder bepaalde verloop

percentages te wijzigen. De effecten van aanpassen van de verlooppercen

tages kunnen onmiddellijk met FORMASY warden geanalyseerd voor zover het 

invloeden op de bezettingsaantallen betreft. 

4) Het simuleren van beleidsvarianten betreffende het promotiepatroon. Men 

kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de gevolgen voor de bezettingsaantal

len wanneer de gemiddelde looptijden tot aan promotie met enkele jaren 

worden verlengd (of verkort). In een aantal situaties is het mQgelijk om 

aan functionarissen bij indiensttreding al een duidelijk carriereschema 

te tonen. Daarin worden minimale (voor de zeer goede medewerkers) en gemid

delde looptijden tussen opeenvolgende bevordingen weergegeven. Het is 

duidelijk dat dergelijke geboden vooruitzichten na verloop van tijd wij

zigingen kunnen ondergaan. Dit als gevolg van mogelijk veranderde omstan

digheden zoals bijvoorbeeld een gewijzig4 verlooppatroon, activiteiten

progrannna, etc. Een goed planningssysteem kan een bijdrage leveren bij 

het toetsen van de haalbaarheid van diverse alternatieven en kan een hulp

middel zijn bij het zoeken naar het optimale loopbaanbeleid. 

5) Het beschrijven van de huidige en toekomstige leeftijdsopbouw. Deze be

schrijving is van belang voor de organisatie onder andere vanwege de fi

nanciele gevolgen van een bepaalde leeftijdsverdeling. Een vergrijsde 

leeftijdsopbouw brengt in het algemeen hoge lasten met zich mee maar 

heeft ook als consequentie dat de oudere werknemers in een korte periode 

het bedrijf zullen verlaten waardoor de continuiteit (noodzakelijk erva

ring) in gevaar kan komen. 
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6) Wervingsplanning. 

Zoals reeds is opP,emerkt, is adequate werving noodzakeliik om de discre

panties tussen personeelsbehoefte en -beschikbaarheid op te heffen. Daar

toe is het van groot belang de te verwachten personeelsstromen voor de 

komende jaren te kennen. Deze promotie- en verloopaantallen kunnen met 

behulp van een Markov-model worden berekend. 

Recrutering kan zowel binnen de organisatie als extern geschieden. Inter

ne werving heeft daarbij als voordeel dat de promotievooruitzichten voor 

het personeel verbeteren. Ook de bekendheid met de bedrijfssituatie kan 

positief worden gewaardeerd. Het progrannnasysteem is in .staat om zowel 

interne werving in bepaalde categorieen als externe werving in functie

groepen te ven.•.::rken, teneinde een opgegeven streefbezetting te bereiken. 

Natuurlijk is ook de situatie op de arbeidsmarkt van belang, doch daar 

deze niet te beinvloeden is door de onderneming, is aan de personeels

functionaris de keuzemogelijkheid gelaten in het systeem maximale wervings

aantallen vast te stellen. Tevens kan op basis van zekere jaarlijkse 

wervingsaantallen de stationaire bezetting (d.w.z. de gestabiliseerde 

verdeling van het personeel over de functiegroepen op lange termijn) 

warden bepaald. Het doel hiervan is het aangeven van glabale conse

quenties van het gedurende een lange periade hanteren van eenzelfde 

wervings- en promotiebeleid en waarbij de verlooppercantages niet 

zouden veranderen. 

Tijdens een enkele verwerking van het progrannnasysteem FORMASY kunnen boven

genaemde berekeningen warden uitgevoerd om op deze wijze diverse beleidsva

rianten te simuleren. Zo krijgt de persaneelsfunctionaris die het systeem 

gebruikt snel e~n beeld van te verwachten tendenzen welke hij kan evalueren. 

In de volgende paragraaf zullen wij een aantal mogelijkheden van het plan

ningssys teem demonstreren met behulp van een voorbeeld dat is ontleend aan 

een personeelsgraep bij een overheidsorganisatie. 

4. Enige resultaten van FORMASY 

De personeelsgroep die wij in dit voorbeeld zullen beschouwen, is het karps 

ingenieurs bij een grote averheidsorganisatie. Deze medewerkers hebben allen 

eenzelfde apleidingsniveau (het betreft TH-afgestudeerden) en het rangen

stelsel voor deze groep is weergegeven in fig. 2. 
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w 

2 3 4 5 

v v v v v 

W= werving 

v verloop 

= ingenieur 

2 = ingenieur le klasse 

3 = hoof dingenieur 

4 = hoofdingenieur A 

5 = hoof dingenieur voor bijzondere diensten en hoger. 

fig.2. Carriereschema voor ingenieurs. 

Op een databestand met naam INGENIEURS 77 1) staan de volgende gegevens: 

a) definitie van de vijf rangscategorieen en de verloopcategorie. 

b) overgangspercentages uit elke categorie voor tien rangsancienniteiten. 

c) bezettingsaantallen in iedere categorie per I jan. 1977 voor tien rangs

ancienniteiten. 

d) leeftijdsopbouw in alle categorieen per I jan. 1977 voor elke rangsan

cienni tei t. 

Hierbij zijn de promotie- en verlooppercentages gebaseerd op historische 

cijfers betreffende de jaren 1972 t/m 1976. Als kenmerken die promoties en 

verloop bepalen, zijn, zoals uit het databestand blijkt, opgenomen: 

rang (= functiegroep) en rangsancienniteit. 

Er is rekening gehouden met in de historie opgetreden inschalingswijzingen: 

- voor ingenieurs die zijn ingetreden t/m 1974 gold een looptijd van 3 jaren 

in rang I, 

- voor ingenieurs die zijn ingetreden in 1975 of 1976 is een looptijd van 4 

jaren in rang I vastgesteld, 

- voor ingenieurs die intreden in 1977 of later is de looptijd in rang I ge

steld op 6 jaren. 

I) Alle cijfers die hier gepresenteerd warden, z1Jn fictief. Zij z1Jn echter 
zodanig gekozen dat zij een redelijke weergave zijn van een mogelijk bestaande 
situatie. 
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De promotiepercentages worden nu als volgt door ons gehanteerd: 

- 0 voor de eerste drie rangsancienniteiten. 

- daarna de historische promotiepercentages behorende bij rangsancienniteit 

I , 2, • • • • 

De ingevoerde inschalingswij ziging is ·daarmee op een simpele wij ze in het 

databestand verwerkt. 

Wannecr wij nu dit gegevensbestand verwerken met het programmasysteem FORMASY 

kunnen we allereerst bijvoorbeeld een ve;gelijking maken van de huidige leef

tij dsopbouw en de leeftijdsverdeling over tien jaren, waarbij eventuele wer

vingen niet in beschouwing genomen zijn. De reden voor het niet verwerken 

van de werving is het niet bekend zijn van de leeftijdsverdeling van de nog 

te werven ingenieurs. De beide leeftijdsverdelingen zijn weergegeven in fig. 3. 

beeld van de huidige bezetting 

leeft_ij ~/~.!:~ __ .... .... ., 

io: G•C 
'# .... 

'1 • 313 .... 
"•a.. ··-57."" 
56. 4 
55 • 445W 
54 • 34ot59!5 
53. 23'334444555555555 
se • 334,..444455 
51.,..........5 
50 • ............,55555 
"' • 1'334444555 
... 33"555 
~ • 33DJl4U"5555555 
..... a.MiM55 
45. 3444455 
..... 23134444 ... 5 
43 • 3333333"'4 
.- "'223344444 
... • 2233333"'4 
'40 • P3331334 
3' • 09pp333'33334 
38 • 000233333335 
37 • I IPPPPP2233333333333334 
36 • 9 PPPPPPRP23'33333334 
35 • 111122222022eeeeee3333333333 
34•1,~33 
33. 11111111~ 
32 • ll~PPDPPPPPPPOOPPPPl?22 
31 • 111111111111112!!PPPPPPP2P2PPPP2P222PP 
30. 111111111,00oPPPPPPPPPPPP 
29 • 1111111111111111 ll lllll22E!2e 
28. 11111111 
27 • lllllllllllP 
26. 111 
es• IU 
e.t • I ______________________________ _..,._ 

---------------·----·-...,_ 

verwacht na 10 jaar 

leeftijd/~antal 

• •• .... 
• • 114• Ill 
62. 3445555 
61 • 45555 
60 • 45555 
5' • 3445555 
SI • 455 
5'1•~ 
56. 445555 
55. ~555 
54 • 344455555 
53 • 3444555 
!I! • 2445555 
51 • 34oM555 
so • :J.M.455 
"" • 33 44444555 
.. • 334<M4555 
~ • 3333344444444455555 
"' • 333334444444444555 
.. s • 3333333344444444444555 
..... 3333334444444445 
43 • 333333333334444444444445 
42 • 333333334444444444445 
41 • 23333333333333344444444444441 
'40 • 3333333333444444445 
39 • 33333333333333334444 
38 • 33333 
37 • 333333334 
36 • 33 
35. 33 
34. 3 
33. 
32. 
31 • 
30. 
29. 
28. 
27 • 
26. 
25. 
24 • ___________________ ......,. 
I Cl.wmt • I P!ftSllllm.SEDHD. 

Fig. 3. Leeftij dsverdelin_g v~11 ingenieurs in I 9_[Z en pverwachte verdeling 
in 1987, aannemende dat p,een werving optreed~. 
De cijfers l t/rn .5 <lulden op de verdelingover- de functiegroepen. 
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Zoals uit fig. 3 blijkt, is de huidige leeftijdsverdeling niet bijzonder 

gunstig. Een groot aantal personen (51% van de bezetting) heeft een leef

tijd tussen 29 en 37 jaar. Deze piek in de leeftijdsopbouw blijft naar ver

wachting bestaan zodat na tien jaren vele functionarissen 39 tot 47 jaar 

zijn. De oorzaken voor de ontwikkeling moeten gezocht worden in een sterke 

werving aan het einde van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren. 

Verder is de invloed merkbaar van het geringe verloop zoals <lat reeds de af

gelopen jaren optrad en ook voor de komende periode wordt verwacht. Deze ver

grijzing van het personeelsbestand brengt allerlei problemen met zich mee, 

zoals: 

- gedurende langere tijd geringe doorstromingsmogelijkheden voor het perso

neel. 

- op langere termijn een tekort aan ervaren personeel als gevolg van een 

sterk verloop door pensionering. 

De promotiemogelijkheden die de af gelopen jaren aanwezig waren, kunnen bij 

een ongevcer gelijkblijvende formatieve ruimte niet meer gehandhaafd blijven. 

Dit is weergegeven in tabel I waar de formatie, de huidige en de voorspelde 

bezetting voor 1982 is aangeduid onder de aanname <lat een constante Jaarlijk

se werving van 12 personen in de rang ingenieur plaatsvindt. 

ir ir I hir hir A ~ hir BD totaal 

formatie 80 160 110 70 65 485 1-------- ------- -- - -- - f- - - - --- - .... - - - - - - - - -
huidige bezetting (1977) 96 163 97 70 56 482 

voorspelde bezetting (1982) 56 76 175 87 69 463 

Tabel l. Formatie, huidige bezetting en voorspelling voor 1982 bij een jaar

lijkse werving van 12 ingenieurs. 

Tabel I laat zien <lat op basis van historische promotie- en verlooppercenta

ges (berekend over de jaren 1972 t/m 1976) een overbezetting in de rangen 

hoofdingenieur en hpger zal ontstaan. De formatie welke is afgeleid van het 

bedrijfsplan voor de naaste toekomst laat dit niet toe. 

Teneinde in de toekomst een bezetting te verkrijgen welke meer in overeen

stennning is met de formatieve ruimte kan men onderzoeken wat de effecten 

zijn van de volgende beleidsmaatregel: 

* verleng de gemiddelde looptijd tot promotie vanuit de rangen ir I en hir 

met resp. 3 en 2 jaren. 
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Overgang van het historische promotiebeleid (A) naar deze beleidsvariant 

(B) heeft gevolgen voor het carrien:~schema (zie fig. 4). 

ir ir I hir hirA ;::: hir BD 

gemiddelde leeftijd 25 ,o 31,0 35,5 41'5. 47,5 
A " / 

"4,5/ " / 

"" 
/ 

gemiddelde looptijd 6,0 6,0 6,0 
~. 

gemidaelde leeftijd 25,0 31 ,0 38,5 4~,5 52,5 
B '\. / " / " / ' / 

gemidrlelde looptijd 6,0 7,5 8,0 6,0 -
fig. 4. Gemiddeld carriereschema bij een gemiddelde intredeleeftijd van 25 

jaar, historisch (A) en volgens beleidsvariant B. 

De voorspelde ontwikkeling voor de volgende vijf jaren met een jaarlijkse 

werving van 12 personen en de gekozen beleidsvariant is weergegeven in tabel 3. 

functiegroep 

jaar * 2 3 4 5 * totaal 

1977 * 96 163 97 70 56 * 482 -- -- - -·- -- -- --
1978 * 
1979 * 
1980 * 
l 981 * 
1982 * 

Tab el 3. 

76 185 91 67 60 * 479 

82 179 87 64 62 * 474 

63 190 87 64 64 * 468 

47 189 97 64 67 * 464 

56 158 I I I 65 68 * 458 

Bezetting per I j an. 1977 en voorspelde bezetting per I jan. van de 

volgende jaren op basis van beleidsvariant B en een constante jaar

lijkse recrutering van 12 functionarissen in de rang ir. 

Wij zien dat de voorspelde bezetting voor 1982 overeenkant met de formatie

ve ruimte (tabel 2). Alleen in rang I (ingenieur) doet zich nag een duide

lijke discrepantie voor. Voor de tussenliggende jaren constateren we een 

schoksgewijze veranderende bezetting hetgeen te wijten is aan de traagheid 

van het systeem betreffende de reactie op de beleidswijziging. 
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Het optredende tekort in de rang ingenieur kan worden opgevangen door wer

vingsplanning. Door het aanduiden van een minimale gewenste bezetting en 

maximale wervingsaantallen per jaar kan met behulp van FORMASY worden bere

kend hoe groat de externe werving zou moeten zijn teneinde een bepaalde 

streefbezetting te bereiken. Bij een gekozen minimale bezetting in rang 

van 75 functionarissen zou extra werving van resp. 12 en 16 ingenieurs in 

1979 en 1980 voldoende zijn. 

De voorspelde bezetting voor 1982 wordt dan weergegeven in ta~el 4. 

ir i.r I hir hir A ~ hir BD totaal 

huidige bezetting (1977) 96 163 97 70 56 482 

voorspelde bezetting (1982) 82 158 1 11 65 68 484 

formatie ( 1982) 80 160 110 70 65 485 

Tabel 4. Overzicht van huidige, gewenste en formatieve bezetting zoals be

rekend m.b.v. FORMASY. 

De statistische onbetrouwbaarheden (varianties) bij de voorspellingen voor 

1982 varieren tussen drie en acht procent. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van een toepassing zij verwezen naar 

E.van der Beek [l]. 

5. Slotopmerkingen 

Voor de naaste toekomst blijkt een algemeen optredende tendens bij particu

liere bedrijven en overheidsorganisaties een te verwachten overbezetting in 

de hogere functiegroepen van de rangenstelsels te zijn als het promotiebeleid 

van de afgelopen jaren zou warden voortgezet. Dit is een gevolg van het op 

expansie gerichte beleid in het verleden terwijl de optredende groei inmid

dels tot staan is gekomen. Bij een voortzetting van het promotiebeleid ener

zijds en formatie-eisen anderzijds, leidt <lit tot grote aantallen functiona

rissen die voor promotie in aarunerking komen terwijl er geen passende plaat

sen beschikbaar zijn. Het verlengen van de looptijden zou daarbij een uit

komst kunnen bieden omdat dan op langere termijn een duidelijk carrierepers

pectief kan worden geboden waarbij de piramidale opbouw gehandhaafd kan blij

ven. Met moet evenwel bedenken dat een wijziging in de bevordingsgang ook an

dere effecten kan teweegbrengen zoals bijvoorbeeld een toename van het verloop 

doordat voor sonnnige medewerkers de promotiegang wordt vertraagd en overgan

gen selectiever worden. Deze neveneffecten zijn ninnner met zekerheid vooraf 
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te bepalen, hoewel het mogelijk is zich op diverse relaties voor te berei

den door het simuleren van verschillende verloopvarianten. 

Op een mogelijkheid de verslechterde carriereperspectieven te verbeteren 

zullen wij nu nag in het kart ingaan. Bij de beschouwde overheidsorganisa

tie kent het middelbaar en hogere technische kader een drietal rangenstel

sels, t.w. opzichters (dit zijn i.h.a. MBO-ers), technische ambtenaren 

(HTS-tc~~~) en ingenieurs (TH-afgestudeerden). Voor deze drie groepen deden 

zich overeenkomstige problemen voor zoals een te verwachten overbezetting 

in de hogere rangen. Nu treedt voor deze groepen een overlapping van func

ties (en salarisniveau's) op: 

- verscheidene functies in een lagere technische ambtenarenrang zouden oak 

kunnen warden vervuld door hogere opzichters die reeds een groat aantal 

jaren ervaring bezitten. 

- verscheidene functies in een lagere ingenieursrang hebben een overeenkom

stige inhoud als de taken van een hogere technische ambtenaar. 

Door een herverdeling van deze functies toe te passen, kan een beter car

riereperspectief voor alle drie groepen warden geboden, hoewel bij de inge

nieursrangen bepaalde problemen zullen blijven bestaan. Dit heeft tot resul

taat dat men binnen de formatieve sterke ruimere promotiemogelijkheden kan 

bieden. De voor een dergelijke analyse noodzakelijke berekeningen kunnen 

snel met FORMASY warden uitgevoerd. Wij verwijzen hiervoor naar E. van der 

Beek, C.J. Verhoeven, J. Wessels [2]. 

Tenslotte willen wij nag het volgende benadrukken. Wij hebben in dit arti

kel enkele aspecten van personeelsplanning belicht en een programmasysteem 

beschreven dat speciaal voor deze problemen is ontwikkeld. Centraal staat 

hierbij dat het systeem FORMASY niet als eerste doel het bepalen van het 

beleid heeft. Het is daarentegen een instrument voor het snel verschaffen 

van inzichten omtrent de effecten van beleidsvarianten die zijn ontwikkeld 

door personeelsfunctionarissen. Bovendien moet warden beklemtoond dat reeds 

een classificatie van het personeelsbestand, zoals deze noodzakelijk is om 

het databestand te vervaardigen, een duidelijk beeld geeft van de huidige 

personeelsopbouw. 
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