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1. Inleiding 

Doel van het konversationele computerprogramma FORMASY 2, dat via 

een terminalaansluiting op een computersysteem kan worden gebruikt, 

is het voorspellen van de ontwikkeling van een zekere personeels

bezetting over een midiellange termijnperiode en het onderzoeken 

van de invloed van mogelijke beleidswijzigingen op deze ontwikkeling. 

Het gehanteerde promotiebeleid is daarbij mede bepalend voor de 

beschikbaarheid van personeel in verschillende kategorieen in de 

toekomst. Zo'n kategorie wordt in dit planningssysteem bijvoorbeeld 

gedefinieerd door de kenmerken: funktiegroep, kwalifikatiegroep, 

opleidingsnivo en rangancienniteit, het aantal jaren dat iemand 

in de funktiegroep verblijft. In dit verband hebben de funktiegroep 

en rang steeds dezelfde betekenis. 

Het computerprogramma is geschreven in BEA (Burrough's Extended 

Algol), een versie van ALGOL 60. 

FORMASY 2 is gebaseerd op Markov-modellen, waarbij de ontwikkeling 

van de bezetting in de toekomst wordt beschreven met behulp van 

promotie- en verlooppercentages. Door het kiezen van wervings

aantallen in verschillende kategorieen; kan worden nagegaan hoe 

een streefbezetting op middellange termijn eventueel bereikt kan 

worden. Het konversationele karakter van FORMASY 2 maakt·het 

mogelijk om op snelle wijze de effekten van wijzigingen in promotie

en/of verlooppercentages, alsmede veranderingen in rekruterings

aantallen op de personeelsbezetting weer te geven. 

Dit systeem FOR~.ASY 2 is een vervolg op het (niet konversationele) 

computerprogramma FORMASY. 

Voor een uitgebreide beschrijving van FORMASY zij verwezen naar: 

J. Wessels en J.A.E.E. van Nunen [3]; zie voor een toepassing 

hiervan: C.J. Verhoeven (2] . 
FORMASY 2 bestaat uit een aantal procedures en het hoofdprogramma, 

waarin deze procedures afhankelijk van de wensen van de gebruiker, 

worden aangeroepen. De noodzakelijke gegevens worden ingevoerd 

door middel van een tevoren vastgesteld bestand dat onder e.en 

bepaalde naam in het achtergrond geheugen van de computer is 

opgeslagen. Tijdens het verwerken van het programma beantwoordt 

de gebruiker vragen waarmee hij zijn wensen kan opgeven ten aanzien 

van de resultatenverzorging (output), opslaan van gewijzigde 

gegevens, te hanteren opties, enz. 
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In par. 2 zullen we een toelichting geven op de wijze waarop 

de ontwikkeling van de personeelsbezetting wordt bepaald en de 

mogelijkheden met betrekking tot het onderzoeken van eff ekten 

van beleidsveranderingen. 

In par. 3 volgt een beschrijving van de toepassing van FORMASY 2 

voor wat betreft het te gebruiken databestand. De gebruikers

handelingen worden verduidelijkt m.b.v. een gebruikersschema. 

Tenslotte wordt in par. 4 de opbouw van het programma verdui

delijkt door een procedureschema en een beschrijving per pro

cedure van het programma. 
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2. Ontwikkeling van de personeelsbezetting in de toekomst. 

Voor het gebruik van het systeem FORMASY-2 warden personeels

leden naar een aantal kenmerken ingedeeld in klassen of 

kategorieen, bijvoorbeeld (g,a,q,1) met: g = funktiegroep 

(rang), a= kwalifikatiegroep, q = opleidingsnivo, 

1 = looptijd in de funktiegroep. 

Tussen de kategorieen zijn overgangen mogelijk ten gevolge van 

promoties en verloop (fig.1). 

(3,2,1,1 

2,2,2,5 etc.) 

Fig. 1. Voorbeeld van mogelijke overgangen tussen de kategorieen. 

Een kategorie wordt nu gedefinieerd als (g,a,q,l), een klasse 

als (g,a,q); hierin onthreekt dus de ancienniteit of looptijd. 

Een personeelslid in de kategorie K
1 

wordt dus gekenmerkt door: 

funktiegroep 2, kwalifikatiegroep 1, opleidingsnivo 1 en 

ancienniteit 4. 0,0,0 geeft de klasse aan waarnaar personeels

leden overgaan die het systeem verlaten (verloopklasse). 

De pijlen beschrijven de mogelijke karriere van een bepaald 

personeelslid. 

De overgangen warden hier jaarlijks geregistreerd. 
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In het vervolg zullen wij een klasse definieren als (g,a,q), waarbij 

voor iedere klasse een aantal ancienniteiten warden onderscheiden, 

zoals dit ook in het computerprogramma gebeurt. 

Uitgaande van de huidige bezetting verdeeld over de kategorieen 

en de promotie- resp. verlooppercentages, wordt nu de verwachte 

bezetting in elk der kategorieen voor de volgende jaren berekend. 

De ingevoerde percentages die hetzij fiktief, hetzij op historische 

cijfers gebaseerd zijn, kunnen met behulp van procedures op een 

drietal manieren warden aangepast: 

a. het wijzigen van afzonderlijke overgangspercentages 

behorende bij een zekere ancienniteit tussen de 

kategorieen. 

b. overgangspercentages kunnen aan oudere of jongere 

ancienniteiten warden toegekend, d.w.z. de tijd die 

een medewerker in een klasse doorbrengt totdat 

promotie plaatsvindt, wordt een of meerdere jaren 

verlengt of verkort. 

c. promotie- en/of verlooppercentages warden bij een 

bepaalde kategorie voor alle ancienniteiten met een 

door de gebruiker te bepalen faktor vermenigvuldigd, 

hetgeen een algemene stijging of daling van promoties 

c.q. het verloop aangeeft. 

De bezettingscijfers warden nog uitgesplitst naar leeftijden 

opgegeven, om met pensioneringen rekening te houden. 

Naast de mogelijkheid van het "sturen" van de bezetting in de 

volgende jaren door wijziging in promotie- c.q. verlooppercentages, 

kan door het opgeven van wervingsaantallen in de verschillende 

kategorieen naar een redelijke bezetting warden gezocht. Ook deze 

rekruteringsaantallen kunnen zij dankzij het konversationele 

karakter van FORMASY 2, steeds warden aangepast. 

Als resultaten kunnen uit dit computerprogramma verkregen warden: 
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a. Voor iedere kategorie de gemiddeide tijd (ancienniteit) 

waarbij een personeelslid promoveert, resp. het systeem verlaat. 

b. Voor elke kategorie het percentage medewerkers dat uiteindelijk 

promotie maakt, resp. het verlooppercentage. 

c. Het karriereschema bij 1 kwalifikatiegroep en 1 opleidingsgroep: 

de gemiddelde leeftijden waarbij promoties tussen de funktie

groepen plaatsvinden. 

d. De ontwikkeling van de personeelsbezetting in de funktiegroepen 

op middellange termijn, eventueel uitgesplitst in kwalifikatie

groepen, opleidingsnivo's, rangancienniteiten of welke andere 

kenmerken dan ook zijn opgenomen. 

e. De jaarlijkse stromen (rekruteringen, promoties, verloop en 

pensioneringen) die in de onderscheiden funktiegroepen plaats

vinden. 

f. De stationaire bezetting bij de laatstgekozen wervingsaantallen, 

per kategorie en de benodigde werving per kategorie om de 

totale bezetting konstant te houden. 

g. De standaardafwijkingen (bovenschattingen of exakt) bij de 

voorspellingen voor de bezettingen in iedere funktiegroep in 

de jaren van de voorspelperiode. 

h. Een berekening van de salariskosten over de jaren van de 

voorspelperiode, op grond van bet aanvangssalaris per kategorie, 

de periodieke toenames en de schaallengten. 

i. Histogrammen van de bezetting per funktiegroep in de gewenste 

jaren. 

j. Doorstroomschema's van rekruten en berekeningen van wervings

aantallen per rang om een opgegeven minimale streefbezetting 

te bereiken. 

k. Overzichten van de toekomstige leeftijdsopbouw. 
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3. Toepassing van FORMASY 2 

Voor het gebruik van het computerprogramma is een databestand 

nodig dat de volgende gegevens bevat: 

a. Opties (de modelstruktuur): op een regel warden achter

eenvolgens ingelezen: 

aantal funktiegroepen, aantal kwalifikatiegroepen, 

aantal opleidingsnivo's, aantal onderscheiden ancien

niteiten, aantal klassen l), totaal aantal mogelijke 

overgangen tussen de kategorie:en 

b. Op een regel de namen van de funktiegroepen (max. 5 

karakters) 

c. Definitie van de klassen: steeds een klasse (g,a,q) 

per regel en de verloopklasse als laatste ingelezen. 

Intern warden aan deze kategorieen naar de volgorde 

van invoering, de nummers 1,2,3, ..... toegekend 

d. Nu wordt voor elke mogelijke overgang opgegeven: 

1. nwmner van de kategorie van waaruit de overgang kan 

plaatsvinden en het nWDl!ler van de kategorie waarheen 

de overgang kan plaatsvinden. 

2. vervolgens de hierbij behorende overgangspercentages 

voor de ancienniteiten 1,2, ...... L. Lis hier de groot-

ste rangancienniteit en het jaartal waarop de 

startbezetting betrekking heeft. 

e. Het jaartal waarop de startbezetting betrekking heeft 

f. Huidige leeftijdsverdeling. Per regel warden het 

kategorienummer en de ancienniteit, op de volgende 

regels steeds een leeftijd, met daarachter het 

bezettingsaantal. 

Na iedere kategorie en ancienniteit wordt 0,0 

ingelezen. Alle getallen warden gescheiden door 

komma's. 

Als voorbeeld geven wij hier een bestand van het korps 

technische ambtenaren bij een overheidsorganisatie (tabel 1). 

1) Opm. 1: Let op: een klasse is gedefinieerd als (g, a, q). 

De ancienniteit wordt steeds in het interne programma 

toegevoegd. 

Opm. 2: In plaats van deze kenmerken kunnen ook andere 

antecedenten warden opgenomen. 
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Opm. 3: De verloopklasse definieren we door (0,0,0) en moet 
ook bij het aantal kategorien worden meegeteld. 

Er wordt hier alleen een indeling gemaakt in 5 funktiegroepen 

en dertien ancienniteiten. Het aantal kwalifikatiegroepen en 

opleidingsnivo's is een. De zes klassen zijn nu: K
1
=(1,l,1), 

K2=(2,1,1), K3=(3,l,1), K4=(4,l,1), K5=(5,1,1) en K6=(0,0,0). 

Er zijn in dit geval 9 mogelijke overgangen: 1,2; 1,6; 2,3; 

2,6; 3,4; 3,6; 4,5; 4,6; 5,6. De bezettingscijfers duiden op 

het jaar 1977. 

Vervolgens is een deel van de leeftijdsverdeling gegeven. 

100 5,1,1,13,6,9, 
150 TA TA1 THA THAl THABD 
200 1, 1 '1 
300 2. 1r 1 
400 3,1,1 
500 4, 1 '1 
600 5,1,1 
700 o,o,o 
800 1'2 
900 a.1,23.3,60.0,51.9,44.9,30.o,30.o,30.o,30.o,30.o,30.o,30.o,30.o 

-i-000--1 H>---- - - -- -- -
1100 a.2, 9.5, 6.a, 9.0,10.3, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0_, ___ 1.o 
1200 2,3 
1300 2.1, 3.3, 6.o,1s.s,24.2,23.5,32.3,13.o,21.3,15.9,22.a, 5.0, s.o 
1400 2,6 
1500 5.a, 
1600 3,4 
1700 o.o, 
1800 3'4!> 
1900 0.4, 
2000 4,5 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
3200 
3220 
3240 
3260 
3280 
3300 
3320 
3340 
3360 
3380 
3400 
3420 
3440 
3460 
3480 
3500 
3520 
3540 

o.s, 
4,6 
1.5, 
5,6 
0.9, 
1977 

1'1 
49,1 
39, 1 
36'1 
34,1 
33'1 
32,2 
31,3 
30•6 
29,7 
28r7 
27,14 
26P8 
2~5' 8 
24,5 
23,2 
o,o 
1, 2 

3.9, 

0.7, 

0.5, 

1.4, 

2.7, 

4.o, 3.9, 

7.9, a.9, 

1.4, 6.5, 

4.a,14.7, 

1.6, 3.4, 

2.6, 0.9, 5.7, 2.0, 2.2, 5. 8 ,- 1.0, 7.0, 7.0 

9.S,16.3,15.3,10.7,32.4,20.a, 2.0, 2.0, 2.0 

2.3, 3.9, 3.4, 4.5, 2.7,15.1, 6.o, 6.o, 6+0 

a.a,20.1,10.4,23.a, 4.0, 4.0, 4.0, 4.o, 4+0 

3.5, 4.5,10.4, 4.9, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4+0 

tabel t. 
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De te beantwoorden vragen en de output die door het programma 

geleverd wordt, worden in het gebruikersschema weergegeven. 
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GEBRUIKE:nSSCHEMA FOlµj,ASY 2 

nee 

nee 

Databestand bijv. 

TECHNAMBT 77.o roepen 

Geef codenaam op 

Geef op voor hoeveel 
jaren u een prognose 
wilt 

ja 

Printen van Data-input 

ja 

Printen van extra 

output 

TOELICHTING 

Codenamen zijn: 

INPUTPRINT 

EXTRAPRINT 

RECRU 

Printen van in
voergegevens 

Extra output betr. 
overgangspercenta
ges etc. 

Wervingsaantallen 
opgeven 

Maximum aantal jaren = 20 

Geprint warden: 

- de kategorieen (naam rang, 
nummer kwalificatiegroep, 
nummer opleidingsgroep) 

- de overgangspercentages vanuit 
de ene naar de andere kategorie, 
rekening houdend met ancienni
tei ten 

Geprint worden :, 

- max .. , min. en gemiddelde ancien'"' 
niteit bij elke overgang 

~ promotie~, verloop- en blijfper
centage~ na L jaren en op de lange 
duur (voor elke kategorie} 
L =max. ancienniteit 



Geef gem. leeftijd bij 

indiensttredin 

Vervolg printen van 

extra output 

r'\ nee 
\V~----<. 

Geef op in hoeveel over
gang en u de percentages 

Geef de nummers van de 
overgangen op 

Geef per overgang op 
hoe u wilt wijzigen 

Geef van alle kategor1een 
het nummer en de wervings-
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Geprint wordt het 
gemiddeld promotieschema 

Wijzigingsmogelijkheden: 

0: afzonderlijke percentages 
wijzigen 

1: opschuiven van percentages 
behorende bij de ancien
ni tei ten 

2: percentages bij een over
gang vermenigvuldigen met 
factor 



Geef de huidige pensione
ringsleeftij d en die voor 

Geef op of u een prognose 
van de bezetting per rang 
dan wel per rang/leeftijd 
wilt 

Geef de leeftijdsverdeling 
van recruten (leeftijd, 
percentage) per kategorie 
op 

ja 

Geef op of u de leeftijds
ontwikkeling van alle ran
gen of alleen die van een 
bepaalde rang wilt 

Geef de minim.ale en maxi
male leeftijd op waartus
sen u de leeftijdsontwik
keling wilt volgen 

Geprint wordt een overzich 
van de aantallen personen 
van een bepaalde leeftijd 
(binnen de opgegeven gren
zen) per rang voor het ba
sis j aar, het laatste jaar 
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en iedere 5 tussenliggende 
jaren van de voorspelperio e 
benevens de gemiddelde 
leeftijden en de spreiding 
hierin 

Voorbeeld: CATEGORIE 1: 
22,10 
23,20 
24,40 
25,20 
26,10 



a 

Geprint wordt h.et beeld 
van de huidige totale be
zetting en die in het laat 
ste jaar van de-voorspel
periode 

Geprint wordt de bezetting 
per rang in de voorspel
periode 

Geef op welke verdere 
output u wilt 

ja 

Gee f j aart al op 

nee 
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Mogelijkh.eden: 
0: geen verdere outputmodellen 

1: tabel van aantal in kwalif icatiegroepen 

2: tabel van aantallen in opleidingsgroeper 

3: tab el van aantallen in ancienniteiten 

4: flows in het systeem (overzicht van 
recrutering, promotie, verloop en 
pen$ionering per rang voor de voor
spelperiode) 

5: stationaire bezetting bij laatstge
kozen werving en benodigde werving 
om totale bezetting constant te 
houden 

6: standaardafwijkingen (bovenschatting) 

7: standaardafwijkingen (exact) 

8: berekenen van salariskosten per jaar 
per rang en totaal 

9: histogram van bezetting per rang in 
een bepaald_jaar 
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nee 

eef per kategorie op: 
aanvangssalaris, 
periodieke toename, 
schaallengte 

Geef de jaarlijkse toe
name in procenten 

Bijbehorende output 
wordt geprint 

Geef met behulp van kode
naam op hoe u het program 
ma wilt vervolgen 

nee 

Kodenamen zijn: 

INPUTPRINT 

EXTRAPRINT 

OVERZICHT 

RECRU 

CHANGE 

LEEF TI JD 

. PLANNING 

. BESTAND 

• STOP 

zie boven 

zie boven 

overzicht van percen
tagewijzigingen 

zie boven 

wijzigen van overgangs
percentages 

voorspelling t.a.v. 
leeftijdsopbouw 

vervolg.~met plannings
programma 

:. gegevens naar nieuw 
bestand overbrengen 

: einde programma 
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ja 

Is eerder in dit schema 
behandeld of spreekt voor 
zich 

ven kodenaam 
CHANGE 

? 

ja 

evraagd wordt: 

nee 

hoeveel overgangen gewij
zigd dienen te warden (zie 
bij RECRU) 
prognose van de bezetting 
per rang of per rang/leef
tij d (zie bij RECRU) 

opgegeven 
kodenaam · 
PLANNING 

nee 

? 

Geprint wordt een door-
stroomschema voor 
recrut:en 

Geef op of u het door
stroomschema wilt wijzi
gen en zo j a., hoe 

Wijzigingsmogelijkheden: 

- wijzigingen in de aantallen die 
per jaar van de voorspelperiode 
van een bepaalde rang naar een 
andere bepaalde rang gaan 

- nieuwe recrutering in bepaalde 
rangen en ondergrenzen voor de 
bezetting in de voorspelperiode 
in de desbetref fende rangen 

- aantal jaren dat eerder gerecru
teerd mag worden 



Geprint wordt de bezetting 
per rang inclusief werving 
en de wervingsaantallen 
in de gehele voorspel
periode 

E I N D E 

- 18 -

Legend a 

taak resp. keuze 
van gebruiker 

taak resp. keuze 
van computer 
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4. De opbouw van het computerprogramma 

In deze paragraaf zullen de gedeelten waaruit FORMASY 2 is 

opgebouwd warden beschreven. 

Naar de aard van de bewerkingen kunnen een viertal gedeelten 

in FORMASY 2 warden onderscheiden: 

a. procedures t.b.v. het inlezen van de gegevens 

b. rekenprocedures t.a.v. ingevoerde data, telprogramma's 

enz. 

c. voorspellingsprocedures 

d. procedures t.b.v. output van de resultaten, teksten, 

foutmeldingen enz. 

ad a. Deze procedures regelen het inlezen van de naam van het 

databestand, kodenamen, lengte van de voorspellingsperiode, 

en de verdere gegevens betreffende overgangspercentages, 

bezettingscijrfers, enz. 

ad b. Deze procedures zorgen o.a. voor het berekenen van de 

gemiddelde anciennieiten totdat promotie c.q. verloop 

plaatsvinden, het bepalen van de cumulatieve verloop

percentages, enz. 

ad c. Dit zijn de basisprocedures van het computerprogramma, 

welke de voorspelde bezetting in de toekomst berekenen. 

ad d. Deze verzorgen het afdrukken van de tabellen en teksten. 

De wijze waarop de procedures warden doorlopen, is gegeven 

in het procedureschema van FORMASY 2. 

Een alfabetische lijst van de namen van de procedures met 

de nummers ervan in de beschrijving gaat hieraan vooraf. 

Het eerste deel van de meer gedetailleerde beschrijving, 

is die van het hoofdprogramma. Hierin warden de globale 

variabelen verklaard en wordt de wijze van het doorlopen 

van de procedures aangegeven. Van iedere procedure volgt 

daarna een aparte beschrijving waarbij steeds eerst de 

lokale variabelen die in de procedure gebruikt zijn warden 

verklaard, waarna een verbale beschrijving volgt. 

Tenslotte wordt, waar dat nodig is, een voorbeeld gegeven 

van de werking van de procedure of van de met behulp daarvan 

verkregen output. 
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Alfabetische lijst met procedure namen en paragraafnummers 

BEPKANSRANG (64) PLANNhN t 73) 

BESTANDSOORT (61) PIRAMIDE (40) 

CORREK (31) PLAATJE ( 50) 

CORRECKANSEN (30) PLICHTRECRU (32) 

COVAR (46) PRINTANCTABEL ( 38) 

DAT APR INT (34) PRINTHEADING ( 14) 

DRUK (23) PRINTLEEFTTAB (33) 

EINDTEKST (49) PRINTMATRIX (37). 

FLOWS (42) PRINTOVERZICHT (51) 

FOUT ( 1) PROCCHANGEl (28) 

GEMBLIJFTIJD (22) PROCCHANGE2 (29) 

GE.MI.FT (53) PRODUKTRANG (65) 

GEMLOOP (21) PROGNOSE (58) 

HEADING ( 6) PUNT ( 3) 

HISTOGRAM (43) RANGBIJWERKEN (68) 

HULPTEKST ( 8) RECRUTEREN (72) 

INDUCHANGE (27) RECRUTERING (71) 

INVULRMAXEF (67) RECRUUTLEEF (52) 

JA ( 4) SALARISSEN (44) 

KANS REC (25) SOM (36) 

LEEFTIJDSAANROEP (59) SOMLOOPTIJD (39) 

LEEFTIJDSVERDELING (54) STATBEZETTING (41) 

LEES BE STAND ( 7) STER ( 3) 

LEESCODE ( 9) STREEP ( 3) 

LEE SF LO (56) TEKENING (48) 

LEESGEGEVENS (12) TEKORTOPVULLEN (70) 

LEESKANSEN (18) TEKSTEN ( 2) 

LEESLEEFTIJD (55) TOEKOMSTRANG (66) 

LEESPER !ODE (11) TOTBIJWERKEN (69) 

LEESRANGNAAM (16) VARIANTIES (45) 

LOOPBAAN (24) VERVOLG (74) 

MAKS (10) WELKERANG (57) 

MATRIXPRINTEN (35) WERKKANSEN (26) 

MATRIXPRINTENQ (63) WISSEL ( 5) 

KJ.M.,._: :.. -: .. ~ ...... (1~l WRITEBESTAND (60) 

MINMAXLOOP (20) WRITECATEG ( 17) 

NUMCATEG (15) WRITEGEGEVENS (13) 

OUTPUT (47) WRITEKANSEN ( 19) 

OVER GANG (62) 
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Procedureschema FORMASY 2. 

HEADING 

LEESBESTAND 

LEES CODE 

LEESPERIODE 

LEESGEGEVENS 

LEESRANGNAAM 

NUMCATEG 

LEESKANSEN· 

nee 

DATAPRINT 

WRITEGEGEVENS 

WRITECATEG 

WR I TE KANS EN 
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WERKKANSEN 

MINMAXLOOP 

GEMLOOP 

GEMBLIJFTIJD 

DRUK 

nee 

KANS REC LOOPBAAN 

CORREK 

CORR EC KANS EN 
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INDUCHANGE 

nee 

PROCHANGE 1 

PROCHANGE 2 

KANS REC 

PLICHTRECRU 

LEESLEEFTIJD 

LEES FLO 

LEEFTIJDSAANROEP 

RECRUUTLEEF 

nee 
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K 

WELKERANG 

LEEFTIJDSVERDELING 

PR INTLEEFTTAB 

PRINTHEADING 

GEMLFT 

PLAATJE 

PROO NOSE 

OUTPU.T 

SOMLOOPTIJD 

I . PRINTMATRIX YL--------1 
nee 

SOM (AM) 

nee 

SOM (QM) 

M 
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nee 

PR! NTANCTABEL 

nee 

FLOWS 

nee 

STATBEZETTING 

nee 

PRINTHEADING 

PI RAM IDE 

PRINTLEEFTTAB 

nee 

VARI ANTI ES 
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N 

nee 

COVAR 

nee 

SALARISSEN 

y~_P_R_I_NT_MA_T_R_I_x ___ _ 

nee 

HISTOGRAM 

VERVOLG 

nee 

TEKSTEN 

nee 
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nee 

nee 

PRINTOVERZICHT 

nee 

nee 

PLICHTRECRU 

I ·....--------! 

~ PRINTHEADING 

CORRECKANSEN 
\ 

LEEFTIJDSAANROEP 
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Q 

nee 

PLICHTRECRU 

PR INTHEAD I NG 

LEEFTIJDSAANROEP 

nee 

BESTANDSOORT 

ja 

LEEFTIJDSVERDELING 

WRITEBESTAND 

nee 

ja 

CORRECKANSEN 
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R S 

LEEFTIJDSAANROEP 

PLANNEN 

nee 

BEPKANSRANG 

OVERGANG 

TOEKOMSTRANG 

PRODUKTRANG 

nee 

MATRIXPRINTEN 

nee 

BEPKANSRANG 

OVER GANG 
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T 

RECRUTEREN 

RECR UTER ING 

PRINTMATRIX 

EINDTEKST 

TEKENING 

einde 

A 

B 

A 

INVULRMAXEF 

TEKORTOPVULLEN 

RANGBIJWERKEN 

TOTBIJWERKEN 

LEGENDA: 

procedure 

keuze door computer 

als procedure A is 
afgewerkt volgt 
procedure B 

procedure B wordt 
aangeroepen 
door proce-

B dure A; het 
programma 

wordt vervolgd via 
procedure A 
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4.0. Het hoofdprogramma 

Variabelen: 

AG 

AM 

AOT 

ATF 

BACK 

BE STAND 

BERA 

BEZ 

BEZTOT 

c 
DAF 

DF 

E 

ERIN 

EXTRAPRINT 

El 

ElMINl 

FIN 

FLO 

HELP 

INPUTPRINT 

JAAR 

LEEFREC 

LEEFTIJD 

LFMN 

hulpvariabele voor de huidige pensionerings-

leeftijd 

het aantal kwalifikatiegroepen 

AOT(.r]
7

aantal mogelijke overgangen vanuit 

kategorie I 

ATFCIJ,aantal kategorieen in funktiegroep I 

aantal jaren dat men te vroeg mag rekruteren 

boolean, "true" als een nieuw bestand gemaakt 

moet worden 

BERA (I ,T] bezetting in funktiegroep I in 

jaar T 

BEZ [I ,L, T), bezetting in kategorie I, met 

ancienniteit L in jaar T 

huidige bezettingsaantal 

aantal kategorieen waarin gerekruteerd wordt 

output naar een nieuw gegevensbestand 

inputfile voor input vanaf het gegevensbestand 

E(i)= nummer van de overgang waarbij categorie 

i begint 

ERIN [J,T) aantal personen dat overgang J 

maakt in jaar T 

boolean, "true" als er extra output afgedrukt 

moet worden 

lengte van de voorspelperiode (maximaal 20 jaar) 

El-1, de lengte van de voorspelperiode minus 1 

inputfile, voor input vanaf de terminal 

FLO [T] , pensioneringsleeftijd in jaar T 

boolean, "true" als er hulpteksten afgedrukt 

moeten worden 

boolean, "true" als de inputgegevens afgedrukt 

moeten worden 

basisjaartal van de bezetting 

LEEFREC (I ,A J , percentage rekruten dat intern 

geworven wordt, in kategorie I met leeftijd A 

boolean, "true" als de leeftijdsverdeling 

berekend moet worden 

minimale leeftijd, aangegeven door de 

gebruiker, die in het programma beschouwd 

wordt 



LFMX 

LFTBNU 

LFTBEZ 

LFTMAX 

LFTMIN 

LM 

M 

MAX FLO 

MIN 

N 

NAAM 

NAAR 

NE 

NF 

NNAAR 

NPS 

NR 

NSTART · 

NSTARTP 

NVAN 

NWSCHAT 

OUT 

ov 
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maximale leeftijd, aangegeven door de gebruiker, 

die in het program.ma beschouwd wordt 

LFTBNU [r,L,A] -, huidige bezetting in 

kategorie I, met ancienniteit Len leeftijd A 

LFTBEZ [I,L,1\1, verwachte bezetting in kate

gorie I, met ancienniteit Len leeftijd A 

de grootste leeftijd. (Maximaal 65 jaar) 

de kleinste leeftijd. (Minimaal 15 jaar) 

het aantal ancienniteiten dat in alle funktie

groepen wordt onderscheiden 

M [I) 1 kwalifikatiegroepnummer van kategorie I 

huidige pensioneringsleeftijd 

MIN [I, T ] , gewenste ondergrens van de bezetting 

in funktiegroep I in jaar T 

N [I] , funktiegroepnummer van kategorie I 

array waarin een naam, b.v. een bestandsnaam 

ingelezen kan warden 

NAAR [J J, nummer van de kategorie waarheen 

overgang J plaatsvindt 

NE (I] , nummer van de funktiegroepsovergang 

waarbij funktiegroep I begint 

aantal funktiegroepen 

NNAAR [I J , nummer van de funkt-iegroep waarheen 

funktiegroepsovergang I plaatsvindt 

NPS (.I ,L J , overgangsfraktie bij funktiegroeps

overgang I en ancienniteit L 

hulpvariabele i.v.m. funktiegroepen waarvoor 

leeftijdsoverzichten afgedrukt moeten warden 

NSTART [I] , bezettingsaantal in kategorie I 

NSTARTP [I ] , bezettingsaantal in kategorie I, 

een jaar later 

NVAN [I J , nummer van de funktiegroep van 

waaruit funktiegroepsovergang I plaatsvindt. 

NWSCHAT [I ,L], fraktie die geen funktie

groepsovergang maakt vanuit funktiegroep I 

bij ancienniteit L 

outputfile, voor output naar de terminal 

aantal overgangen tussen de kategorieen 



p 

PENSO UT 

PLRECR 

PS 

Q 

QM 

RA NC A 

RANG NAME 

REC 

RECMN 

RECRU 

REXT 

RMAX 

RMAXEF 

SCH 

SL 

SUMA 

TEKST 

TELl 

TEL2 

TO 

TOMIN! 
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PO J, opleidingsgroepsnummer van kategorie I 

PENSOUT [I,TJ , aantal pensioneringen in 

kategorie I in jaar T 

PLRECR [I,T J , interne werving in kategorie I 

in jaar T 

PS (J ,L] overgangsfraktie bij overgang J en 

ancienniteit L 

Q CI,J,TJ , percentage dat na r jaar of 

minder van funktiegroep I naar funktiegroep 

J is gegaan 

aantal opleidingsgroepen 

RANCA (IJ , nummer van de kategorie waarbij 

funktiegroep I begint 

RANGNAME(I,l], naam van de funktiegroep I, 

maximaal 5 karakters 

REC [I], nummer van de Ide kategorie waarin 

intern geworven wordt 

hulpvariabele voor de minimale wervingsleeftijd, 

geinitialiseerd op 55 

boolean, "true" als rekrutering opgegeven 

moet worden 

hulpvariabele, benodigde rekrutering 

RMAX [I,T] , maximale wervingsaantallen in 

funktiegroep I in j.aar T 

RMAXEF [I,T), benodigde wervingsaantallen 

in funktiegroep I om in jaar T een gegeven 

bezetting te bereiken 

SCH [I,Tl.bezettingsaantal in funktiegroep 

I, in jaar T inkl. de wervingsaantallen 

hulpvariabele, i.v.m. prognoses of deze naar 

funktiegroep (SL=O), of naar funktiegroep/ 

leeftijd (SL=l) moeten 

bezettingsaantal in de voorspelperiode 

array waarin een tekst, b.v. een kodenaam 

ingelezen kan warden 

hulpvariabele, i.v.m. het berekenen van het 

doorstroomschema 

hulpvariabele, i.v.m. het printen van het 

doorstroomschema van rekruten 

aantal kategorien, inkl. de verloopkategorie 

T0-1, het aantal kategorien minus 1 



TOP 

TOTAL 

VAN 

VER AN 

WSCHAT 

WY 
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hulpvariabele, i.v.m. het afdrukken van 

leeftijdsplaatjes, maximaal bezettings

~antal voorkan~nd bij een bepaalde leeftijd 

TOTAL CI ] , totale bezetting in funktie

groep I 

VAN CJ] , nummer van de kategorie van 

waaruit overgang J plaatsvindt 

VERAN CIJ, nummer van de Ide gewijzigde 

overgang 

WSCHAT CI,L] , fraktie die geen overgang 

maakt vanuit kategorie I met ancienniteit L 

aantal overgangen waarin percentages 

gewijzigd worden 

De variabelen ElMINl en TOMINl worden gedefinieerd. 

De variabelen LFTMIN, LFTMAX en RECMN krijgen als beginwaarden 

resp. 15, 65 en 55. 

Daarna worden de volgende procedures aangeroepen: 

HEADING 

LEESBESTAND 

LEE SC ODE 

LEESPERIODE 

LEESGEGEVENS 

Vervolgens volgt weer een reeks van deklaraties. 

Daarna worden de procedures LEESRANGNAAM, NUMCATEG en LEESKANSEN 

aangeroepen. Als INPUTPRINT "true" volgt procedure DATAPRINT, 

als EXTRAPRINT "true" is, volgt de procedure KANSREC. 

Vervolgens worden aangeroepen: CORREK 

Hier is het databestand 

volledig ingelezen. 

Daarna worden aangeroepen 

LEESLEEFTIJD 

LEESFLO 

LEEFTIJDSAANROEP 

Hierna volgen weer verdere deklaraties, vnl. ten behoeve van 

het plannen, waarna de procedure VERVOLG wordt aangeroepen. 

Als laatste wordt de procedure EINDTEKST aangeroepen. 
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4.1. Procedure FOUT 

Variabelen: 

I voor de aanduiding van de soort fout. 

Deze procedure zorgt voor het uitprinten van foutmeldingen 

wanneer door de gebruiker niet toegestane antwoorden op door 

de computer gestelde vragen zijn gegeven. 



HEL;-P 
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4.2. Procedure TEKSTEN 

Variabelen: 

K aanduiding van de soort teksten die afgedrukt 

moeten worden. 

In deze procedure staan verschillende teksten, die worden 

weergegeven wanneer het woord "HELP" is ingetypt op de 

plaatsen waar dit is toegestaan. 

TYPE IN + • 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

:HELP 

• • 
• + 

+ • + • + • 
• • • • 
• • 

GEEN VERDERE OUTPUTTABELLEN 
TABEL VAN AANTALLEN IN KWALIFICATIEGROEPEN 
TABEL VAN AANTALLEN IN OPLEIDINGSGROEPEN 
TABEL VAN AANTALLEN IN ANCIENNITEITEN 
FLOWS IN HET SYSTEEM 
STATIONAIRE BEZETTING BIJ LAATSTGEKOZEN WERVING 
STANDAARDAFWIJKINGEN <BOVENSCHATTING> 
STANDAARDAFWIJKINGEN <EXACT> 
BEREKENEN VAN SALARISKOSTEN 
HISTOGRAM VAN BEZETTING 

DE CODENAMEN ZIJN : 
INPUTPRINT : PRINTEN VAN INVOERGEGEVENS 
EXTRAPRINT I EXTRA OUTPUT BETREFFENDE OVERGANGSPERCENTAGES ETC. 
RECRU : WERVINGSAANTALLEN OPGEVEN 

NA LAATSTE CODENAAM EEN CIJFER OPGEVEN ! 
HEl,.P 

TYPE IN : 

HE~F.: 

0 : AFZONDERLIJKE PERCENTAGES WIJZIGEN 
1 OPSCHUIVEN VAN PERCENTAGES BEHORENDE BIJ DE ANCIENNITEITEt 
2 : PERCENTAGES BIJ EEN OVERGANG VERMENIGVULDIGEN MET FACTOR 

DE CODENAMEN ZIJN : 
INPUTPRINT PRINTEN VAN INVOERGEGEVENS 
EXTRAPRINT : EXTRA OUTPUT BETREFFENDE OVERGANGSPERCENTAGES ETC. 
OVERZICHT : OVERZICHT VAN PERCENTAGEWIJZIGINGEN 
RECRU : WERVINGSAANTALLEN OPGEVEN 
CHANGE WIJZIGEN VAN OVERGANGSPERCENTAGES 
LEEFTIJD VOORSPELLING T.A.V+ LEEFTIJDSOPBOUW 
PLANNING VERVOLG MET PLANNINGSPROGRAMMA 
BESTAND GEGEVENS NAAR NIEUW BESTAND OVERBRENGEN 
STOP EINDE PROGRAMMA 

NA LAATSTE CODENAAM EEN CIJFER OPGEVEN ! 
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4.3. Procedure STER, STREEP, en PUNT. 

Variabelen: 

K het aantal karakters dat afgedrukt moet worden. 

M.b.v. deze procedure wordt het afdrukken van resp. 

sterretjes streepjes en punten verzorgd ten behoeve van 

een goede lay-out. 
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4.4. Boolean procedure JA 

Variabelen: 

Q 

A [l :3 J 

ANSWER 

pointer voor array A 

array waarin het antwoord op een gestelde 

vraag staat 

boo le an, "true" als het antwoord j a of ~ee 

gegeven is. 

Een door een gebruiker ingetyp~ antwoord wordt gelezen 

en er wordt gekonstateerd of het "ja" of "nee" luidde; 

in alle andere gevallen wordt de vraag herhaald. 

De waarde van deze procedure is ".true" als het antwoord 

"ja" is, "false" als het antwoord "nee" is. 
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4.5. Procedure WISSEL 

Variabelen: 

A variabelen die verwisseld moeten warden 

B 

C hulpvariabele 

De waarden van de variabelen A en B warden verwisseld 

m.b.v. de hulpvariabele C. 
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4.6. Procedure HEADING 

Procedure die het weergeven van de begintekst boven de 

computeroutput verzorgt. 

************************************************************************ 

FORMASY2 IS EEN CONVERSATIO~EEL COMPUTERPROGRAMMA VAN DE INTERAFDELINGS 
WERKGROEP 

'TOEPASSINGEN VAN DYNAMISCHE PROGRAMMERING' VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOl 
TEN BEHOEVE VAN PERSONEELBESCHIKBAARHEIDSPLANNING . EINDHOVEN 

************************************************************************: 
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4.7. Procedure LEESBESTAND 

Variabelen: 

A [l: 8 ] : array waarin de opgegeven naam van het te 

lezen gegevensbestand staat. 

p 

Q 

ANSWER 

pointers voor het array A 

boolean, "true" als er een goed antwoord 

gegeven is. 

Er wordt gevraagd welk databestand gebruikt gaat worden. 

De ingetypte naam wordt gelezen en er wordt nagegaan of 

deze op een punt eindigt. Is dit het geval, dan krijgt 

het invoerbestand DF deze naam, anders volgt er een 

foutmelding. 

Ook als het opgegeven databestand niet bestaat volgt er 

een foutmelding. Er is dan gelegenheid dit te korrigeren. 

WELK DATABESTAND WILT U GEBRUIKEN ? 
:t?. 
TECl;NAMBT77 
U HEBT EEN PUNT VERGETEN •••• TYPE DE NAAM OPNIEUW IN A.U.B. 
TECHNAMBT77. 
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4.8. Procedure HULPTEKST 

Variabelen: 

K 

x 

ANTW 

P, Q 

geeft aan welke teksten afgedrukt moeten 

worden 

krijgt de waarde van het ingetypte antwoord 

als dit niet "HELP" is 

boolean, "true" als een goed antwoord inge

typt is 

pointers voor het array TEKST 

Een ingetypte naam wordt gelezen en er wordt gekontroleerd 

of dit een cijfer of het woord "HELP" is. Als dit "HELP" 

is, wordt aanvullend kommentaar gegeven m.b.v. de 

procedure TEKSTEN. Daarna kan alsnog een cijfer opgegeven 

worden. 
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4.9. Procedure LEESCODE 

Variabelen: 

A [1: 2 ] array waarin het ingetypte antwoord staat 

P, Q pointers voor het array A 

ANSWER boolean, "true" als een goed antwoord is 

gegeven 

NUMBERS truthset, verzameling van de cijfers 0 t/m 9 

en het plus- en minteken 

Ingetypte stuurnamen bij het begin van het programma 

worden gelezen en gekontroleerd op het voorkomen van 

een ciJfer (in NUMBERS) als afslui ting ervan en op de 

juistheid van de stuurnamen. Als deze laatste fout 

zijn, volgt er een foutmelding, waarna gelegenheid 

is tot korrektie. 

LEES NU CODENAMEN IN A.u.a. 
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4.10. Real procedures MINI en MAKS 

Variabelen: 

A, B real getallen waarvan resp. het minimum 

en het maximum bepaald moeten worden. 

In deze procedures worden resp. het minimum en het 

maximum van twee getallen bepaald ten behoeve van de 

lay-out van de afgedrukte resultaten. 
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4.11. Procedure LEESPERIODE 

Variabelen: 

ANSWER boolean, "true" als een goed antwoord wordt 

gegeven 

Hierbij wordt het aantal jaren gelezen dat men wil 

voorspellen (El). Dit aantal moet minimaal 0 zijn en 

mag maximaal 20 zijn. 

VOOR HOEVEEL JAREN <MAX+ 20> WILT U EEN PROGNOSE 1 
5 
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4.12. Procedure LEESGEGEVENS 

Van het databestand worden de opties gelezen. 

(NF, AM, QM, LM, TO, en OV). 

Deze parameters bepalen de dimensie van het perso

neelsplanningsmodel. 
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4.13. Procedure WRITEGEGEVENS 

De bij procedure LEESGEGEVENS ingevoerde opties 

worden met bijbehorende tekst afgedrukt. 

AANTAL RANGEN = 5 
.AANTAL KWALIFICATIEGROEPEN = 1 
AANTAL OPLEIDINGSGROEPEN = 1 
GROOTSTE ANCIENNITEIT PER CATEGORIE = 13 
AANTAL ONDERSCHEIDEN CATEGORIEEN = 6 
AANTAL MOGELIJKE OVERGANGEN TUSSEN CATEGORIEEN = 9 
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4.14. Procedure PRINTHEADING 

Vari ab el en: 

B 

R 

variabele die aangeeft of behalve de rang

namen en "TOTAAL" ook nog "LEEFTIJD" afge

drukt moet warden, 

teller, telt het aantal funktiegroepen (NF). 

Deze procedure verzorgt het printen van de rangnamen 

met "TOTAAL" en eventueel "LEEFTIJD", als kopjes voor 

tabellen. 

LEEFTIJD TA TA1 THA THA1 THABD TO TAAL 
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4.15. Procedure NUMCATEG 

Variabelen: 

I teller, telt het aantal funktiegroepen 

(NF) en het aantal kategorien inkl. 

verloopkategorie (TO). 

De kategorien warden van het databestand ingelezen, 

ze warden genummerd, het aantal kategorien in iedere 

funktiegroep/rang wordt bepaald (ATF) en de nummers 

van de kategorien waarbij de nieuwe funktiegroepen 

beginnen (RANCA). 
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4.16. Procedure LEESRANGNAAM 

De namen van de'verschillend~ funktiegroepen worden 

gelezen vanaf het databestand. 

Steeds eerst een spatie met daarna de 5 karakters 

die de namen mogen tellen. 
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4.17. Procedure WRITECATEG 

Variabelen: 

I teller, telt het aantal kategorien 

excl. de verloopkategorie (TOMINl). 

De kategorien, die m.b.v. procedure NUMCATEG 

werden genummerd, worden nu in overzichtelijke 

vorm uitgeprint. De verloopkategorie (0,0,0) 

wordt als laatste kategorie afgedrukt met 

kategorienummer TO. 

************************************************************ 
NUMMERS VAN DE CATEGORIEEN 

NUMMER RANG KWALIFICATIEGROEP OPLEIDINGSGROEP 
------ ----------------- ---------------

1 1 TA 1 1 
2 2 TA1 1 1 
3 3 THA _ 1 1 
4 4 THA1 1 i 
5 5 THABD 1 1 
6 0 0 0 
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4.18. Procedure LEESKANSEN 

Variabelen: 

I 

L 

T 

teller, telt het totaal aantal kategorieen 

(TO) en het aantal overgangen (OV). 

teller, telt het aantal ancienniteiten. 

teller, telt het aantal jaren van de 

voorspelperiode (E 1). 

De nummers van de kategorien van waaruit men een 

overgang kan maken en de nummers van de kategorien 

waarheen een overgang gemaakt kan worden, met de 

daarbijbehorende overgangspercentages tussen de 

kategorien bij de verschillende ancienniteiten 

worden ingelezen, waarbij het aantal mogelijke 

overgangen vanuit de kategorien (AOT) bepaald 

worden. De nummers van de overgangen waarbij een 

nieuwe kategorie begint (E) worden bepaald. 

De overgangspercentages worden daarna vervangen 

door overgangskansen door deling door honderd. 

Het basisjaartal van de bezetting (JAAR) wordt 

ingelezen en het array PLRECR wordt gevuld met 

nullen. 
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4.19. Procedure WRITEKANSEN 

Variabelen: 

I 

J 

K 

L 

LA 

teller, telt het aantal kategorien, 

excl. verloopkategorie (TOMINl) 

teller, telt het aantal groepjes van 

overgangspercentages en bijbehorende 

gegevens voor een uitgangskategorie, 

(max. 4 op een regel). 

teller, het minimum van 4 en het aantal 

overgangen vanuit een kategorie dat 

nog afgedrukt moet worden. 

teller, telt de ancienni tei ten (IM) 

het totaal aantal overgangen dat 

afgedrukt is (met steeds het aantal 

overgangen vanuit die kategorie 

tegelijk). 

De onder LEESKANSEN ingevoerde overgangskansen 

worden afgedrukt. 

Eerst wordt er een tekst afgedrukt en vervolgens 

de overgangen met boven iedere overgang het 

volgnummer. Bij elke overgang wordt het -kategorie

nummer van waaruit en waarheen de overgang gaat, 

afgedrukt, met de ancienniteit en de overgangs

kans vermenigvuldigd met 100 (de percentages dus). 

Er komen steeds 4 van deze groepjes op een regel 

of minder, afhankelijk van het aantal overgangen 

vanuit die kategorie dat nog afgedrukt moet 

worden. Er volgt dan een regel met punten, 

waarna de overgangen vanuit de volgende kategorie 

worden afgedrukt enz., tot alle kategorien zijn 

afgewerkt. 
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OVERGANGSPERCENTAGES VANUIT CATEGORIE ••• NAAR CATEGORIE ••• 
MET ANCIENNITEIT ••• 

---------------------------------
1 2 

---------------------------------
1, 2, u a.1 1, 6r u a.2 
1r 2, 2: 23.3 1, 6, 2: 9.5 
1, 2, 3: 60.0 1, 6r 3: 6.8 
1r 2, 4: 51.9 1, 6, 4: 9.0 
1, 2, s: 44.9 1, 6, s: 10.3 
1 ,. 2, 6: 30+0 1, 6r 6: 1.0 
1, 2, 7: 30.0 1, 6r 7: 1.0 
1, .2, a: 30+0 1, 6r 8: 1.0 
1, 2, 9: 30.0 1' 6, 9: 1.0 
1, 2'10: 30.0 1' 6r10: 1.0 
1r 2'11: 30.0 1, 6'11: 1.0 
1, 2,12: 30.0 1, 6r12: 1.0 
1, 2,13: 30.0 1, 6,13: 1.0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

---------------------------------
--·-·-·- -·---- -- :i-- ----- ---- -------- - -- 4---- ---

---------------------------------
2, 3, u 2.1 2, 6, 1: s.a 
2, 3, 2: 3.3 2, 6, 2: 3.9 
2, 3, 3: 6.0 2, 6, 3: 4.0 
2, 3, 4: 15+8 2, 6, 4: 3.8 
2, 3, 5: 24.2 2, 6r s: 2.6 
2, 3, 6: 23.5 2, 6r 6: 0.9 
2, 3, 7: 32+3 2, 6, 7: 5+7 
2. 3, 8: 13.0 :h 6r 8: 2.0 
2, 3, 9: 21+3 2, 6, 9: 2.2 
2, 3'10: 15.9 2, 6,10: s.s 
2, 3,1u 22.0 2, 6r 11: 7+0 
2, 3,12: s.o 2, 6'12: 7.0 
2, 3'13: s.o 2, 6,13: 7.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

---------------------------------
5 6 

---------------------------------
3, 4, i: o.o 3, 6, u 0.4 
3, 4, 2: 0.7 3, 6, ,., . 

.:.. . o.s 
3, 4, 3: 7+9 3, 6, 3: 1.4 
3, 4, 4: a.9 3, 6r 4: 6.5 
3, 4, s: 9.8 3, 6, s: 2.3 
3, 4, 6: 16.3 3, 6, 6: 3.9 
3, 4, 7: 15+3 3, 6r 7: 3.4 
3, 4, a: 10.7 3, 6r a: 4.5 
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4. 20. Procedure MINMAXLOOP 

Variabelen: 

J 

MINL 

MAXL 

L 

overgangsnummer -

array waarin de minimum ancienniteit 

staat waarbij overgang J gemaakt kan 

worden 

array waarin de maximale ancien~iteit 

staat waarbij overgang J gemaakt kan 

worden 

teller, telt de ancienniteiten (LM). 

De array-elementen MINL en MAXL krijgen begin

waarde 1 als de overgangskans voor die overgang 

met ancienniteit 1 groter dan 0 is en anders 

beginwaarde 0. 

Zolang bij de vorige ancienniteit de fraktie die 

geen overgang maakt vanuit kategorie J nog groter 

dan nul is, worden de minimum en maximum 

ancienniteit nog aangepast. De uiteindelijke 

waarden ervan worden afgedrukt. 

Deze procedure wordt voor iedere overgang aange-

roepen. 

OVERGANG 6 

MIN. ANCIENNITEIT= 1.0 
MAX+ ANCIENNITEIT=13.0 
GEM. ANCIENNITEIT=11.9 
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4.21. Procedure GEMLOOP 

Variabelen: 

J overgangsnummer 

nummer van de uitgangstoestand I 

NOEMER array, kummulatief overgangspercentage 

bij overgang J 

GEML 

FAC 

TELLER 

KANS 

L 

array, gemiddelde ancienniteit in 

kategorie 1, waarbij overgang J 

gemaakt kan worden 

produkt van de frakties die geen 

overgang maken vanuit kategorie I, 

bij ancienniteit L-1 

hulpvariabele, som van L • KANS 

hulpvariabele, FAC •PS J,L 

teller, telt de ancienniteiten 

Deze procedure berekent de gemiddelde ancien

ni tei t waarbij de overgangen plaatsvinden als 

volgt: 

Zij P. l = kans om overgang j te maken als men 
J' 

l jaren in de kategorie heeft door-

gebracht 

w. l = kans om in kategorie i te blijven 
l. ' 

als men reeds l jaren hierin verblijft 

G. = gemiddelde ancienniteit in kategorie i' 
l. ' j 

totdat overgang j plaatsvindt. 

De gemiddelde ancienniteit wordt dan: 

1 

( 1 - \V· U1)2· ,, 
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4.22. Procedure GEMBLIJFTIJD 

Variabelen: 

I 

TEL 

NOEMER 

GEML 

GBL 

J 

nummer van de kategorie waarvoor de 

gemiddelde verblijftijd uitgerekend wordt 

hulpvariabelen voor het tellen van het 

aantal overgangen vanuit een kategorie 

(krijgt waarde in werkkansen) 

array, kummulatief overgangsfraktie bij 

overgang J 

array, gemiddelde looptijd waarbij over

gang J gemaakt wordt 

array, gemiddeld aantal jaren dat men in 

die kategorie I doorbrengt 

teller, telt het aantal overgangen vanuit 

e(m kategorie 

De gemiddelde verblijftijd in kategorie I wordt 

berekend door over de overgangen J vanuit kategorie 

I het produkt van de kummulatieve overgangsfraktie 

en de gemiddelde looptijd waarbij de overgang ge

maakt wordt, te sommeren. 

De kummulatieve overgangsfraktie NOEMER J bij een 

bepaalde kategorie I is: 

L.H [ t-1 LM 
tvOEHER[J]:. 2:. L (Tl w. k) *" p t J +-(TC w. k) * p. IM 

1 *----
t~1 k~o '1 J1 k~o i, J'""'' 

Waarin: 

W. k= kans om in kategorie i te blijven als men 
1, 

reeds k jaren hierin verblijft 

Pj,l= kans om overgang j te maken als men al 1 

jaren in de kategorie heeft doorgebracht 

1- ~,LH 
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4.23. Procedure DRUK 

Deze procedure print de teksten "PROMOTIE", 

"VERLOOP" en "BLIJVERS" t. b. v. de lay-out bij 

EXTRAPRINT, afhankelijk van het aantal overgangen 

vanuit een kategorie. 

Als het aantal overgangen 1 is dan alleen "VERLOOP" 

en "BLIJVERS", anders het nodige aantal malen 

"PROMOTIE" en daarna de teksten "VERLOOP" en 

"BLIJVERS". 

PROMOTIE 
VERLOOP 

VERLOOP 
BLIJVERS 

BLIJVERS 
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4.24. Procedure LOOPBAAN 

Variabelen: 

GEML 

I 

ANSWER 

GLF 

array, gemiddelde looptijd waarbij 

overgang J gemaakt wordt 

teller, telt het aantal funktiegroepen 

(NF) 

boolean, wordt "true" als er een goed 

antwoord wordt gegeven 

array, waarin de gemiddelde leeftijd 

in iedere funktiegroep bij indienst

treding en de gemiddelde leeftijden 

bij promotie vanuit een kategorie 

staan. 

Deze procedure geeft een gemiddeld karriereschema 

waarin alleen de kenmerken leeftijd, looptijd en 

funktiegroep zijn verwerkt. De gemiddelde leeftijd 

bij in diensttreding in de laagste funktiegroep 

wordt ingetypt, hierbij worden de gemiddelde loop

tijden in iedere funktiegroep opgesteld om de 

verwachte promotieleeftijden te bepalen. 

Dit gaat alleen op voor situaties waarbij het 

aantal overgangen 2 ~ NF - 1 is, dus er is dan 

altijd maar promotie naar een andere funktiegroep 

mogelijk en extern verloop. Vanuit de hoogste 

funktiegroep is alleen extern verloop mogelijk. 

GEMIDDELD PROMOTIESCHEMA 
------------------------

RANG + TA TAl THA THAl THA.BD • 

GEM+ LEEFTIJD 25+0 28+0 34+2 41+4 49.9 

* * * * * * * * 
* * * * * * * * GEM. ANCIENNITEIT: 3+0 6+2 7.3 8+5 

************************************************************ 
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4.25. Procedure KANSREC. 

Variabelen: 

I 

J 

L 

TEL 

teller, telt het aantal kategorien 

exkl. de verloopkategorie (TOMINl) 

teller, telt het aantal overgangen 

vanuit kategorie I 

teller, telt het aantal ancienniteiten 

(LM) 

het nummer van de betreffende overgang. 

De waarden van het array WSCHAT (de fraktie die 

geen overgang maakt vanuit kategorie I bij ancien

niteit L) worden berekend: 

Als WSCHAT een waarde 

kleiner dan -.002 krijgt volgt er een foutmelding 

omdat dan de som van de overgangspercentages van

ui t kategorie I, met ancienniteit L groter is 

dan 100. 
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4.26. Procedure WERKKANSEN 

Variabelen: 

I 

J 

L 

TEL 

MOS 

HV 

BF 

HSCHAT 

QS 

MINL 

MAXL 

GEML 

NO EM ER 

GBL 

teller, telt het aantal kategorien 

exkl. verloopkategorie (TOMIN!) 

teller, telt het aantal overgangen 

vanuit kategorie I 

teller, telt het aantal ancienniteiten 

(LM) 

het nummer van de betreffende overgang 

kummulatief overgangspercentage uit 

kategorie I na Li~ jaren 

som van de overgangskansen vanuit 

kategorie I met ancienniteit· L 

Fraktie die LM of meer jaren in een 

kategorie doorbrengt 

array, fraktie die met ancienniteit 

L kategorie I heeft verlaten 

array, kummulatieve overgangsfraktie 

bij overgang I 

array, minimum ancienniteit waarbij 

overgang J gemaakt kan worden · 

array, maximum anciennite~t waarbij 

overgang J gemaakt kan worden 

array, gemiddelde ancienniteit waarbij 

overgang J gemaakt wordt 

array, kummulatief overgangspercentage 

bij overgang J 

array, gemiddelde tijd die men in 

kategorie I doorbrengt 

De berekeningen betreff ende overgangspercentages 

worden uitgevoerd: 

WSCHAT, HSCHAT, QS en BF worden bepaald, Per uit

gangstoestand (kategorie) I worden de procedures 

MINMAXLOOP en GEMLOOP aangeroepen, waardoor de 

gemiddelde ancienniteit, de gemiddelde verblijf

tijd, het kummulatieve overgangspercentage en de 

percentages blijvers en verloop met hun totalen 
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per kategorie afgedrukt warden. 

Als men een situatie hee~t waarin alleen overgangen 

naar een volgende kategorie en de externe verloop

kategorie mogelijk zijn, wordt procedure LOOPBAAN 

uitgevoerd. 

PRINTEN VAN EXTRA OUTPUT 

OVER GANG 1 

MIN+ ANCIENNITEIT= 1+0 
MAX+ ANCIENNITEIT=13+0 
GEM+ ANCIENNITEIT= 3+0 

OVERGANG 2 

MIN+ ANCIENNITEIT= 1+0 
MAX+ ANCIENNITEIT=13.0 
GEM+ ANCIENNITEIT= 2+1 

UIT CATEGORIE 
VERLOOP 

1 : 
BLIJVERS 

CUM+ OVERGANGSPERCENTAGE 
PROMOTIE 

-NA--1-3 --..JAA.EN- : 7 '7 • J . -2-2·~.r-·- - -- ·--0.-2-. 
TOTAAL : 77+5 22+5 o.o 

GEM. VERBLIJFTIJD IN CATEGORIE 

OVERGANG 3 

MIN. ANCIENNITEIT= 1.0 
MAX+ ANCIENNITEIT=13+0 
GEM+ ANCIENNITEIT= 6.2 

OVERGANG 4 

MIN+ ANCIENNITEIT= 1.0 
MAX. ANCIENNITEIT=13.0 
GEM. ANCIENNITEIT= 6.3 

1 : 2 +8 

CUM. OVERGANGSPERCENTAGE UIT CATEGORIE 
PROMO TIE VERLOOP 

NA 13 JAREN : 71.1 23.1 
TOTAAL : 73.5 26.5 

GEM. VERBLIJFTIJD IN CATEGORIE 

OVERGANG 5 

MIN. ANCIENNITEIT= 2+0 
MAX. ANCIENNITEIT=13+0 
GEM. ANCIENNITEIT= 7+3 

2 : 6+2 

2 : 
BLIJVERS 

5.9 
o.o 
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4.27. Procedure INDUCHANGE 

Variabelen: 

I 

ANSWER 

wz 

J 

L 

KA 

nummer van de overgang waarin percen

tages gewijzigd moeten warden 

boolean, "true" als een goed antwoord 

gegeven wordt 

het aantal percentages dat gewijzigd 

moet warden 

teller, telt het aantal percentages 

dat gewijzigd wordt 

ancienniteit 

opgegeven nieuwe overgangspercentages 

M.b.v. deze procedure warden afzonderlijke over

gangspercentages in een overgang gewijzigd. 

Het aantal percentages dat gewijz~gd moet warden, 

wordt ingetypt en gekontroleerd op groter dan LM 

of kleiner dan 0. 

Daarna moeten de ancienniteitsnummers met de 

nieuwe percentages ingetypt warden. Als deze per

centages kleiner dan 0 of groter dan 100, volgt 

een foutmelding en wordt de wijziging niet uit

gevoerd; in een later stadium is nog gelegenheid 

tot korrektie. 

De nieuwe percentages worden als kansen (delen 

door 100) in het array PS opgenomen. 

HOEVEEL PERCENTAGES WILT U WIJZIGEN IN OVERGANG 1 T 

GEEF NU DE WIJZIGINGEN BIJ DEZE OVERGANG : ANCIENNITEIT , PERCENTAGE 
3r25 
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4.28. Procedure PROCCHANGEl 

Variabelen: 

I 

L 

GR 

ANSWER 

nummer van de overgang waarvan de 

overgangspercentages verschoven moeten 

worden 

teller, telt de ancienniteiten waarvoor 

de overgangspercentages aangepast moeten 

word en 

het aantal jaren dat de overgangsper

centages verschoven moeten worden, als 

GR >o wordt de looptijd verlengd met 

GR j aar, als GR < 0 dan verkort met 

GR jaar 

boolean, "true" als een goed antwoord 

gegeven wordt. 

Het aantal jaren waarmee de overgangspercentages 

verschoven moeten worden, wordt opgegeven. 

Als dit een positief getal is, worden de eerste GR 

overgangspercentages op 0 gesteld en de overige 

met GR verschoven PS ( I ,L J = PS [I, L-GRJ, 

waarbij de laatste percentages verdwijnen. 

Bij een negatief getal worden de eerste overgangs

percentages verschoven PS Cr ,L] = PS CI ,L-GR J 

en de laatste GR op PS C I,LMJ gesteld, hierbij 

verdwijnen de eerste GR percentages. 

Men dient voorzichtig te zijn bij de minimale en 

maximale looptijden, omdat er steeds zoals aange

geven percentages verdwijnen. 

MET HOEVEEL JAREN WILT U DE PERCENTAGES VERSCHUIVEN 1 
~ = VERLENGING VAN TIJDEN TOT OVERGANG , - = VERLAGING VAN TIJDEN 

+2 TOT OVERGANG 
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4.29. Procedure PROCCHANGE 2 

Variabelen: 

I 

FAC 

KA 

L 

ANSWER 

nummer van de overgang waarvan de 

overgangspercentages met een f aktor 

vermenigvuldigd moeten worden 

de faktor waarmee de percentages ver

menidvuldigd worden 

hulpvariabele voor het nieuwe overgangs

percentage in verband met de kontrole 

of dit percentage groter dan 100 wordt 

teller, telt de ancienniteiten (LM) 

boolean, "true" als een goed antwoord 

gegeven wordt. 

De vermenigvuldigingsfaktor moet opgegeven worden 

en er wordt van nagegaan of deze wel groter of 

gelijk 0 is. De nieuwe overgangskansen warden uit

gerekend en worden gekontroleerd. 

Als ze groter dan i worden, volgt er een waarschu

wing dat de percentages op 100 (en dus de kansen 

op 1) zijn gesteld. 

MET WELKE FACTOR WILT U DE OVERGANGSPERCENTAGES VERMENIGVULDIGEN ? 
1+5 
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4.30. Procedure CORRECKANSEN 

Variabelen: 

I 

DUM 

ANSWER 

ANT 

nummer van de overgang waarvan 

overgangspercentages gewijzigd moeten 

worden 

aanduiding voor de soort wijziging 

die toegepast moet warden 

booleans worden "true" als er op de 

verschillende vragen een goed antwoord 

gegeven wordt 

Het aantal te wijzigen overgangen wordt gevraagd 

(WY), dit aantal moet 0 en het aantal overgangen 

zijn. De nummers van deze overgangen worden opge

geven, gekontroleerd en opgeslagen in het array 

VERAN I . Na de vraag hoe de overgangen gewijzigd 

moeten warden (afzonderlijk wijzigen, verlengen 

van de looptijden of vermeningvuldigen met een 

faktor), waarbij om hulpteksten gevraagd kan 

warden, krijgt DUM en waarde op grand waarvan 

een van de procedures INDUCHANGE, PROCCHANGEl 

of PROCCHANGE2 aangeroepen wordt. De hele cyclus 

kan men WY-maal doorlopen. Als er te kennen is 

gegeven dat niet meer te willen, wordt procedure 

KANSREC aangeroepen, waarmee nieuwe WSCHAT berekend 

wordt en van de sommen van de overgangspercentages 

nagegaan wordt of deze groter dan 100 worden. 

Voortdurend vinden kontroles op ingetypte antwoorden 

plaats, waarbij korrekties kunnen plaatsvinden bij 

foute antwoorden. 
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IN HOEVEEL OVERGANGEN WILT U PERCENTAGES WIJZIGEN ? 
4 ·~ 

2 
3 
4 

GEEF OP AFZONDERLIJKE REGELS DE NUMMERS VAN DEZE OVERGANGEN 

HOE WILT U IN OVERGANG 1 WIJZIGEN ? 

WILT U DEZE OVERGANGSPERCENTAGES NOG EENS WIJZIGEN ? 
NEE 
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4.31. Procedure CORREK 

In deze procedure wo.rdt de vraag gesteld of er 

overgangspercentages gewijzigd moeten warden. Als 

dit het geval is, wordt procedure CORRECKANSEN 

aangeroepen 

WILT U DE OVERGANGSPERCENTAGES WIJZIGEN ? 
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4.32. Procedure PLICHTRECRU 

Variabelen: 

ANSWER 

I 

T 

boolean, "true" als een goed antwoord is 

gegeven 

teller, telt het aantal kategorien waarin 

gerekruteerd moet warden 

teller, telt het aantal jaren in de toekomst 

waarin gerekruteerd moet warden. 

Het aantal kategorien waarin gerekruteerd moet warden 

wordt ingetypt (C), en wordt gekontroleerd. Daarna moet 

van ieder van die kategorien het nummer, met daaronder 

de wervingsaantallen voor het aantal voorspeljaren 

warden opgegeven. Deze gegevens warden ingelezen, waar

door de array's REC en PLRECR gevuld warden. 

IN HOEVEEL CATEGORIEEN MOET GERECRUTEERD WORDEN ? 
---1--~- +- ----- - --- -- - ---- -- ---- - ---- -- ---

GEEF VAN ALLE CATEGORIEEN HET NUMMER EN DAARONDER 
DE WERVINGSAANTALLEN VOOR DE 5 JAREN IN DE TOEKOMST 

1 
20,40,20,20,20 

************************************************************ 
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4.33. Procedure PRINTLEEFTTAB 

Variabelen: 

T 

LB 

UB 

A 

I 

J 

K 

LL 

R 

TOT 

FAC 

MIND 

het jaar(ten opzichte van het huidige jaar) 

waarvoor de tabel geprint moet worden 

ondergrens van de leeftijden 

bovengrens van de leeftijden 

array waarin de bezettingen staan die in 

de af te drukken tabel opnomen moeten worden 

teller, telt het totaal aantal kategorien 

teller, telt het aantal kategorien in de 

funktiegroep 

teller, telt de leeftijden 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt de funktiegroepen 

totaal aantal personen met een zekere 

leeftijd 

schaalfaktor voor het afdrukken van de 

tabel (5+3'1ZNF) 

array, waarin de totalen van de waarden van 

array A, per funktiegroep staan. 

Afhankelijk van de waarde van T worden verschillende 

kopjes afgedrukt. M.b.v. de procedure PRINTHEADING 

worden de rangnamen afgedrukt al dan niet met "LEEF

TIJD" afhankelijk van de waarde van de boolean 

LEEFTIJD. De bezettingen per funktiegroep (TOTAL) 

worden bepaald. Als LEEFTIJD "true" is, wordt MIND 

afgedrukt voor iedere leeftijd. 

SUMA krijgt z'n waarde (totale bezetting in jaar T). 

De waarden van TOTAL voor iedere funktiegroep en 

SUMA (de som hiervan) worden afgedrukt. 

Als kwalifikatienivo en opleidingsnivo 0 zijn, behalve 

voor de verloopkategorie, worden de waarden van A 

niet meegeteld, bijvoorbeeld voor het weglaten van 

tussenkategorien. 
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--------------------------------------
HUII1IGE BEZETTING • 1977 • 

RANG 
LEEFTIJII TA TA1 THA THA1 THABII TO TAAL 
------------------------------------------------

50 ** 0 4 7 8 4 ** 23 
49 ** 1 4 3 9 3 ** 20 
48 ** 0 2 9 8 4 ** 23 
47 ** 0 1 9 12 1 ** 23 
46 ** 0 3 12 10 1 ** 26 
45 ** 0 6 24 a 0 ** 38 
44 ** 0 2 7 6 2 ** 17 
43 ** 0 9 22 10 0 ** 41 
42 ** 1 4 14 7 0 ** 26 
41 ** 0 5 15 12 0 ** .32 

-- --40----**- --- -4 a : -- - 19 ---4 ---- --0-- **"- -30--
39 ** 1 9 18 5 0 ** 33 
38 ** 1 17 21 1 0 ** 40 
37 ** 0 22 22 1 0 ** 45 
36 ** 4 17 22 1 0 ** 44 
35 ** 2 28 18 1 0 ** 49 
34 ** 7 32 16 0 0 ** 55 
33 ** 3 56 11 0 0 ** 70 
32 ** a 42 14 0 0 ** 64 
31 ** 16 82 4 0 0 ** 102 
30 ** 24 55 7 0 0 ** 86 
29 ** 28 52 1 0 0 ** 81 
28 ** 32 54 0 0 0 ** 86 
27 ** 41 6 0 0 0 ** 47 
26 ** 29 2 0 0 0 ** 31 
25 ** 23 0 0 0 0 ** 23 
24 ** 11 0 0 0 0 ** lf 
23 ** 4 0 0 0 0 ** 4 
22 ** 0 0 0 0 0 ** 0 
21 ** 0 0 0 0 0 ** 0 
20 ** 0 0 0 0 0 ** 0 

------------------------------------------------
TOTAAL: 238 519 295 103 15 ** 1170 
------------------------------------------------
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4.34. Procedure DATAPRINT 

Deze procedure wordt aangeroepen als INPUTPRINT 

de waarde "true" heeft. Met behulp hiervan worden 

de input-gegevens afgedrukt. 

De procedures WRITEGEGEVENS, WRITECATEG en WRITE

KANSEN worden hiervoor aangeroepen. 

Hiermee worden de begin- en afsluitende testregels 

afgedrukt. 

PRINTEN VAN DATA-INPUT 
----------------------

EINDE VAN INPUTPRINT 
************************************************************ 
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4.35. Procedure MATRIXPRINTEN 

JAAR * 

Variabelen: 

Ll 

Ul 

w 

v 

B 

I 

J 

T 

FAC 

TOT 

ondergrens van de voorspelperiode 

bovengrens van de voorspelperiode 

ondergrens van kenmerk waarover ge

sommeerd wordt 

bovengrens van kenmerk waarover ge

sommeerd wordt 

array, waarin de gegevens staan die 

afgedrukt moeten warden 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt het kenmerk waarover ge

sommeerd wordt 

teller, telt de jaren in de voorspel

periode 

schaalfaktor voor het afdrukken van de 

tabel (NF x 3 + 7) 

array, totale bezetting in jaar T in de 

voorspelperiode 

Met behulp van deze procedure kan vaor een gewenst 

kenmerk de bezetting per funktiegraep in de 

voorspelperiade warden afgedrukt. Eerst warden de 

teksten "RANG", "JAAR", en "TOTAAL" afgedrukt. 

Daarna warden de waarden van het array TOT bepaald 

en die van B en TOT afgedrukt. 

Na de huidige bezetting (startbezetting) volgt 

een regel met punten. 

RANG 
TA TA1 THA THA1 THABD * TOTAAL 

------------------------------------------------
1977 * 238 547 376 180 70 * 1411 
• • • • + • • • • • + + • + • + • + + + • + + + + + + + • • + + • + • + + • + • + + • + • • + • 

1978 * 188 509. 387 184 75 * 1343 
1979 * 143 468 399 190 75 * 1275 
1980 * 108 428 406 199 79 * 1220 
1981 * 86 383 400 209 81 * 1159 
1982 * 80 330 393 218 84 * 1105 
------------------------------------------------
************************************************************ 
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4.36. Procedure SOM 

Variabelen: 

Ll 

Ul 

w 

v 

A 

B 

KENM 

I 

J 

L 

T 

TEL 

ondergrens van de voorspelperiode 

bovengrens van de voorspelperiode 

ondergrens van het kenmerk waarover 

gesommeerd wordt 

bovengrens van het kenmerk waarover 

gesommeerd wordt 

array, waarin de te sommeren gegevens 

staan 

array, waarin de gesommeerde gegevens 

warden gezet 

array, waarin de kenmerknummers van 

de kategorien staan 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt het kenmerk waarover 

gesommeerd wordt 

teller, telt·de ancienniteiten 

teller, telt de jaren in de voorspel

periode 

teller, telt het totale aantal kate

gorien 

Deze procedure sommeert de bezettingsaantallen 

over de gewenste kenmerken. 

Het array B wordt gevuld met nullen. Daarna wordt 

het gevuld, door bij de vorige waarde steeds de 

nieuwe uit array A op te tellen. De procedure 

MATRIXPRINTEN wordt dan aangeroepen om deze 

bezettingsaantallen per kenmerk in de toekomst 

af te drukken. 
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4.37. Procedure PRINTMATRIX 

JAAR * 

Variabelen: 

Ll 

Ul 

c 

I 

T 

FAC 

TOTA 

ondergrens van de voorspelperiode 

bovengrens van de voorspelperiode 

array, waarin de gegevens staan die 

afgedrukt moeten worden 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt de jaren in de voorspel

periode 

faktor voor het aantal spaties dat 

gebruikt moet worden om de koptekst 

midden boven de matrix te krijgen 

array waarin de getotaliseerde waarden 

uit C, per jaar in de voorspelperiode 

staan. 

Procedure voor het afdrukken van de bezetting per 

rang.in de voorspelperiode (aangeroepen door 

procedure SOMLOOPTIJD) en voor de salariskosten 

per rang in de voorspelperiode (aangeroepen 

door de procedure SALARISSEN). 

RANG 
TA TA1 THA THA1 THABD * TOTAAL 

------------------------------------------------
1977 * 238 547 376 180 70 * 1411 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1978 * 156 556 329 181 49 * 1271 
1979 * 101 551 314 200 55 * 1221 
1980 * 73 523 305 219 64 * 1184 
1981 * 63 476 301 234 68 * 1142 
1982 * 59 425 307 244 77 * 1112 

------------------------------------------------
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4.38. Procedure PRINTANCTABEL 

Variabelen: 

A 

I 

L 

T 

ANSWER 

ANT 

array waarin de af te drukken gegevens 

staan 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt de ancienniteiten 

jaar in de voorspelperiode waarvoor 

de ancienniteitentabel afgedrukt moet 

word en 

boolean, die "true" zijn als een goed 

antwoord gegeven is. 

Als dit bij de procedure OUTPUT is opgegeven, wordt 

m.b.v. deze procedure de ancienniteitentabel af

gedrukt. Het "jaar waarvoor deze tabel gegeven moet 

worden, moet worden ingetypx, de teksten"JAAR", 

"ANCIENNITEIT" en de rangna.men worden afgedrukt, 

met daaronder de gegevens uit het array A. 

M. b. v. "ANSWER" wordt steeds een j aartal gevraagd 

totdat het cijfer 99 wordt ingetypt. 

VOOR WELK JAAR WILT u EEN TABEL <STOP ALS 99) 
19{!? 

JAAR • 1979 • 
---------------
ANCIENNITEIT TA TA1 THA THA1 THABD 
------------------------------------------

1 ** 20 56 98 34 15 
2 ** 14 49 110 32 15 
3 ** 47 68 46 17 5 
4 ** 39 64 52 28 8 
5 ** 13 51 35 18 4 
6 ** 7 20 29 14 8 
7 ** 1 19 25 13 3 
8 ** 1 21 30 13 8 
9 ** 0 10 23 8 3 

10 ** 0 5 14 7 2 
11 ** 0 3 5 3 2 
12 ** 0 1 6 3 1 
13 ** 0 20 12 1 1 

------------------------------------------

1 
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4.39. Procedure SOMLOOPTIJD 

Variabelen: 

Ll 

Ul 

A 

B 

c 

I 

J 

L 

T 

TEL 

ondergrens van de voorspelperiode 

waarover de ancienniteiten berekend 

moeten warden 

bovengrens van de voorspelperiode 

waarover de ancienniteiten berekend 

moeten warden 

array, waarin de te sommeren bezetting 

per kategorie, ancienniteit en jaar 

staat 

array, waarin al te sommeren bezetting 

per funktiegroep, ancienniteit en jaar 

staat 

array waarin de gesommeerde gegevens 

komen 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt het aantal kategorien 

in een funktiegroep 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt de jaren in de voorspel

periode 

teller, telt het aantal kategorien, 

per funktiegroep 

De bezetting wordt m.b.v. deze procedure gesom

meerd over de kategorien en vervolgens over de 

ancienniteiten. De verwachte bezetting in funk

tiegroep I in jaar T wordt dan afgedrukt m.b.v. 

de procedure PRINTMATRIX. 

BEZETTING PER ~ANG IN VOORSPELPERIODE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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. 4.40. Procedure PIRAMIDE 

Variabelen: 

u 

LFMN 

LFMX 

LFTBEZ 

I 

LL 

K 

KK 

T 

GRENS 

HULP 

maximum aantal jaren dat men in het 

systeem kan zijn (pensioneringsleeftijd 

- min. wervingsleeftijd) 

minimale leeftijd, die hier beschouwd 

wordt (= RECMN) 

maximale leeftijd, die hier beschouwd 

wordt (= FLO El ) 

array, waarin de verwachte bezetting 

in kategorie I, met ancienniteit LL 

en leeftijd K 

teller, telt de kategorien 

teller, telt de ancienniteiten 

hulpvariabele voor de leeftijden 

teller, telt de overgangen 

teller, telt het aantal jaren dat 

beschouwd moet worden 

minimum te beschouwen leeftijd (min. 

wervingsleeftijd - duur van de voor

spelperiode, of de minimale leeftijd 

LF'IMIN) 

hulpvariabele, verwachte bezetting in 

kategorie I, met ancienniteit LL en 

leeftijd K-1, vermenigvuldigd met de 

overgangskans van kategorie I, met 

ancienniteit LL 

GRENS, de minimaal hier in beschouwing te nemen 

leeftijd wordt bepaald als het verschil van de 

minimum leeftijd van de leeftijdsontwikkeling 

die men wil volgen en de lengte van de voorspelperio

de. Als de waarde van GRENS beneden die van de 

minimum leeftijd in het systeem (LFTMIN) komt, 

krijgt GRENS echter deze waarde. 
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Voor alle kategorien, alle ancienniteiten en de 

leeftijden GRENS tot de minimum rekruteringsleeftijd 

worden de elementen van het array LFTBEZ op nul gesteld. 

Voor de leeftijden beginnend met de minimum wervings

leeftijd tot de pensioneringsleeftijd worden nu de 

waarden van LFTBEZ bepaald. 

Daarvoor worden voor de onderhavige leeftijd e.erst 

de elementen van het LFTBEZ-array op nul gesteld. 

Voor de overgangen, wordt daarna voor iedere ancien-

ni teit de waarde van HULP berekend, als de bezetting 

van de kategorie van waaruit de overgang plaatsvindt, 

bij die ancienniteit en voor de leeftijd een jaar 

jonger dan waarvoor men nu rekent, vermenigvuldigd 

met de overgangskans bij die overgang en ancienniteit. 

De leeftijdsbezetting van de kategorieen waarheen de 

overgang gaat wordt dan bepaald, door bij de waarde 

daarvan HULP op te tellen en de ancienniteiten aan 

te passen (ancienniteit 1, bij promotie, LL + 1 als 

men gewoon een jaar !anger in de kategorie verblijft, 

en LM als men al LM jaren in de kategorie verblijft). 

Daarna worden voor alle kategorieen de leeftijdbe

zettingen aangepast door er de bezetting in de -

kategorie, met ancienniteit 1 lager en leeftijd 

1 lager, vermenigvuldigd met de fraktie die geen 

overgang maakt vanuit die kategorie met ancienniteit 

1 lager er bij op te tellen; en voor de maximale 

ancienniteit de bezetting bij de maximale ancien

niteit vermenigvuldigd met de fraktie die geen overgang 

maakt bij de maximale ancienniteit. 

Tenslotte wordt nog steeds voor de heersende leeftijd 

de interne werving verwerkt, door voor de kategorien 

waarin geworven wordt de bezetting te verhogen met de 

interne werving in die kategorie vermenigvuldigd met 

de fraktie daarvan met de heersende leeftijd. 
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4.41. Procedure STATBEZETTING 

Variabelen: 

I 

R 

FAC 

E2 

w 

teller, telt het aantal rekruten waarin 

gerekruteerd wordt 

teller, telt de funktiegroepen 

hulpvariabele om kopje midden bov.en de 

output te krijgen 

hulpvariabele, maximaal aantal jEa"en dat 

men in het systeem kan zijn (pensionerings

leeftijd - min. wervingsleeftijd) 

quotient van huidige bezettingsaantal en 

verwachte bezettingsaantal op lange ter

mijn. 

Deze procedure berekent de stationaire bezetting, 

die resultuurt bij konstante werving en konstant 

promotie en verloopgedrag. 

Als er geen werving plaatsvindt, is de stationaire 

bezetting nul, volgt hiervan een melding en wordt de 

procedure verlaten. 

Anders wordt m.b.v. de procedure PIRAMIDE het array 

LFTBEZ van de verwachtte bezettingen gevuld en afgedrukt 

m.b.v. de procedure PRINTLEEFTTAB. 

Er wordt uitgegaan van het laatste opgegeven wer

vingsgetal en wel zodanig dat alleen het bezettings

~otaal per funktiegroep op lange termijn wordt uit

geprint. 

De benodigde werving om de totale bezetting konstant 

te houden wordt uitgerekend, door de interne werving 

in iedere kategorie in het laatste jaar van de voor

spelperiode met W te vermenigvuldigen. 

Deze waarden worden afgedrukt met de bijbehorende 

kategorienummers. De bezetting die dan wordt ver

kregen TOTAL (bezettingstotaal in funktiegroep I) 

per funktiegroep, wordt als laatste afgedrukt. 
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STATIONAIRE BEZETTING BIJ LAATSTGEKOZEN WERVINGSAANTALLEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JAAR : 2019 
RANG 

TA TAl THA THAl THABD TOTAAL 

TOTAAL: 70 74 95 63 35 ** 337 

BENODIGDE WERVING OM TOTALE BEZETTING CONSTANT TE HOUDEN : 
CATEGORIE 1: 84 
CATEGORIE 3: 0 

DE BEZETTING WORDT DAN 

TA TA1 

TOTAAL: 297 312 

RANG 
THA THA1 THABD TOTAAL 

400 267 149 ** 1422 
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4.42. Procedure FLOWS 

Variabelen: 

I 

K 

T 

FAC 

RECRIN 

PROMIN 

TOTIN 

PROMO UT 

VERLOUT 

PENSO UT 

TO TOUT 

teller, telt het aantal kategorien 

waarin geworven wordt, vervolgens het 

aantal overgangen, dan het aantal 

funktiegroepen 

hulpvariabele, het aantal jaren waarvan 

de flows afgedrukt warden 

teller, telt het aantal voorspeljaren, 

en het aantal jaren waarvan de flows 

afgedrukt moeten warden 

hulpvariabele om de tekst "JAAR" midden 

boven de output te krijgen 

array, het aantal personen dat gerekru

teerd wordt in kategorie I in jaar T 

array, het aantal personen dat kategorie 

I binnenkomt d.m.v. promotie in jaar T 

array, het totaal aantal personen dat 

kategorie binnenkomt in jaar T 

array, het aantal personen dat door 

promotie kategorie I verlaat in jaar T 

array, het aantal personen dat kategorie 

I verlaat door vertrek in jaar T 

array, het aantal personen dat kategorie 

I verlaat door pensionering in jaar T 

array, het totale aantal personen dat 

kategorie I verlaat in jaar T 

Eerst wordt het array RECRIN gevuld m.b.v. de 

waarden uit PLRECR. PROMOUT en PROMIN warden be

paald m.b.v. het array ERIN. Vervolgens wordt TOTIN 

uitgerekend door de waarden van RECRIN en PROMIN 

te sommeren. TOTOUT wordt daarna berekend door 

TOTIN op te tellen bij de bezetting (BERA) en daar 

de bezetting in het volgende jaar van af te trekken. 

Tenslotte kan dan VERLOUT bepaald warden door van 

TOTOUT PROMOUT en PENSOUT (berekend in de procedure 

PROGNOSE) af te trekken. 
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Vervolgens warden de waarden van deze array's 

afgedrukt in tabelvorm. · 

FLOWS IN HET SYSTEEM 
••••••••••• + •• + ••••• 

RANG * FLOW * JAAR 
1977 1978 1979 1980 1981 

--------------------------------------------
TA RECR. IN 15 20 20 20 20 
TA PROM. IN 0 0 0 0 0 
TA TOT. IN 15 20 20 20 20 .................................. 
TA PROM.UIT 57 56 46 35 23 
TA VERL.UIT 8 9 9 6 4 
TA PENS+UIT 0 0 0 0 0 
TA TOT.UIT 65 65 55 41 27 

--------------------------------------------
TA1 RECR. IN 0 0 0 0 0 
TA1 PROM •. IN 57 56 46 35 23 
TAl TOT+ IN 57 56 46 35 23 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TA1 PROM.UIT 101 88 71 64 55 
TA1 VERL.UIT 43 38 31 25 22 
TA1 PENS.UIT 2 2 2 2 0 
TA1 TOT.UIT 146 .128 104 91 77 

--------------------------------------------
THA RECR+ IN 10 10 10 0 . 0 
THA PROM. IN 101 88 71 64 55 
THA TOT. IN 111 98 81 64 55 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
THA PROM.UIT 34 34 35 40 41 
THA VERL+UIT 11 12 13 13 17 
THA f'ENS.UIT 5 5 4 6 4 
THA TOT.UIT 50 51 52 59 62 

--------------------------------------------
THA1 RECR. IN 0 0 0 0 0 
THAl PROM. IN 34 34 35 40 41 
THAl TOT. IN 34 3.4 35 40 41 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
+MAl PROM.un: -- -1-6---45-- · 15 14 15-
THA1 VERL.UIT 6 6 7 6 7 
THA1 PENS.UIT 8 7 3 5 3 
THA1 TOT.UIT 30 28 25 26 26 

--------------------------------------------
THABD RECR. IN 0 0 0 0 0 
THABD PROM. IN 16 15 15 14 15 
THABD TOT. IN 16 15 15 14 15 

•••••• + •• + •••••••••••••••••••••••• 

THABD F'ROM.UIT 0 0 0 0 0 
THABD VERL+UIT 7 8 7 7 7 
THABD F'ENS.UIT 3 7 4 5 5 
THABD TOT+UIT 10 15 11 12 12 

--------------------------------------------
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4.43. Procedure HISTOGRAM 

Variabelen: 

BERA 

I 

T 

SCHAAL 

HISTL 

K 

s 
ANSWER 

ANT 

MAXBERA 

array, waarin de bezetting van funktiegroep I in 

jaar T 

teller, telt het aantal funktiegroepen 

teller, telt de jaren van de voorspelperiode, en 

hulpvariabele voor het inlezen van het jaartal 

waarvoor men een histogram wil hebben 

schaalf aktor in het histogram 

hulpvariabele voor de lengte van de balken in het 

histogram 

teller, telt het aantal dezelfde balken dat afge

drukt moet worden (2), voor de overzichtelijkheid 

van het histogram 

teller, telt het aantal karakters van de balk 

boolean's, "true" als een goed antwoord gegeven is 

hoogste waarde die voorkomt in het array BERA 

MAXBERA wordt bepaald, en met behulp daarvan SCHAAL. Het jaar

tal waarvoor men een histogram wil hebben moet worden ingetypt, 

dit getal wordt gekontroleerd. Het histogram wordt afgedrukt, 

met aan het eind van iedere regel de waarde van BERA. 

In het geval van meer dan 9 funktiegroepen worden steeds de 

cijfers 0,1,2 ........ 9 gebruikt. 
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VOOR WELK JAAR WILT U EEN HISTOGRAM <STOP ALS 99) 1 
1978 

EEN CIJFER BETEKENT 10 PERSONEN 

JAAR 1978 : 

TA 
TA 

TA1 
TA1 
THA 
THA 

THA1 
THA1 

THABD 
THABD 

----A----A----A----A----A----A----A----A----A--~-A----A----A 

1111111111111111111 
1111111111111111111 
2222222222222222222222222222222222222222222222 
2222222222222222222222222222222222222222222222 
33333333333333333333333333333333333333333333 
33333333333333333333333333333333333333333333 
444444444444444444 
444444444444444444 
55555555 
55555555 

VOOR WELK JAAR WILT U EEN HISTOGRAM <STOP ALS 99) ? 
;f.982 

EEN CIJFER BETEKENT 10 PERSONEN 

JAAR 1982 : 

TA 
TA 

TA1 
TA1 
THA 
THA 

THAI 
THA1 

THABD 
THABD 

----A----A----A----A----A----A----A----A----A----A----A----A 

11111111 
·11111111 
2222222222222222222222 
2222222222222222222222 
333333333333333333333333333333333333333333333333333 
333333333333333333333333333333333333333333333333333 
44444444444444444444444 
44444444444444444444444 
55555555 
55555555 

VOOR WELK JAAR WILT U EEN HISTOGRAM <STOP ALS 99) 1 

188 
188 
458 
458 
437 
437 
184 
184 

75 
75 

80 
80 

218 
218 
512 
512 
229 
229 

84 
84 



- 87 -

4.44 Procedure SALARISSEN 

Variabelen: 

I 

J 

L 

T 

BETA 

SAL 

PLUS 

SALl 

LMAX 

teller, telt het aantal kategorien en daarna 

het aantal kategorien tot een nieuwe funktie

groep begint 

teller, telt de funktiegroepen 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt het aantal jaren in de voorspel

periode 

hulpvariabele voor het inlezen van de jaarlijk

se toename van de salarissen (trendfaktor) 

array, waarin de salariskosten voor funktie

groep J in jaar T (eerst in duizend, later in 

miljoen gulden) 

array waarin de periodieke toename in salaris 

voor funktiegroep I 

array waarin de aanvangssalarissen in funktie

groep I 

array, waarin de lengte van de salarisschaal 

per funktiegroep 

De begingegevens warden ingetypt en gelezen SALl, PLUS, 

LMAX en BETA. M.b.v. het array BEZ waarin de bezettingen 

in funktiegroep I, met ancienniteit L en in jaar T staan, 

warden de salariskosten per funktiegroep voor ieder 

jaar van de voorspelperiode uitgerekend en afgedrukt 

met behulp van de procedure PRINTMATRIX. Er wordt van 

uit gegaan dat ancienniteit in de funktiegroep gelijk 

staat met salarisancienniteit. 

De procedure stop.t/w.~naeer voor de trendfaktor het 

getal 99 wordt opgegeven. 
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GEEF VOOR DE 5 CATEGORIEEN <IN 1000-GULDENS> : 
AANVANGSSALARIS, PERIODIEKE TOENAME' SCHAALLENGTE 

. 30f~;, ~<? 
35,5,io 

.40,5,15 
45,5,15 
50,5,15 

GEEF DE JAARLIJKSE TOENAME IN PROCENTEN <STOP ALS 99) 
7 

SALARISKOSTEN IN MILJOENEN GULDENS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RANG 
JAAR * TA TA1 THA THA1 THABD * TOTAAL 

1977 * 9 28 22 11 5 * 75 ................................................. 
1978 * 8 25 27 12 6 * 78 
1979 * 7 23 31 14 6 * 81 
1980 * 6 21 36 15 6 * 84 
1981 * 5 19 39 17 7 * 87 
1982 * 5 16 42 20 8 * 91 
------------------------------------------------

GEEF DE JAARLIJKSE TOE NAME IN PROCENTEN <STOP ALS 99) 
99 ... 
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4.45 Procedure VARIANTIES 

Variabelen: 

I 

J 

L 

T 

FACl 

FAC2 

A 

B 

PK 

WK 

VAR 

VARA 

teller, telt de kategorien en de funktie-

groepen 

teller, telt de kategorien en de overgangen 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt de jaren in de voorspelperiode 

schaalfaktoren t.b.v. het afdrukken van de 

tab el 

hulpvariabele, heeft de waarde LM of L + 1 

hulpvariabele, heeft.de waarde A of 1 

hulpvariabele, heeft de waarde PS J,L 

hulpvariabele, heeft de waarde WSCHAT I,L 

array, waarin de .. varianties staan van de 

kategorien, per jaar en per ancienniteit 

array, waarin de varianties van de funktie

groepen per jaar staan en later de stan

daardafwijkingen 

De waarden van het array VAR worden nul gesteld, daarna 

worden voor het eerste jaar de varianties van de kate

gorien per ancienniteit bepaald. Voor het geval er 

overgangen plaatsvinden, wordt deze van 

Voor het geval dat men in dezelfde kategorie blijft 

wordt deze 

VARt,j,l = variantie van de kategorie naar (j) met 

ancienniteit 1 in jaar t 

van (j), naar (j) = kategorienummer van waar respec

tievelijk waarheen overgang j plaatsvindt. 

Hierin is: P. 
1 

de kans om overgang j te maken als men 
J' 

al 1 jaren in de kategorie verblijft. 

Ni,1,0 de bezetting van kategorie i met an

cienniteit 1, in jaar O 

W. 1 de kans om in kategorie i te blijven als 
l.' 

men al 1 jaren hierin verblijft 

OV het aantal overgangen 

TOMINl het aantal kategorien min 1. 
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Voor de volgende jaren worden de varianties berekend 

m.b.v. die van het voorgaande jaar en wel als volgt: 
tJ./ 

Voor de overgangen: VAR ·f>=-LH-P·.t)R,.e.~tY. . +P.z *VAR ·t 
t,jd, j:1 J• J IJ~Cjl, t.t·I J•l t-1,j, 

11)1(1lJt 
Voor de blijvers: VAR. =Z. (1-'W. )\.v'.·ft*N·n +~.ln.lfVARt-1·! 

-t.1.e hi •. e 1,-t. ,,~,-t-i. '·" ·'· 

De waarden van het array VARA worden nu bepaald door 

de waarden van VAR over de kategorien per funktie

groep en de ancienniteiten te sommeren. De standaard

afwijkingen worden dan berekend door de wortel te 

nemen van deze waarden. Tenslotte worden de standaard

afwijkingen, voorzien van teksten, afgedrukt. 

STANDAARDAFWN. BIJ VOORSPELLINGEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RANG 
JAAR * TA TA1 THA THA1 THABD 

-------------------------------------------
1978 * 6 12 10 7 5 
1979 * 7 14 14 9 6 
1980 * 7 15 17 11 7 
1981 * 6 15 18 13 8 
1982 * 5 14 19 14 9 
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4.46 Procedure COVAR 

Variabelen: 

A 

B 

DEL 

I 

Hl 

K 

Kl 

K2 

K3 

K4 

Ml 

M2 

M3 

M4 

Ll 

L2 

T 

w 

FAC2 

FAC3 

hulpvariabele, heeft de waarde Ll of LM-1 

hulpvariabele, heeft de waarde L2 of Ud-1 

delta, = 1, voor covarianties van.kate

gorien op de diagonaal, =O voor alle andere 

gevallen 

teller, telt de uitgebreide kategorien, de 

overgangen en de kategorien 

~ hulpvariabele om van uitgebreide kategorien 

weer over te gaan naar de normale 

teller, telt de overgangen en de kategorien 

kategorienummer van de uitgebreide katego

rien, waar overgang I, naar toe gaat 

kategorienummer van de uitgebreide katego

rie, waar overgang K naar toe gaat 

kategorienummer waarvan overgang I gaat 

" " " K " 
II waarnaar II I " 
" " " K- " 
II van waar " K " 
II II II I " 

(alleen bij de kategorien) 

teller, telt de ancienniteiten bij overgangen 

en kategorien I 

teller, telt de ancienniteiten bij overgangen 

en kategorien K 

teller, telt de jaren in de voorspelperiode 

TClrlINl ~ LM, het aantal uitgebreide katego

rien 

schaalfaktoren t.b.v. het afdrukken van de 

tabel 
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DIAG 
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array, waarin de covarianties tussen 

toestand i en toestand j, (inkl. de 

ancienniteiten) 

varianties in funktiegroep I 

covarianties van de diagonaal-elementen 

(= de varianties) 

Voor de achtergrond van deze procedure zi~ D. 'J. e>dri:holorne111 Ct]. 

Voor het berekenen van de covarianties, wordt met behulp 

van de ancienniteiten het aantal kategorien uitgebreid. 

Iedere oorspronkelijke kategorie wordt nu opgesplitst 

in IM (= het aantal ancienniteiten) kategorien, 

behalve de verloopkategorie. W krijgt nu de waarde van 

het aantal op deze manier uitgebreide kategorien. 

Omdat de covarianties tussen twee toestanden berekend 

moet worden, worden de overgangen en kategorien (vgl. 

VARIANTIES) m.b.v. twee tellers doorlopen, nl. I en K. 

De waarden van de arrays DIAG en COV worden eerst op 

nul gesteld. Eerst worden voor de overgangen onderling, 

daarna voor de blijvers onderling en tenslotte voor 

overgangen en blijvers, ieder jaar de waarden van DIAG 

en COV uitgerekend. 

Omdat de covariantie COV (i,j)=COV (j,i) hoeft men maar 

een driehoek van de matrix uit te rekenen, de andere is 

dan ook bekend, 

Bij de overgangen worden eerst de kategorienummers Ml 

waarnaar de overgang gaat bepaald, dit is altijd de 

eerste van een nieuwe funktiegroep (ancienniteit 1). 

Daarna worden de kategorienummers van waar de overgangen 

bepaald (K3), hierbij moeten de ancienniteiten 

wel meegenomen worden. Er wordt daarna gekontroleerd 

of men nog in het goede deel van de driehoek zit als 

men van de overgangen K de kategorienummers gaat be

palen. M2, het kategorienummer van de kategorie waar

naar overgang K plaatsvindt wordt dan bepaald, en ver

volgens DEL. Daarna de kategorienummers vanwaar de 

overgang plaatsvindt. 
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Voor het berekenen van de covarianties van de 

kategorien waarheen de overgang plaatsvindt wordt nu 

gebruik gemaakt van de covariantie van de kategorien 

van waar de overgang plaatsvindt, waarbij het grootste 

kategorienummer, vanwege de driehoeksvorm, altijd 

voorop staat, m.b.v. de procedure WISSEL. 

De covarianties warden nu als volgt berekend, voor de 

overgangen onderling. 

Voor elementen op de diagonaal; waar i=k: 

Voor de overige elementen: 
"" ov 

Cov =- 2:. 2. P. .. P o 1'- cov . k ~rn), nadl"Ck) i::.1 lc::.1 1, ~t. 1<1t'l. l/al'l£1>,vattC 1 

+ Z (Di; L - P. ) "" P. ~ N . {) 
i::1 1,h 1,h va~t.il,.tt,t.-1 

Voor de blijvers onderling: 
~Ut TI::ttlNt 1'0lf1Ut 

DIAEr= i~t fu wi,Rt. ~ W",h .lf(OV;.'\,k-1. 1-~ 'w';,t1 ~W'1d'lo '* Ni,~t.t-1. 
TDll•Ut~lllt 

C.C\{k-::. ? ~ wi.~1. * V1<. ii. ~ ~ovi-t.1'-t 
Voor de~overgangen en bliJvers: 

DIAGi --i1r· Pi,et. *W1c,h *COV1c..va~i) 
- .it ()..} 

C.ovi.IC~~ t Pi.t1 it\lJic.~2 *COV1e.~Li\ -t ~ P..e1*W1<.it*Nk.ft.b-t 
Met behulp van hulpvariabele H1 warden nu de covarianties 

gesommeerd over de kategorien en ancienniteiten, welke 

waarden in array VAR warden opgeslagen. De standaard

afwijkingen warden nu afgedrukt door de wortel te 

nemen van de waarden uit VAR. Tenslotte wordt de matrix 

gespiegeld, zodat de covarianties van het volgende 

jaar met die van het vorige berekend kunnen warden en 

DIAG wordt nul gesteld, waarna de covarianties voor 

het volgende jaar berekend kunnen warden. 

STANDAARDAFWN. BIJ VOORSPELLINGEN .................................. 
RANG 

JAAR * TA TA1 THA THA1 THABD 

-------------------------------------------
1978 * 6 12 10 7 5 
1979 * 7 13 13 9 6 
1980 * 7 13 14 10 7 
1981 * 6 12 15 11 7 
1982 * 5 12 15 12 8 

-------------------------------------------
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4.47 Procedure OUTPUT. 

Variabelen: 

NUM hulpvariabele, afhankelijk van de waarde 

ervan warden verschillende procedures aange

roepen, met behulp waarvan men de verschillende 

soorten output krijgt 

BEZRA array, bezetting in funktiegroep I, met ancien

niteit L in jaar T. 

De procedure SOMLOOPTIJD wordt altijd aangeroepen, 

hiermee wordt de bezetting per funktiegroep in de voor

spelperiode afgedrukt. 

Daarna kan men middels het intypen van bepaalde cijfers 

opgeven welke output men wenst. Als bepaalde output 

gegeven is, wordt de vraag opnieuw gesteld welke output 

men wenst, totdat door middel van het intypen van het 

cijfer O, aangegeven wordt dat er geen verdere output 

meer wordt ge~raagd. 

De mogelij~e soorten output zijn: 

1. 

2. 

tab el van aantallen in de kwalifikatiegroepen; hierbij 

wordt de procedure SOM gebruikt, en het array LEEFT 

gedekl areerd, de bezetting in funktiegroep I, met 

kwalifikatie J in jaar T 

tabel van aantallen in de opleidingsgroepen: hierbij 

wordt oak weer SOM gebruikt en het array OPL gede-

klareerd, waarin de bezetting in funktiegroep I met 

opleiding J in jaar T. 

3. tabel van aantallen in de ancienniteiten; hiervoor 

wordt de procedure PRINTANCTABEL aangeroepen 

4. flows in het systeem: hiervoor wordt FIDWS aange

roepen 

5. de stationaire bezetting bij de laatstgekozen werving; 

hiervoor wordt STARTBEZETTING aangeroepen 
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6. de bovenschattingen van de standaardafwijkingen; 

hiervoor wordt de procedure VARIANTIES aangeroepen 

7. de exakte standaardafwijkingen; hiervoor wordt 

COVAR aangeroepen 

8. de berekende salariskosten; hiervoor wordt SALARISSEN 

aangeroepen 

9. histogram van de bezetting; hiervoor wordt de.proce

dure HISTOGRAM aangeroepen 

WELKE OUTPUT WENST U NU <CIJFER,GEEN CODENAAH> ? 
9 

1 

KWALIFICATIEGROEPEN 

OPLEIDINGSGROEPEN . 
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4.48 Procedure TEKENING 

M.b.v. deze procedure wordt de tekst "formasy 2" 

met grate letters afgedrukt. 

+++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ++ ++ 
+ +· + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
++++++ + + ++++++++++ + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 

+++ ++++++++++ +++ +++ +++ +++ 

++++++++++ ++++++++++ + + ++++++++++ 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + 
+ + ++++++++++ + + ++++++++++ 
++++++++++ + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + + + 

+++ +++ ++++++++++ +++ ++++++++++ 



- 97 -

4.49 Procedure EINDrEKST 

Deze procedure ve~zorgt het af dr-ukken van de eindtekst 

n.l. "dit is het einde van het conversationele compu

terprogramma", waarna met behulp van de procedure 

TEKENING de letters "FORMASY2" groot afgedrukt worden. 

DIT IS HET EINDE VAN HET CONVERSATIONELE COMPUTERPROGRAMMA 
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4.50 Procedure PLAATJE 

Variabelen: 

Ll 

L2 

TOP 

GROEP 

A 

G 

I 

K 

L 

Q 

R 

FAK 

TOT 

COR 

minimale leeftijd die beschouwd wordt 

maximale leeftijd die beschouwd wordt 

hulpvariabele bij het afdrukken van de 

leeftijdsgrafiek, de maximale bezetting 

van alle funktiegroepen met een bepaalde 

leeftijd 

hulpvariabele, het aantal opeenvolgende 

leeftijden dat als een groep samengenomen 

moet worden bij het afdrukken van de leef

tij dsgrafiek 

array, die als grafiek afgedrukt moet worden 

hulpvariabele, als je steeds GROEP leef

tijden samenneemt, blijft er een restgroep 

over ter grootte G, dit zijn de laagste 

leeftijden 

teller, telt de kategorien en het aantal 

funktiegroepen waarvoor de grafiek al afge

drukt is 

teller, telt de leeftijden, van ne maximale 

naar de minimale 

teller, telt de ancienniteiten 

hulpvariabele, soort schaalfaktor, n.l. het 

aantal eenheden dat een cijf er in de grafiek 

voorstelt 

teller, telt de funktiegroepen 

hulpveriabele, geeft bovengrens voor iedere 

in de graf iek af~edrukte groep aan 

totale bezetting in funktiegroep R, geschaalde 

waarde 

korrektie faktor, =1 voor gewone groepen, 

=GROEP/G voor de restgroep 
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INMIND 

MIND 

array, integer waarden, geschaald van de 

bezetting in funktiegroep R, met leeftijden K 

of K - FAK 

array, bezetting in funktiegroep R met leeftijd 

K. 

De waarde van de schaalfak%or Q wordt bepaald nl. d~ 

gehele deling van de grootst mogelijke bezetting door 67 

(het maximaal aantal karakters in de grafiek, plus 1. 

De waarden van het array MIND worden op O gesteld. Per groep 

worden daarna de wearden van MIND bepaald, door het array 

A over de kategorien per funktiegroep en de ancienniteiten 

te sommeren. Daarna warden de geschaalde waarden berekend, 

door deling van de waarde van MIND door Q, en voor de 

restgroep MIND ~ COR te delen door Q en TOT wordt bepaald 

door INMIND over de funktiegroepen te sommeren. Afhankelijk 

van de groepsgrootte wordt nu de leeftijd afgedrukt, of de 

ondergrens en bovengrens van de groep, als de totale 

bezetting (geschaald) ~ O, dan warden weer de leeftijd of 

de onder- en bovengrens van de groep afgedrukt, met voor 

iedere funktiegroep INMIND maal het nummer van de betref-

f ende funktiegroep. 

Als alle leeftijden of groepen zo afgewerkt zijn~ wordt 

tenslotte afgedrukt hoeveel personeelseenheden een cijfer 

in de grafiek voorstelt. 

LEEFT+* AANTAL 
--------------------------------------------------
46-50 *23333334444444555 
41-45 *2233333333334444445 
36-40 *222223333333333333333333333334444 
31-35 *11222222222222223333333333333334 
26-30 *111122223333 
21-25 *11112 
20-20 * --------------------------------------------------
1 CIJFER = 8 PERSONEELSEENHEDEN. 
-----------------------------------~--------------
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4.51. Procedure PRINTOVERZICHT 

Variabelen: 

J 

K 

L 

LA 

teller, telt het aantal wijzigingen dat 

in een keer af gedrukt wordt 

hulpvariabele, het minimum van 6 en het 

aantal afgedrukte wijzigingen 

teller, telt de ancienniteiten 

hulpvariabele, het totaal al afgedrukte 

wijzigingen 

Als er geen wijzigingen zijn opgegeven in de over

gangspercentages (WY=O), wordt hiervan een melding 

afgedrukt. 

Steeds warden er 6 of minder overgangsnummers af

gedrukt van overgangen waarin wijzigingen hebben 

plaatsgevonden, vervolgens worden van deze overgangen 

de kategorienummers van waar en waarheen de over

gang plaatsvindt, de ancienniteit en de bij die 

ancienniteit horende overgangspercentages afgedrukt. 

-------------------------------------------------------------------
l 2 3 4 

-------------------------------------------------------------------
1' 2, u a.1 1, 6r u o.o 2, 3, u 3.2 2, 6, u 11.6 
1r 2, 2: 23.3 1' 6· 2: o.o 2, 3, 2: 5+0 2, 6, 2: 7+8 
1, 2, 3: 25+0 1, 6, 3: 8+2 2. 3, 3: 9+0 2. 6r 3: a.o 
1, 2. 4: 51+9 1. 6r 4: 9.5 2• 3, 4: 23+7 2. 6r 4: 7+6 
1r 2, 5: 44+9 lr 6r 5: 6.8 2• 3, s: 36+3 2. 6r 5: 5+2 
1' 2, 6: 30.0 1' 6r 6: 9+0 2. 3, 6: 35.3 2, 6r 6: 1.8 
1, 2, 7: 30+0 1, 6, 7: 10+3 2• 3, 7: 48+5 2, 6, 7: 11+4 
1, 2, a: 30.0 1, 6r a: 1.0 2. 3, 8: 19+5 2, 6, a: 4+0 
1r 2, 9: 30+0 1, 6, 9: 1 +0 2. 3, 9: 32+0 2. 6r 9: 4+4 
1, 2.io: 30+0 1, 6rlO: 1.0 2. 3,10: 23+9 2, 6'10: 11+6 
1r 2'11: 30.0 1r 6'11: 1+0 2, 3,1u 34+2 2, 6.11: 14+0 
lP 2'12: 30+0 1, 6'12: l+O 2. 3,12: 7+5 2. 6r12: 14+0 
1r 2,13: 30+0 1, 6,13: 1+0 2, 3,13: 7+5 2, 6,13: 14+0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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4.52. Procedure RECRUUTLEEF 

Variabelen: 

I 

J 

LEEF 

TEL 

COEF 

HULP 

ANSWER 

CH 

teller, telt de kategorien waarin 

gerekruteerd moet worden 

teller, telt de leeftijden vanaf de 

minimum tot de maximum leeftijd 

hulpvariabele, de in te typen leeftijd 

som van de opgegeven percentages, i.v.m. 

kontroleren op groter dan 100 

het ingelezen percentage rekruten met 

een bepaalde leeftijd 

de gemiddelde wervingsleeftijd, event. 

gekorrigeerd voor interne werving 

boolean, wordt "true" als een goed ant

woord gegeven is 

boolean array, wordt "true" als er werving 

van personen met leeftijd J plaatsvindt. 

Er wordt gevraagd om de leeftijdverdeling van de 

rekruten op te geven. Zolang nog niet van iedere 

kategorie waarin gerekruteerd wordt de leeftijds

verdeling is opgegeven, wordt het nummer van de 

eerste (eerstvolgende) kategorie waarin gerekru

teerd wordt, ~~gedrukt. De opgegeven leeftijd en 

percentage wordt ingelezen en gekontroleerd. 

In het geval dat er interne werving plaatsvindt, 

worden de waarden van TEL en HULP daaraan aange

past. Het array LEEFREC krijgt voor de ingelezen 

leeftijd en de betreffende kategorie de waarde van 

het opgegeven percentage, en CH wordt "true" voor 

die leeftijd. Aan de hand van de opgegeven leeftij

den wordt RECMN (de minimale rekruteringsleeftijd) 

bepaald, nl. het minimum van alle opgegeven leef

tijden. Als de som van de opgegeven percentages 

in een kategorie groter of gelijk aan 100 is, volgt 

een melding van dit percentage, met als de som 

groter dan 101 is, de opmerking dat die kategorie 

opnieuw gedaan moet worden. 
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GEEF DE LEEFTIJDSVERDELING VAN RECRUTEN <LEEFTIJD, PERCENTAGE> : 

CATEGORIE 1: 
23,25 
24,25 
26•25 
27,25 
PERCENTAGE IS : 100 
GEM. WERVINGSLEEFTIJD IS 25+0 
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4.53. Procedure GEMLFT 

Variabelen: 

A 

L 

LL 

R 

TOT 

~T 

V~I 

HULPA 

GLTR 

VARR 

HULP 

array waarvan de gemiddelde leeftijd berekend 

moet worden 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt de leeftijden van LFMN tot LFMX 

teller, telt eerst de kategorien en daarna de 

funktiegroepen 

hulpvariabele, eerst de totale bezetting per 

funktiegroep. later de totale bezetting 

de berekende gemiddelde leeftijd van het array A 

variantie in de gemiddelde leeftijd over de hele 

bezetting 

bez~tting van het aantal personen met leeftijd LL 

array, gemiddelde leeftijd per funktie~roep 

array, variantie van de gemiddelde leeftijd per 

funktiegroep 

hulpvariabele, bezetting in funktiegroep R met 

leeftijd LL 

De waarden van de variabelen GLT, VARI en de array's GLTR, 

VARR en HULP worden op 0 gesteld. Het array A wordt ge

sommeerd over de kategorien per funktiegroep (HULP N R,LL). 

De gemiddelde leeftijd per funktiegroep wordt nu berekend 

door per funktiegroep het produkt van de bezetting in die 

funktiegroep met een bepaalde leeftijd en de leeftijd, te 

sommeren over de leeftijden, en de hulpwaarden voor de 

varianties, de som over de leeftijden van de bezetting met 

een bepaalde leeftijd, vermenigvuldigd met het kwadraat 

van de leeftijd. TOT krijgt de waarde van de totale be

zetting van die funktiegroep. Voor de funktiegroepen waar

van de bezetting groot genoeg is om een zinvolle gemiddel

de leeftijd af te kunnen geven worden nu de gemiddelde 

leeftijd en de variantie daarvan berekend, anders worden 

GLT en VARI niet gesteld. 
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Deze worden afgedrukt met de funktiegroepna~m en de 

wortel uit de variantie, de spreiding dus. 

Daarna wordt dezelfde procedure herhaald, maar nu voor de 

hele bezetting, dus er wordt nu g.esomm-eerd over de funktie-

groepen. 

De gemiddelde leeftijd en de spreiding ervan worden weer 

afgedrukt. 

GEMIDDELDE LEEFTIJD V.D. BEZETTING 

RANG 

TA 
TA1 
THA 

THA1 
THABD 

I GEMIDDELDE I SPREIDING : 
I LEEFTIJD 
------------:-----------: 

28.0 2.5 
31.0 2.2 
33.1 1.7 
35.0 o.o 
o.o o.o 

---------:------------:----------~: 

DE GEMIDDELDE LEEFTIJD OVER DE HELE BEZETTING rs 30+3 JAAR 

DE SPREIDING HIERIN IS 2.8 JAAR 



. -
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4.54. Procedure LEEFTIJDSVERDELING 

Variabelen: 

u 

LFMN 

LFMX 

LFTBNU 

LFTBEZ 

REC 

LEEF REC 

I 

J 

K 

KK 

LL 

T 

R 

GRENS 

het nummer van de funktiegroep waarvan de 

leeftijdsverdeling bepaald moet worden. 

Als U = 0, dan voor alle funktiegroepen 

de minimum leeftijd 

de maximum leeftijd 

array, waarin de huidige bezetting in 

kategorie I, met ancienniteit Len leeftijd 

A 

array, de verwachte bezetting in kategorie I, 

met ancienniteit L en leeftijd A 

array, waarin de nummers van de kategorien, 

waarin intern geworven wordt 

array, waarin de percentages rekruten dat 

intern geworven wordt in kategorie I met 

leeftijd A 

teller, telt de kategorien 

teller, telt het aantal kategorien in 

funktiegroep R 

teller, telt de jaren die in besch~uwing ge

nomen moeten worden bij het berekenen van de 

leeftijdverdeling 

teller, telt de overgangen 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt eerst de ancienniteiten, daarna 

de jaren in de voorspelperiode 

t~ller, telt de funktiegroepen 

hulpvariabele, de ondergrens van de te be

schouwen periode voor deze berekeningen, het 

maximum van LFMN minus de duur van de voor

spelperiode en de kleinste leeftijd die in 

het programma nog mag voorkomen. 



HULP 

- 106 -

:'hulpvariabele, som van bezetting in een 

funktiegroep waarvan overgang KK gaat met 

ancienniteit LL in jaar K-1 vermenigvuldigd 

met de overgangskans van overgang KK bij 

ancienniteit LL 

De waarde van de grens wordt bepaald, daarna wordt 

voor het geval dat er niet van alle funktiegroepen de 

leeftijdsverdeling bepaald moet worden, van de funk

tiegroep waarvoor deze wel berekend moet worden de 

waarden van LFTBEZ gelijk aan die van LFTBNU, voor 

het kategorienummer waar deze funktiegroep begint, de 

andere worden op nul gesteld voor de kategorien waar 

nieuwe funktiegroepen beginnen. Als alle funktiegroepen 

beschouwd moeten worden, krijgt het array LFTBEZ voor 

alle kategorien de waarden LFTBNU. 

In het geval dat de boolean LEEFTIJD "true" is, worden 

nu de procedures PRINTLEEFTTAB (het printen van de 

leeftijdtabel van het array LFTBEZ) en GEMLFT (het 

berekenen van de gemiddelde leeftijd in array LFTBEZ) 

aangeroepen. 

Nu wordt voor ieder jaar van de voorspelperiode eerst 

voor iedere leeftijd die hier beschouwd moet worden, 

te beginnen bij de hoogste, aflagend met 1 tot de laagste, 

de verwachte leeftijdsbezetting bepaald op dezelfde 

manier als beschreven bij de procedure PIRAMIDE. 

Voor het geval dat er voor alle funktiegroepen gerekend 

wordt, wordt de verwachte bezetting van de kategorien 

waarin interne werving plaatsvindt verhoogd met de 

verwachte interne werving van personen met leeftijd K. 

Als de pensioneringsleeftijd in het vorige jaar van 

de voorspelperiode hoger was, worden de bezettingen 

in de kategorien met de resterende leeftijden op nul 

gesteld. 



- 107 -

Als LEEFTIJD nu "true" is en men in een 5e jaar of 

aan het einde van de voorspelperiode is, worden m.b.v. 

de procedures PRINTLEEFTTAB en GEMLFT overzichten van 

de verwachtte leeftijdsbezetting en de gemiddelde 

leeftijden gegeven. 
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4.55. Procedure LEESLEEFTIJD 

Variabelen: 

LFTBNU 

I 

J 

K 

L 

LFT 

AANT 

ANT 

array, de huidige bezetting in kategorie I, 

met ancienniteit L en leeftijd A 

teller, telt de kategorien, en hulpvariabele 

voor het ingelezen kategorienummer 

hulpvar~abele voor de ingelezen ancienniteit 

teller, telt de leeftijden 

teller, telt de ancienniteiten 

hulpvariabele voor de ingelezen leeftijd 

hulpvariabele voor het ingelezen aantal van de 

bezetting nu, bij de ingelezen kategorie, 

ancienniteit en leeftijd, later hulpvariabele 

voor de bezetting in kategorie I met leeftijd K 

boolean, wordt "true" als er een leeftijd of 

aantal = 0 ingelezen is. 

De waarden van het array LFTBNU worden eerst op nul 

gesteld. De eerste kategorie- en ancienniteitnummers 

worden ingelezen vanaf het gegevensbestand. De hierbij

behorende waarden van de leef tijden en aantallen worden 

ingelezen tot een van de twee =O wordt, waarna ANT "true" 

wordt. De ingelezen waarden worden steeds in het array 

LFTBNU gezet. Als ANT nu "true" is, worden de volgende 

kategorie- en ancienniteitnummers ingelezen, waarvan dan 

weer de leeftijden en aantallen. Dit herhaalt zich tot

dat een ingelezen kategorie- of ancienniteitnummer 

=O wordt. 

Met behulp van het aldus ingevulde array LFTBNU worden nu 

de waarden·van de globale variabelen BEZTOT en TOP be

paald, hiervoor worden deze eerst op nul gesteld. Voor 

iedere leeftijd wordt nu de bezetting van de kategorie 

gesommeerd over de looptijden. 



-. 
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BEZTOT krijgt de waarde van de som van deze bezetting, 

nag eens gesommeerd over de kategorien en de leeftijden. 

Di t is dus de totale huidige. beze.tting .. TOP is het 

maximum van de som van de bezettingen over de looptijden 

voor alle kategorien en leeftijden. 
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4.56. Procedure LEESFLO 

Variabelen: 

T 

ANTW 

teller en hulpvariabele voor de jaren in de 

voorspelperiode 

boolean, wordt "true" als de goede antwoorden 

zi jn gegeven 

De vraag wordt gesteld om de huidige en de toekomstige 

pensioneringsleeftijden op te geven voor de jaren van de 

voorspelperiode. 

De opgegeven waarden w.a1"dettr-.. ingelezen in het array FLO 

en vervolgens ieder met een verlaagd. De waarden in het 

array FLO warden daarna gekontroleerd op het grater dan 

70 of kleiner dan 45 zijn. 

Is dat het geval, dan volgt er een foutmelding en moet 

men de gehele regel korrigeren. 

Tenslotte worden de waarden van de globale variabelen 

AG en MAXFLO bepaald. AG wordt de minimum waarde van 

iedere pensioneringsleeftijd van een jaar minus het 

jaarnummer. MAXFLO wordt de maximale pensionerings

leeftij d die voorkomt. 

GEEF NU DE HUIDIGE FLO-LEEFTIJD EN DIE VOOR DE 

5 PLANNINGSJAREN: 1978 T/M 1982 
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4.57. Procedure WELKERANG 

Variabelen: 

LFTBNU 

LFTBEZ 

REC 

LEEFREC 

ANT 

ANTW 

NR 

GR 

array, waarin de huidige bezetting in 

kategorie I, met ancienniteit Len 

leeftijd A 

array, waarin de verwachte bezetting in 

kategorie I, met ancienniteit Len 

leeftijd A 

array, waarin de nummers van de kate

gorien waarin intern geworven wordt 

array, waarin het percentage rekruten 

dat intern geworven wordt in kategorie I 

met leeftijd A 

booleans, "true" als een goed antwoord 

is gegeven 

hulpvariabele, num:mer van de funktie

groep waarvoor men de leeftijdsontwik

keling wilt, als NR=O, dan voor alle 

funktiegroepen 

hulpvariabele, het aantal opeenvolgende 

leeftijden dat als een groep wordt samen

genom.en. Als GR=O, dan wordt er geen 

beeld van de leeftijdsverdeling gegeven. 

De vraag wordt gesteld van welke funktiegroepen men 

de leeftijdsontwikkeling wenst. De waarde van NR 

wordt dan ingelezen en gekontroleerd, als deze niet 

goed is volgt er een foutmelding, waarna men deze 

kan korrigeren. Daarna moeten de leeftijdsgrenzen 

opgegeven worden waartussen men de leeftijdsont

wikkeling wil volgen. Hierdoor krijgen de globale 

variabelen LFMN en LFMX hun waarde. Ook hier volgt 

een kontrole, met mogelijkheid eventuele fouten te 

herstellen. 
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Daarna wordt de procedure LEEFTIJDSVERDELING aangeroepen. 

Vervolgens kan men opgeven o"f men al dan niet een beeld 

van de leeftijdsverdeling wenst, en als men die wenst 

hoeveel opeenvolgende leeftijden steeds als een groep 

samengenomen dienen te warden (GR). Ook de waarde van 

GR wordt weer gekontroleerd. 

Als men een beeld van de huidige bezetting wilde, wordt 

deze m.b.v. de procedure PLAATJE afgedrukt, evenals die voor 

het laatste jaar uit de voorspelperiode. 

TYPE HIERONDER HET GEWENSTE CIJFER IN: 
: U WILT DE LEEFTIJDSONTWIKKELING VAN ALLE RANGEN INCL. WERVING 
: U WILT DE LEEFTIJDSONTWIKKELING VAN DE HUIDIGE BEZETTING IN DE 

TYPE NU DE MINIMALE EN MAXIMALE LEEFTIJD IN WAARTUSSEN 
U DE LEEFTIJDSONTWIKKELING WILT VOLGEN 

N-DE RANG 

22,35 
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4.58. Procedure PROGNOSE 

Variabelen: 

AG 

GRENS 

LFMX 

RESTPERC 

RED BEZ 

I 

K 

LL 

J 

T 

HULP 

minimum waarde over de jaren in de voorspel

periode van de pensioneringsleeftijd in een 

jaar minus het jaarnummer 

hulpvariabele, ondergrens van de te beschouwen 

periode, hier wordt LFTMIN daarvoor gebruikt 

maximale te beschouwen leeftijd in het pro

gramma 

hulparray, hierin staat steeds het restper

centage: 1003 minus het percentage rekruten 

dat intern geworven wordt in kategorie I. 

Dus het percentage dat nog extern geworven 

moet worden 

hulparray, hierin staat voor het jaar waar

voor men de bezetting wil uitrekenen de 

bezetting in kategorie I, met ancienniteit L 

en leeftijd K 

" teller, telt de kategorien, de funktiegroepen 

en de kategorien waarin gerekruteerd wordt 

teller, telt de leeftijden 

teller, telt de ancienniteiten 

teller, telt de overgangen en de kategorien 

waarin gerekruteerd wordt 

teller, telt de jaren in de voorspelperiode 

hulpvariabele, REDBEZl:VAtJCJJ,LL, k~J] *" P.5CJ,LL1. 

Omdat voor de toekomstige bezettingen de leeftijden 

alleen een rol spelen i.v.m. pensioneringen, wordt voor 

het jaar 0 het array REDBEZ gevuld met voor de leeftijd 

AG (de minimale leeftijd die bij de gekozen voorspel

periode nog in aanmerking kan komen voor pensionering) 

de som van de bezetting in jaar T per kategorie met een 

bepaalde ancienniteit van de leeftijden -t/m AG. 
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Voor de overige leeftijden wordt de bezetting per 

leeftijd overgenomen. De totale bezettingen voor 

jaar 0 worden nu berekend door ·over alle leeftijden te 

sommeren, m.b.v. de al uitgevoerde sommatie over 

de eerste AG leeftijdsjaren. 

Voor ieder jaar volgen nu deze berekeningen. 

Bij deze procedure worden de waarden van de globale 

array's PENSOUT en ERIN bepaald, deze worden eerst 

geinitialiseerd op 0, voor het voorgaande jaar. 

Daarna worden de pensioneringen in het voorgaande 

jaar bepaald door de bezettingen in de leeftijden die 

daarvoor in aanmerking kwamen (het vorige jaar) te 

sommeren. 

De onderhavige leeftijd wordt nu op de pensionerings

leeftijd voor dat jaar gesteld en de beginwaarden van 

het array RESTPERC worden op 100 gesteld. Nu worden 

weer voor de interessante leeftijden nieuwe waarden 

van REDBEZ berekend, rekening houden met de verschil-

lende mogelijkheden voor het wijzigen van bezetting 

nl. promotie, blijven zitten in een kategorie al dan 

niet met een andere ancienniteit en het rekruteren. 

In verband met de promoties (en het extern verloop) 

worden de bezettingen in kategorien met ancienniteit 1 

bepaald door de bezettingen in de kategorien met leeftijden 

van een jaar jonger te vermenigvuldigen met de bij

beborende overgangskansen. Dit gebeurt m.b.v. de 

bulpvariabele HULP, die ook gebruikt wordt om de 

waarden van bet array ERIN te bepalen. 

Voor bet verbogen van de ancienniteiten wordt gebruik 

gemaakt van de fraktie blijvers (WSCHAT). Voor de 

invloed van de rekrutering wordt de interne rekru

tering bepaald en de waarde van REDBEZ daarmee voor de 

betreffende kategorien en leeftijden (ancienniteit = 1) 

verboogd. De waarde van RESTPERC wordt bepaald door 

van de oorspronkelijke 1003 steeds het percentage 

interne werving in die kategorie af te trekken. 
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Als men de gewenste leeftijden afgewerkt heeft, wordt 

nog de externe werving verwerkt. Tenslotte worden 

voor het jaar waarvoor men de waarden van REDBEZ 

bepaald had, de waarden van BEZ, de bezetting per 

kategorie I met ancienniteit L bepaald, door deze 

weer over de leeftijden te sommeren. 
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4.59. Procedure LEEFTIJDSAANROEP 

Variabelen: 

ANTW boolean, wordt "true" als een goed 

antwoord is gegeven 

Men kan opgeven of de prognose alleen per funktie

groep (0) of per funktiegroep en leeftijd(l) 

gegeven moet worden. Het antwoord wordt ingelezen 

en gekontroleerd, als het fout blijkt kan een 

nieuw antwoord gegeven worden. 

In ieder geval wordt de procedure RECRUUTLEEF 

aangeroepen, waarmee de leeftijdverdeling van de 

rekruten wordt ingelezen. 

Als de bezetting met leeftijd gevraagd werd, 

wordt de boolean LEEFTIJD "true" en wordt de bezet-

ting per funktiegroep en leeftijd bepaald m.b.v. 

de hier aangeroepen procedure WELKERANG. 

Vervolgens worden de array's RESTPERC en REDBEZ 

gedeklareerd voor de daarna aan te roepen procedure 

PROGNOSE. 

Tenslotte wordt de procedure OUTPUT aangeroepen, om 

op te kunnen geven welke verdere output gewenst 

wordt en de daarvoor nodige procedures aan te 

roepen. 

WILT U EEN PROGNOSE VAN DE BEZETTING PER RANG, TYPE DAN IN: 0 
WILT U EEN PROGNOSE VAN DE BEZETTING PER RANG I LEEFTIJD, TYPE DAN IN: 1. 



- 117 -

4.60. Procedure WRITEBESTAND 

Variabelen: 

JR 

B 

A 

R 

Q 

I 

K 

L 

LT 

TEL 

ANSWER 

jaar waarover bet weg te scbrijven array 

geldt 

bet weg te scbrijven array 

array waarin de in te lezen bestandsnaam 

staat 

pointers in bet array A, t.b.v. bet inlezen 

van de naam 

teller, telt de funktiegroepen, kategorien 

en de overgangen 

hulpvariabele voor het minimum van 10 en de 

maximale ancienniteit en teller voor de 

leeftijden 

teller, telt de ancienniteiten 

hulpvariabele,. =LFTMIN, de minimale leeftijd 

die voorkomt 

hulpvariabele t.b.v. bet aantal beschouwde 

ancienniteiten 

boolean, "true" als een goed antwoord wordt 

gegeven 

De naam van het nieuwe bestand moet worden opgegeven 

en wordt gekontroleerd op het voorkomen van een punt 

aan het einde ervan. 

Er wordt dan een nieuw bestand gedeklareerd met de 

nieuw opgegeven naam als TITLE. Als deze naam al 

blijkt voor te komen volgt een foutmelding en kan men 

de fout korrigeren. 

Naar het nieuwe gegevensbestand worden nu achtereenvolgens 

weggeschreven: - de voornaamste opties: NF, AM, QM, LM, 

TO en OV 

- de namen van de funktiegroepen 

- voor alle kategorien de bijbehorende 

funktiegroeps-, kwalifikatiegroeps- en 

opleidingsnummers 



- 118 -

- voor alle overgangen: de nummers van 

de kategorien vanwaar en waarheen 

overgangen plaatsvinden 

- de daarbij behorende overgangskansen, 

vermenigvuldigd met 100 

het opgegeven jaartal in de procedure 

aanroep JR. 

Vervolgens wordt voor alle gewone kategorien (exkl. verloop 

van de minimale leeftijd bepaald. Vervolgens wordt het 

array B weggeschreven, waarbij men gebruik maakt voor het 

tellen van de leeftijden van de nieuw bepaalde minimale 

leeftijd, en afgesloten met 00 op een nieuwe regel. 

Als alle kategorien zo afgewerkt zijn, wordt het einde 

van het bestand aangegeven m.b.v. weer 0,0 op een nieuwe 

regel, waarna dit bestand gesloten wordt. 

WELKE NAAM KRIJGT HET NIEUWE BESTAND 1 
.. · TEGJ:INAMBTVERS. 



- 119 -

4.61. Procedure BESTANDSOORT 

Vari ab el en: 

K 

ANT 

hulpvariabele voor de ingelezen bestand

soort 

boolean, "true" als een goed antwoord wordt 

gegeven 

Men kan m.b.v. het intypen van het cijfer 0 of 1 

resp. aangeven of men in het bestand de overgangs

percentages in het basisjaar of in het laatste jaar 

van de voorspelperiode wil opnemen. 

Het ingetypte antwoord wordt gekontroleerd, en zo 

nodig moet gekorrigeerd warden. 

Als er werd gekozen voor het basisjaar, wordt met 

behulp van de procedure WRITEBESTAND de huidige 

leeftijdsverdeling het array LFTBNU en het jaartal 

van het basisjaar weggeschreven. Anders wordt met 

behulp van de procedure LEEFTIJDSVERDELING eerst de 

leeftijdsverdeling van het laatste jaar van de 

voorspelperiode het array LFTBEZ bepaald, welke 

dan m.b.v. de procedure WRITEBESTAND evenals het 

jaartal van het laatste jaar in de voorspelperiode 

wordt weggeschreven. 

U HEBT DE KEUZE UIT TWEE BESTANDEN ' TYPE IN: 
0 : ACTUELE OVERGANGSPERCENTAGES EN BASISJAAR = 1977 
1 : ACTUELE OVERGANGSPERCENTAGES EN JAAR = 1982 
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4.62. Procedure OVERGANG 

Variabelen: 

G 

Gl 

J 

GEVONDEN 

BESTAAT 

NIET 

INDEX 

funktiegroepnummer van de funktiegroep 

waarvan de overgang gaat 

nummer van de funktiegroep waarheen de 

overgang gaat 

het overgangsnummer (bij overgang naar 

funktiegroepen ') 

boolean, "true" als de. overgang van funk

tiegroep G naar funktiegroep G naar 

funktiegroep Gl voorkomt 

boolean, deze wordt "true" als vanuit 

funktiegroep G geen overgang plaatsvindt 

hulpvariabele, als er geen overgang 

plaatsvindt wordt dit de waarde van 

OVERGANG 

De booleans GEVONDEN en BESTAAT NIET warden op 

"false" geinitialiseerd. Als J nu grater dan 0 is, 

(als J=O geldt G=Gl en kan er dus geen overgang 

plaatsvinden) krijgt INDEX de waarde van J. 

Zolang INDEX grater is dan 0, wordt er nagegaan 

of bij die funktiegroepovergang het funktiegroeps

nummer G hoort. Is dit niet het geval, dan wordt 

BESTAAT NIET "true" en OVERGANG=O. Als van funktie

groep G deze overgang wel plaatsvindt, wordt nage

gaan of de overgang naar funktiegroep Gl plaats

vindt; als di t het geval is, wordt GEVONDEN "true" 

Men heeft dan met een overgang te maken, welke dan 

de waarde INDEX krijgt. Hierna wordt INDEX met 1 

verlaagd en doorloopt men weer het voorgaand be

schrevene, totdat uit deze cycle gesprongen wordt 

doordat INDEX=O. 

Als GEVONDEN en BESTAAT NIET allebei "false" zijn 

krijgt OVERGANG de waarde O. 
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4.63. Procedure MATRIXPRINTEN 

Variabelen: 

Q 

G 

het array dat afgedrukt moet worden 

nuDU11er van de funktiegroep waarvan de 

funktiegroepovergang komt 

Gl " nuDU11er van de funktiegroep waarhee~ de 

T 

funktiegroepovergang gaat 

teller, telt de jaren van de voorspel

periode 

De kopjes "doorstroomschema voor rekruten" en 

" van naar na ... jaren" worden afgedrukt. 

De nummers van 1 t/m ElMINl worden afgedrukt na 

de woorden" rang rang". Hierna volgt een streep

regel, vervolgens wordt voor alle funktiegroepen 

G en Gl en de bijbehorende T onder de kopjes rang 

de waarden van G en Gl afgedrukt, met onder de 

cijfers 1 t/m ElMINl de waarden van het array Q 

vermenigvuldigd met 100, voor ieder van de T-waarden 

afgedrukt. Het plaatje wordt afgesloten met een 

streepregel. 

DOORSTROOMSCHEMA VOOR RECRUTEN 
•••••••••••••••••••••••••• t ••• 

VAN NAAR 
RANG RANG 

1 * 1 
1 * 2 
1 * 3 
1 * 4 
1 * 5 
2 * 2 
2 * 3 
2 * 4 

2 * 5 

NA ••• JAREN 
1 2 3 4 

84 56 19 7 
8 27 59 64 
0 0 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

92 85 77 62 
2 5 10 22 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

-~J * J -----1-00 -98--89 76 
3 * 4 0 1 8 16 

" 

.. 3 * 5 0 0 0 0 
4 * 4 98 94 88 72 
4 * 5 1 2 7 19 
5 * 5 99 94 87 82 
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4.64. Procedure BEPKANSRANG 

Variabelen: 

I 

G 

Gl 

Il 

J 

Jl 

K 

L 

VAR 

SO MTG 

SOMG 

teller, telt de kategorien in funktie

groep G 

teller, telt de funktiegroepen waarvan 

funktiegroepsovergangen plaatsvinden 

teller, telt de funktiegroepen waarheen 

funktiegroepovergangen gaan 

teller, telt de kategorien in funktie

groep G 

hulpvariabele voor het funktiegroep

overgangnummer 

teller, telt de overgangen tot een nieuwe 

kategorie begint 

hulpvariabele voor de ancienniteiten 

hulpvariabele voor het beschouwde jaar, 

t.o.v. het basisjaar, maximaal het minimum 

van LM en El 

hulpvariabele voor de waarde uit de procedure 

OVERGANG 

som van de bezetting in kategorie I in 

jaar 0 (som van NSTART) 

som van de verwachtte bezetting in kate

gorie I in jaar L (som van NSTARTP). 

Met behulp van deze procedure warden de waarden van 

NSTART (de bezetting in kategorie I), NSTARTP 

(fraktie die geen overgang maakt vanuit funktiegroep 

I bij ancienniteit L), NPS (overgangsfraktie bij 

fW?-ktiegroepovergangen, vanuit funktiegroep I, met 

ancienniteit L, NVAN (nummers van de funktiegroepen 

waarbij funktiegroepovergang J plaatsvindt), NNAAR 

(nummers van de funktiegroepen waarheen funktiegroep

overgang J plaatsvindt) en NE (nummers van de funk

tiegroepovergangen waarbij funktiegroep I begint) 

bepaald. 
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Er wordt begonnen met funktiegroepovergangsnummer 0 

(J:=O) en NE: =1 te stellen. Daarna warden de waarden 

van NSTART en SOMTG berekend. 

NSTART wordt de huidige bezetting in funktiegroep I 

met looptijd 1; als hier niemand in zit dan met looptijd 

2, enz. 

SOMTG wordt nu de som over de funktiegroepen van NSTART. 

Voor de volgende L jaren, waarbij L het minimum van LM 

en El is, wordt NSTARTP uitgerekend door voor de ge

vallen waarbij promoties plaatsvinden bij de oorspron

kelijke waarden van NSTARTP, NSXARTP, NSTART vermenig

vuldigd met de bijbehorende overgangskans, op te tellen, 

en voor de blijvers NSTART vermenigvuldigd met de 

fraktie die geen overgang maakt erbij op te tellen. 
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4.65. Procedure PRODUKTRANG 

Variabelen: 

v 

NWSCHAT 

NPS 

NNAAR 

NE 

GA 

J 

L 

HULPVAR 

array met frakties personen in funktie-

groep GA na L jaren vanaf het basisjaar 

fraktie die geen funktiegroepovergang maakt 

vanuit funktiegroep GA en jaar L 

fraktie die wel een overgang maakt vanuit 

funktiegroep GA en jaar L 

nummer van de funktiegroep waarheen funk

tiegroepovergang J plaatsvindt 

nummer van de funktiegroepsovergang waarbij 

funktiegroep GA begint 

hulpvariabele voor het funktiegroepnummer 

hulpvariabele voor het funktiegroepsover

g angsnwmner 

hulpvariabele voor het aantal jaren gerekend 

vanaf het basisjaar 

hulpvariabele voor de waarde van V 

Voor het jaar L=l wordt in de procedure TOEKOMSTRANG 

(vanwaar deze procedure PRODUKTRANG wordt aangeroepen), 

de waarde van V op l gesteld. 

Voor de funktiegroepen GA, warden nu, beginnend met het 

hoogste funktiegroepnummer de waarden van het array V 

bepaald voor maximaal LM jaren; hiervoor krijgt HULPVAR 

de waarde van het V-element behorend bij de onderhavige 

funktiegroep GA en het jaar L. 

Als L =LM, wordt het V-element vermenigvuldigd met de 

bijbehorende waarde van NWSCHAT, in de andere gevallen 

wordt het V-element voor een jaar later (L + 1) berekend 

door bij het V-element van een jaar terug de waarde 

vermenigvuldigd met de NWSCHAT van het jaar later erbij 

op te tellen. 
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Om de invloed van de promoties. te v_erwerken krijgt J· de 

waarde van het nummer van de funktiegroepovergang waarbij 

funktiegroep GA begint, tot waar de volgende funktiegroep 

begint. Voor deze waarden van J wordt voor het geval 

dat de overgangsf raktie (NPS) gro ter dan l"l·U 1 is, 

de waarde van het V-element van de funktiegroep waarheen 

de overgang plaatsvindt verhoogd met de waarde van het 

v-element van de uitgangsfunktiegroep, vermenigvuldigd 

met de overgangsfraktie, dit allemaal voor het onder

havige jaar L. Hierna wordt L met een verlaagd en zo 

verder tot deze de waarde 0 krijgt en met de volgende 

funktiegroep wordt begonnen. 

Het berekenen van NSTART en NSTARTP geschiedde per funk

tiegroep G. 

Voor iedere funktiegroep doorloopt Gl nu nogmaals de 

funktiegroepen, vanaf G, met behulp waarvan men kan 

vaststellen of er al dan niet overgangen tussen de 

funktiegroepen plaatsvinden. NWSCHAT krijgt nu als 

G=Gl (er vindt zeker geen funktiegroepovergang plaats) 

de waarde van SOMGl/SOM.PG (de verwachtte bezetting 

in funktiegroep G, gedeeld door de oorspronkelijke). 

Voor de verschillende waarden van G en Gl wordt nu 

m.b.v. de procedure OVERGANG bepaald of daartussen 

nog funktiegroepovergangen plaatsvinden en welke 

overgangsnummers daarbij horen. 

Als er geen overgang plaatsvindt (VAR=O), wordt het 

huidige overgangsnum.mer met 1 verhoogd en krijgen 

NVAN en NNAAR voor dit nieuwe overgangsnummer resp. 

de waarden G en Gl, en krijgt NPS de waarde van 

SOMGl/SOMTG voor dit nieuwe overgangsnummer. 

Ala er wel een waarde voor OVERGANG werd gevonden, 

werd NPS voor dat overgangsnummer bepaald. Voor het 

volgende jaar L, worden nu nieuwe waarden van NSTART 

(de NSTARTP van het vorige jaar) en NSTARTP (0) 

gegeven. 



- 126 -

4.66. Procedure TOEKOMSTRANG 

Variabelen: 

G 

NWSCHAT 

NPS 

NNAAR 

NE 

Gl 

L 

T 

funktiegroepnummer van de funktiegroep waar-

voor de toekomst van de rekruten bepaald moet 

warden 

array, fraktie die geen funktiegroepovergang 

maakt vanuit funktiegroep I bij ancienniteit L 

array, fraktie die wel een funktiegroepsover

gang maakt vanuit funktiegroep I en bij 

ancienniteit L 

array, nummer van de funktiegroep waarheen 

funktiegroepsovergang J plaatsvindt 

array, nummer van de funktiegroepsovergang 

waarbij funktiegroep I begint 

teller, telt de funktiegroepen vanaf funktie

groep G t/m het hoogste funktiegroepnummer 

teller, telt de ancienniteiten (jaren vanaf 

het basisjaar) 

hulpvariabele voor de jaren in de voorspel~ 

periode I na L jaren 

M.b.v. deze periode warden de waarden van het globale 

array Q, de frakties die na T of minder jaren de 

overgang van funktiegroep I naar funktiegroep J ge

maakt hebben. Hiervoor warden voor uitgangsfunktie

groep G, funktiegroepen G t/m NF en de jaren T de 

waarden van het array Q eerst op nul gesteld. Vervolgens 

wordt de waarde van het V-element van funktiegroep G 

in jaar 1 op 1 gesteld, waarna de· verdere waarden voor 

het array V voor de jaren in de voorspelperiode per 

jaar uitgerekend m.b.v. de procedure PRODUKTRANG. 

Voor ieder jaar warden dan de waarden van Q uitgerekend 

door de waarden van V te sommeren over de jaren vanaf 

het basisjaar L. 
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4.67. Procedure INVULRMAXEF 

Variabelen: 

G 

T 

teller, telt de funktiegroepen 

hulpvariabele voor de jaren in de 

voorspelperiode 

Voor alle funktiegroepen en alle jaren in de 

voorspelperiode wordt de waarde van de elementen 

van het array RMAXEF, de benodigde wervingsaantal

len in funktiegroep G om in jaar T een gegeven 

bezetting te bereiken, gelijkgesteld aan de elementen 

van het array RMAX, de maximale wervingsaantallen 

in funktiegroep G en jaar T. Dit zijn de initiele 

waarden van het array RMAXEF 
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4.68. Procedure RANGBIJWERKEN 

Vari abelen: 

G 

T 

w 

funktiegroep waarvan de bezetting bij

gewerkt moet worden 

het jaar in de voorspelperiode waarvoor 

de funktiegroepbezetting bijgewerkt moet 

worden 

hulpvariabele voor de jaren T+l t/m El 

in de voorspelperiode 

De waarde ... van RMAXEF wordt verminderd met de benodigde 

extra rekrutering REXT. W krijgt beginwaarde T+l en 

de geschatte bezetting in funktiegroep G in de jaren 

W t/m El worden de oorspronkelijke waarden ervan 

plus de extra rekrutering vermenigvuldigd met de 

fraktie die in W-T-1 jaar of minder de overgang 

van funktiegroep G naar funktiegroep G maakt. 
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4.69. Procedure TOTBIJWERKEN 

Variabelen: 

G 

Kl 

K2 

K3 

funktiegroepnummer. Voor de funktie

groepen met een nummer hoger dan G 

worden de bezettingen bijgewerk~ 

hulpvariabele voor de jaren in de voor

spelperiode 

hulpvariabele voor de funktiegroepen 

met een nummer hoger dan G 

hulpvariabele voor de jaren Kl+l t/m 

El in de voorspelperiode 

Kl wordt op nul gefnitialiseerd. Voor de gevallen 

waarbij de maximale rekrutering groter is dan de 

nog overgebleven rekruteringsruimte worden de 

bezettingen in de funktiegroepen G+l t/m NF in de 

jaren Kl+l t/m El vermeerderd met het verschil 

van RMAX en RM~EF ve:nnenigvuldigd met de fraktie 

die de overgang naar de hogere funktiegroep K2 

in jaar K3-Kl-l of minder maakte. Kl wordt dan met 

1 opgehoogd en dan wordt wederom de bezetting 

aangepast als de maximale rekrutering groter is 

dan de nog overgebleven rekruteringsruimte. 

Kl loopt dan zo verder tot alle jaren van de voor

spelperiode afgewerkt zijn. 
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4.70. Procedure TEKORTOPVULLEN 

Variabelen: 

G 

T 

K 

INDEX 

TEK 

funktiegroep waarvoor het tekort 

opgevuld moet warden 

jaar in de voorspelperiode waarvoor 

dit gebeurt 

het aantal jaren dat men eerder mag 

rekruteren 

hulpvariabele, het aantal jaren dat 

men eerder rekruteert 

hulpvariabele, voor het op dat moment 

berekende t~kort. 

TEK krijgt de waarde van het minimum van het 

verschil van de verwachtte en de minimale bezetting 

en nul, gekorrigeerd met een minteken. 

Als TEK dan een waarde anders dan nul heeft, dan 

is het tekort in de bezetting dat men moet 

proberen aan te vullen. Daarvoor'wordt eerst REXT 

uitgerekend als het minimum van de maximale rek,ru

tering in die funktiegroep in het vorige jaar 

en TEK. Nu wordt de procedure RANGBIJWERKEN aan

geroepen om de bezetting in die funktiegroep in het 

vorige jaar aan te passen. Als er in het· ·vorige 

jaar nu genoeg geworven mag warden om het tekort 

TEK op te vullen, verlaat men de procedure. In de 

andere gevallen is het nodig dat er in nog eerdere 

jaren gerekruteerd wordt om het bezettingstekort 

op te vullen. De hulpvariabele INDEX voor de jaren 

die eerder gerekruteerd moeten warden, wordt op 1 

gesteld en het tekort TEK wordt nu het verschil 

tussen het vorige tekort en REXT. 
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4.71. Procedure RECRUTERING 

Variabelen: 

K 

G 

TA 

het aantal jaren dat eerder gerekruteerd 

mag warden 

hulpvariabele voor de funktiegroepen 

hulpvariabele voor de jaren in de voor

spelperiode 

De procedure INVULRMAXEF wordt aangeroepen om het 

array RMAXEF te initialiseren. Voor alle funktie

groepen en jaren in de voorspelperiode wordt de 

procedure TEKORTOPVULLEN aangeroepen. 

Voor alle funktiegroepen, behalve de hoogste wordt 

eerst de procedure TOTBIJWERKEN aangeroepen voordat 

men overgaat naar een volgende funktiegroep. 

Op deze manier wordt het array SCH met de verwachtte 

bezettingen per funktiegroep per jaar helemaal 

uitgerekend. 
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4.72. Pro~edure RECRUTEREN 

Variabelen: 

Wl teller, telt de funktiegroepen; hulp

variabele voor het aantal funktiegroepen 

waarin gerekruteerd mag warden 

W2 

W3 

HULPJE 

HELPER 

ANTW 

teller, telt de jaren in de voorspelperiode 

min een 

hulpvariabele voor het aantal in te lezen 

gegevens 

hulparray, waarin de ntDD.mers zijn opgenomen 

en de funktiegroepen waarin gerekruteerd 

mag worden 

hulparray, voor de waarden van RMAX min RMAXEF 

boolean, "true" als een goed antwoord is gegeven 

Het array RMAX wordt geinitialiseerd op de waarden 

van de gewenste ondergrens van de bezetting in dezelfde 

funktiegroep voor het volgende jaar. De vraag wordt 

nu gesteld in hoeveel rangen er gerekruteerd mag worden. 

Het antwoord op de vraag wordt gelesen en gekontro

leerd. Als het niet goed is volgt er ~en foutmelding 

waarna een nieuw antwoord gegeven kan worden. Als er 

opgegeven is dat er in meer dan nul rangen gerekruteerd 

mag worden, wordt er gevraagd de nummers van die 

funktiegroepen en de bijbehorende maximale wervings

aan tal voo~ het aantal jaren in de voorspelperiode op 

te geven. De funktiegroepnummers worden ingelezen in 

het array HULPJE en worden weer gekontroleerd, met 

mogelijkheid een fout antwoord te verbeteren. Daarna 

worden de maximale wervingsaantallen in het array 

RMAX ingelezen. 

Het array SCH wordt nu geinitialiseerd op de waarden 

van het array BERA, de bezetting in funktiegroep I in 

jaar T, zoals op grond van de m.b.v. de procedure 

PROGNOSE bepaalde gegevens werd berekend. 
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Hierna wordt gevraagd van ieder van de opgegeven 

funktiegroepen de ondergren·zen V-an de bezetting voor 

de jaren in de toekomst te geven. Hiervoor wordt van 

iedere funktiegroep het nummer met het woord ''RANG" 

ervoor afgedrukt, waarna de opgegeven waarden worden 

ingelezen in het array MIN. Tenslotte moet opgegeven 

worden hoeveel jaren eerder gerekruteerd mag worden 

(BACK). De waarde hiervan wordt weer gekontroleerd, 

waarna korrektie mogelijk is. 

De procedure RECRUTERING wordt nu aangeroepen, 

waarna m.b.v. de procedure PRINTMATRIX het array 

SCH afgedrukt wordt. Vervolgens worden de wervings

aantallen in de voorspelperiode afgedrukt, weer 

m.b.v. de procedure PRINTMA~RIX en het hulparray 

HELPER waarin de waarden zijn opgenomen van het 

verschil van RMAX en RMAXEF. 

IN HOEVEEL RANGEN MAG GERECRUTEERD WORDEN 1 

GEEF VAN.ALLE RANGEN HET NUMMER EN DAARONDER 
DE MAX. WERVlNGSAANTALLEN VOOR DE 5 JAREN IN r1E 'r--OEKOMST 

1 
30,~0,30,30,30 
3 
2s,2s,2s,2s,2s. 

GEEF DE BIJBEHORENDE ONDERGRENZEN VAN DE BEZETTING VOOR DE 
RANG 1: 5 JAREN IN DE TOEKOMST 

.-;30 ,if{ 
30nJ5,36,3 7,40 
RANG 3: 
35 '.~5 ,35, 40, 40 

HOEVEEL JAREN EERDER MAG GERECRUTEERD WORDEN 1 

BEZETTING PER RANG INCL. WERVING 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

WERVINGSAANTALLEN IN VOORSPELPERIODE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



- 134 -

4.73. Procedure PLANNEN 

Variabelen: 

WR 

G 

Gl 

I 

T 

ANT 

hulpvariabele voor het in te lezen aantal 

te wijzigen regels in het doorstroomschema 

teller, telt de funktiegroepen, 

funktiegroepnummer waarvan een fullktiegroeps

overgang gaat 

funktiegroepnummer van de funktiegroep waarheen 

een overgang gaat 

teller, telt het aantal regels dat gewijzigd 

moet worden 

teller, telt de jaren in de voorspelperiode 

boolean, "true" als een goed antwoord wordt 

gegeven 

Als TELl, de hulpvariabele in verband met het berekenen 

van het doorstroomschema van rekrute~, kleiner is danl 

wordt de procedure BEPKANSRANG aangeroepen en voor alle 

funktiegroepen de procedure TOEKOMSTRANG. 

Hierdoor krijgen de globale variabelen en array's Q, 

NWSCHAT, NPS, NS TART, NSTARTP, NV AN, NNAAR en NE hun 

waarden. 

Als het aantal jaren in de voorspelperiode groter dan 1 

en TEL2 kleiner dan 1, wordt de procedure MATRIXPRINTEN 

aangeroepen voor het afdrukken van het array Q. 

Als El groter dan 1 wordt nu de vraag gesteld of men het 

doorstroomschema voor rekruten wil wijzigen. Als hier 

nee op geantwoord:; wordt, krijgt TEL2 de waarde 1. 

Als er ja geantwoord wordt, is de volgende vraag die 

naar het aantal regels dat men wil wijzigen. Het antwoord 

daarop wordt ingelezen en gekontroleerd, waarbij een 

fout antwoord een foutmelding volgt met de mogelijkheid 

om de fout te korrigeren. 
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Hierna moeten de gewijzigde regels opgegeven worden 

met funktiegroepnummer van, naar en de bijbehorende 

percentages. 

De hiervoor opgegeven waarden worden ingelezen in het 

array Q. Voor het jaar 0 worden de waarden van het 

array Q gelijk aan 1 als de funktiegroep waarvan en 

waarheen men gaat dezelfde zijn, anders worden ze 

gelijk nul; tenslotte maakt men van deze zo bepaalde 

percentages kansen door deling door 100. Daarna wordt 

opnieuw de procedure BEPKANSRANG aangeroepen en krijgt 

TEL2 de waarde o. 
Aan het eind van deze procedure wordt altijd de 

procedure RECRUTEREN aangeroepen en wordt TELl op 1 

gesteld. 

WILT U HET DOORSTROOMSCHEMA VOOR RECRUTEN WIJZIGEN 1 

HOEVEEL REGELS WILT U IN DIT SCHEMA WIJZIGEN 1 

GEEF NU DE GEWIJZIGDE REGELS 
VAN. RANGNR. , NAAR RANGNR. , 4 PERCENTAGES 

-~·i~ao,~o,Jo,~ 
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4.74. Procedure VERVOLG 

Variabelen: 

A 

p 

R 

ANSWER 

STOP 

CHANGE 

OVERZICHT 

PLANNING 

array, waarin de tekst van een antwoord 

ingelezen kan worden 

pointers in het array A 

boolean, "true" als een goed antwoord 

is gegeven 

boolean, "true" als men aan het einde van 

het programma is 

boolean, "true" als men de overgangsper

centages wil wijzigen 

boolean, "true" als men een overzicht 

van de gewijzigde percentages wenst 

boolean, "true" als men het plannings

programma wil doorlopen 

De variabelen TELl en TEL2 krijgen nul als beginwaarde. 

De voorkomende booleans, met uitzondering van HELP 

worden op "false" geini tialiseerd. De vraag wordt 
-

gesteld hoe men het programma wil vervolgen. De in-

getypte tekst wordt ingelezen totdat er een cijfer 

voorkomt, waarna ANSWER "true" wordt en het inlezen 

ophoudt. Als de ingelezen tekst "HELP" was, wordt de 

procedure TEKSTEN aangeroepen met behulp waarvan de 

diverse kodewoorden verklaard worden en deze inge

typt kunnen worden. Bij de andere teksten wordt de 

overeenkomstige boolean "true", en als er een vreemde 

tekst is ingetypt, volgt er een foutmelding, waarna 

men deze kan korrigeren. Afhankelijk van het "true" 

zijn van een aantal booleans worden nu procedures 

aangeroepen om het programma te vervolgen. 
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Als INPUTPRINT "true" is, wordt de procedure DATAPRINT 

aangeroepen. 

Als EXTRAPRINT "true" is·, wor-dt de procedure WERKKANSEN 

aangeroepen. 

Als OVERZICHT "true" is, wordt de procedure PRINT

OVERZICHT aangeroepen. 

Als LEEFTIJD"true" is, wordt de procedure WELKERANG 

aangeroepen. 

Als zowel RECRU a'ls CHANGE "true" zijn, worden de 

procedures PLICHTRECRU, CORRECKANSEN en LEEFTIJDS

AANROEP aangeroepen, waarna deze booleans de waarde 

"false" krijgen. 

Als RECRU "true" is, worden de procedures PLICHTRECRU 

en LEEFTIJDSAANROEP aangeroepen. 

Als BESTAND "true" is, wordt LEEFTIJD "false", 

waarna de procedure BESTANDSOORT wordt aangeroepen. 

Als CHANGE "true" is, worden de procedures CORRECKANSEN 

en LEEFTIJDSAANROEP aangeroepen . 

Zolang PLANNING "true" is, wordt eerst de procedure 

PLANNEN aangeroepen, waarna de vraag gesteld wordt 

of er opnieuw gepland moet worden. 

Als di t het geval is, wordt PLANNING "true" en 

anders "false". 

HOE WILT U HET PROGRAMMA VERVOLGEN <CODENAMEN,GEEN CIJFER> 1 

WILT U OPNIEUW WERVING PLANNEN 1 
NEE 


