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Hoofdstuk I Inleiding 

I.I Aanleiding voor het onderzoek 

Het hier gerapporteerde onderzoek is het derde in een serie van drie 

onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de commissie "Afstemming van 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt" van de Beleidsoverlegcommissie in 

Zuidoost-Brabant. De eerste twee onderzoeken betroffen het arbeidsmarkt

gedrag van werkzoekenden en werkbiedenden. Daarover ziJn tot nu toe de 

volgende rapporten verschenen. 

"Afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt" Deel I, 

Werkbiedenden, Agglomeratie Eindhoven, oktober 1980. 

"Marketing van arbeidsplaatsen; checklist arbeidsmarktbeleid voor 

het bedrijf", Kluwer, Deventer, 1981. 

"Afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt", Deel II, 

Werkzoekenden, Den Haag/Eindhoven, 1982. 

Aan het gehele project van drie onderzoeken bij de verschillende arbeids

marktpartijen heeft de commissie de volgende uitgangspunten ten grondslag 

gelegd: 

a. Het verkrijgen van inzicht in het proces, dat zich afspeelt 

bij de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de zich 

daarbij voordoende knelpunten. Dit impliceert dat niet voorop staat 

een beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in kwantitatieve zin, 

maar veeleer een analyse van de werking van het proces. Veel 

studies en literatuur geven juist op dit laatste punt weinig inzicht. 
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b. De betekenis van de "labour marketing" voor de verbetering van het 

afstemmingsproces op de arbeidsmarkt. Tot nu toe kan niet gesproken 

warden van een bewuste toepassing van marketing principes op de 

arbeidsmarkt, ofschoon deze zeer waarschijnlijk relevant zijn, 

omdat er sprake is van ruiltransakties. Dit impliceert dat de 

commissie zich vooral zal bezighouden met het gedrag van de 

rnarktpartijen bij de voorbereiding en afwikkeling van hun arbeids

markttransakties. De relevantie en bruikbaarheid van de marketing

benadering zal daarbij warden getoetst. 

c. De activiteiten van de cornmissie zijn gericht op het uitbrengen 

van adviezen voor het beleid, <lat bedrijfsleven en overheid 

ten aanzien van de arbeidsrnarkt zouden moeten voeren. 

Anders gezegd: de commissie wil haar inspanningen zien uitrnonden in 

bruikbare hulprniddelen en instrumenten voor een effectiever opereren 

van de verschillende partijen op de arbeidsrnarkt. Het ontwikkelen 

van instrurnenten staat dan ook centraal in de verschillende onderzoeken, 

alsrnede het op zijn bruikbaarheid toetsen van de verschillende rnetho

dieken. 

d. De onderzoekinspanningen zullen zich niet beperken tot een partij 

op de arbeidsmarkt rnaar zullen zich achtereenvolgens uitstrekken tot 

alle betrokken partijen: werkbiedenden, d.w.z. werkgevers die arbeids

plaatsen aanbieden, werkzoekenden, d.w.z. werklozen en werkenden die een 

arbeidsplaats zoeken en bemiddelende instanties. 

In het derde deel, tevens het sluitstuk van het onderzoek "Afsternrning vraag en 

aanbod op de arbeidsrnarkt" zal de aandacht warden gericht op het gedrag van de 

bemiddelende instantie als partner op de arbeidsmarkt. Hoewel tot deze 

categorie van arbeidsmarktpartijen verschillende instanties kunnen 

warden gerekend, beperken wij ons onderzoek tot het terrein van de 

Gewestelijk Arbeidsbureaus (GAB).Dit is gedaan in uvereenstemrning met de 

wensen van de opdrachtgever en omdat het GAB de officieel door de 

overheid voor deze bemiddeling aangewezen instantie is. Daarbij zal het 

accent liggen op de toetsing van het rnarketingmodel op haar bruikbaar-

heid voor de GAB's. 
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1.2 Probleemstelling 

Naast de partijen werkbiedenden en werkzoekenden speelt ook het GAB een 

rol in het gebeuren op de arbeidsrnarkt. Zijn de beide eerstgenoemde 

partijen direct bij de ruiltransactie op de arbeidsmarkt betrokken, het 

GAB daarentegen vervult op de arbeidsmarkt een intermediaire rol. 

Daarom kent het GAB twee doelgroepen: 

- de werkbiedenden en de 

- werkzoekenden. 

Voor de werkbiedenden vervult het. GAB, in marketing-termen, de "distri

butie" van arbeidsplaatsen, althans voor een deel daarvan. Het GAB ver

vult als zodanig een functie voor die doelgroep. Voor de werkzoekende 

vervult het GAB eveneens een intermediaire functie. Er valt een analogie 

te ontdekken met wat zich afspeelt op de markt voor consumptiegoederen. 

De locale detailhandel biedt de consument een assortiment van heterogene 

samenstelling, dat afkomstig is van een veelheid van aanbieders. 

Aan twee zijden wordt daar marketing toegepast. Aan inkoopzijde wordt 

zo goed mogelijk een doelgroep van leveranciers bewerkt, terwijl aan 

verkoopzijde bij bepaalde doelgroepen van consumenten zo goed mogelijk 

in de behoefte aan produkten wordt voorzien. Voor deze groepen ver

vult de detailhandel een bepaalde functie, de voorzieningsfunctie. 

Het GAB vervult eveneens een dergelijke voorzieningsfunctie, rnaar 

naast de bemiddelingstaak verleent het GAB een neterogeen ;..akk.et 

van diensten aan werkzoekenden, ~erkbiedenien en voor de overheid zelf, znals: 

- bijzondere arbeidsvoorziening 

(voorlichting, scholing, advies e.d.) 

- controletaak 

- registratietaak 

- analyse- en inforrnatietaak 

- ontslagzaken behandelen 

- uitvoering van overheidsregelingen 

- bijdrage aan regionaal bestuurlijk werk. 

Het GAB is daarmee een complexe dienstverlenende instelling, waarvan 

echter de belangrijkste "business" is: de realisatie van ruiltransacties 
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op de arbeidsmarkt. Deze kunnen direct door het arbeidsbureau 

warden gerealiseerd (bemiddelingstaak) of indirect, waarbij het ar

beidsbureau belemmeringen voor de marktpartijen wegneemt (advies en 

hulp). In tegenstelling tot een op winstbasis opererende 

instelling kan het GAB zich niet uitsluitend richten op die marktseg

menten, die voor het afsluiten van ruiltransacties de meest interessante 

"prospects" vormen. Het GAB houdt rekening met het rechtvaar

digheidsbeginsel dat iedereen zonder uitzondering een gelijk recht geeft 

op de aandacht van de bemiddelende instantie om zijn gelijk recht op 

arbeid te realiseren. Daarnaast kennen we het doelrnatigheidsbeginsel, 

dat bijvoorbeeld gericht is op zo goed mogelijke 

realisatie van de doelstelling "zo veel mogelijk en zo snel mogelijk 

ruiltransacties afsluiten''. Een conflict tussen beide beginselen treedt 

gemakkelijk op. Zo kan een strategie van marktsegmentatie, die in de 

marketing vaak wordt toegepast, teneinde op effectievere wijze in te 

spelen op de behoeften van afzonderlijke groepen in de markt, bij het 

GAB gemakkelijk warden uitgelegd als in strijd met het rechtvaardigheids

beginsel. De beleidsproblematiek voor een overheidsinstelling ligt 

daarom vrij moeilijk te meer waar meestal geen doelstellingen in opera

tionele en rneetbare zin warden geformuleerd. Het ANS-rapport I)_ 

signaleert in dit verband wrijving tussen doelrationaliteit en uitvoe

ringsrationaliteit. 

Een onderscheid moet warden gemaakt tussen de verschillende niveaus 

in het beleid: het strategische niveau, het taktische niveau en het 

operationele niveau. 

Bij elk van deze niveaus behoren in ver$chillende mate gedetailleerde 

doelstellingen. Zijn de doelstellingen op het strategische niveau vriJ 

algemeen, op het taktische en nog meer op het operationele niveau 

moeten doelstellingen zover gedetailleerd zijn dat toetsbaarheid en 

meetbaarheid geen probleem vormen. Marketing speelt zich op alle niveaus 

af. Het draagt in hoge mate bij tot de strategiebepaling op lange ter

mijn. Een marketingplan heeft echter meestal betrekking op het taktische 

niveau, gegeven de organisatiestrategie, die op het hogere niveau met 

behulp van de marketing functie in de organisatie is vastgelegd. 

Het onderzoek moet warden beschouwd als een eerste verkenning naar de 

betekenis van marketing voor de Gewestelijke Arbeidsbureaus, in ruimere 

zin geformuleerd: marketing voor Arbeidsvoorziening (ARBVO). 

I) "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl", rapport van GITP Research, Berg en Dal, 

1077, pg. 79 
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Het districtskantoor Noord-Brabant en het Directoraat-Generaal 

ARBVO ziJn clan ook bij het onderzoek worden betrokken. Bepaalde 

marketingbeslissingen worden op die hogere niveaus in de hierarchie 

genomen. 

Een tweetal vraagstellingen staan centraal in het verkennende onderzoek: 

1. Hoe relevant is het marketing-model voor de bevordering van een 

effectief opereren van het GAB aZs intermediaire partner op de 

gewestelijke arbeidsmarkt? Zijn er voldoende voonuaarden vewuld 

om een marketing-benadering mogelijk te maken? 

2. Welk marketing-model is voor het GAB relevant? Waar liggen de accenten 

voor het GAB in het algemene marketing-model? Wat voor consequenties 

heeft dit voor de opzet van het GAB? 

1.3 Relatie met het ANS-rapport 

Het organisatie-adviesbureau GITP (Gemeenschappelijk Instituut voor Toe

gepaste Psychologie) heeft in opdracht van het clinisterie van Sociale Zaken 

een uitvoerig organisatie-onderzoek bij het apparaat voor de arbeiQsvoor

ziening ingesteld. De resultaten en aanbevelingen zijn vastgelegd in het 

rapport "Arbeidsbureau nieuwe stijl" van 1977. Wij zullen nu aangeven hoe 

het onderhavige onderzoek moet worden gepositioneerd t.o.v. het GITP-onderzoek. 

De onderzoekers en adviseurs van het GITP hebben in concreto de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

I. Wijziging in de organisatiestructuur van het GAB in de richting 

van een splitsing in enerzijds Algemene Arbeidsvoorziening (AAV) gericht op 

het zelfstandig vinden van een arbeidsplaats door werkzoekenden en anderzijds 

Bijzondere Arbeidsvoorziening (BAV) gericht op hulpverlening door 

het GAB. Daarnaast wordt het GAB in een open en besloten gedeelte 

gesplitst met centrale receptie, intake en (geleide) doorstroming 

van clicnten. Dcze opzet van de organisatie is gebanecru op een 

segmentatie van het clientenbestand in: 
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a. voor de arbeidsmarkt aantrekkelijke en onaantrekkelijke groepen 

en 

b. groepen die zichzelf kunnen helpen versus groepen die hulp nodig 

hebben bij het vergaren van marktinzicht. 

2. Organisatiemodel voor de personeelsbezetting. 

3. Adviezen ten aanzien van de materiele middelen (gebouw, inrichting, 

automatisering) e.d. 

Hct geheel wordt genoemd "Het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl". In hoofdstuk 

2 van <lit rapport hebben we dit ANS-model uitvoeriger besproken. 

In het GITP-rapport wordt over een marketing-model niet gesproken, 

hoewel de client-georienteerde organisatiewijze en de suggestie om een 

arbeidsmarktonderzoeker aan te stellen op zichzelf goed sporen met de 

marketing-benadering. Het marketing-onderzoek zal zich richten op de 

aktiviteiten die nodig zijn om tot een goed gecoordineerd marktbeleid 

te komen. Dit impliceert aandacht voor de analyse van de markt, de 

marketing-planning en de control-functie. Waar het GITP-onderzoek vooral 

gericht is geweest op het clientgericht organiseren zal het marketing

onderzoek veel meer gericht zijn op het clientgericht opereren. 

1.4 Onderzoeksopzet en -planning. 

Bij de voorafgaande onderzoeken is er naar gestreefd om na literatuur

studie en orientatie het arbeidsmarktgedrag ter plekke te observeren 

door middel van case-studies en op basis hiervan beleidsinstrumenten 

te ontwikkclen
1
). Voor het derde deel van hct onderzoek is dit als 

volgt ingevuld: 

I. voorstudie (Studie ANS-rapport, literatuur en expert interviews); 

2. situatie-analyse bij drie GAB's aan de hand van een aangepaste 

marketing audit. Dit is een vragenlijst, waarmee het marketing 

beleid van een organisatie kan worden doorgelicht. 

I) Zie: onderzoeksprogramma "Afsterrnning vraag en aanbod op de arbeids

markt in de regio Z.O.Brabant, blz. 3. 
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3. Bepaling van mogelijke knelpunten voor de toepassing van een 

beleid conform marketing beginselen bij GAB's. 

4. Beleidsaanbevelingen opstellen. 

In de oorspronkelijke onderzoekopzet was ook opgenomen een toetsing 

van een marketing planning- en controlsysteem bij een der GAB's. 

Een dergelijke toetsing is uitgevoerd door de resultaten uit de 

situatie-analyse te vergelijken met de eisen die een marketing planning 

en controlsysteem stelt en met de kenmerken van zo'n systeem in 

het algemeen. Het toetsen van een marketing-planningsysteem in de be

drijfspraktijk zou een experiment vergen dat meer tijd vraagt dan voor 

<lit onderzoek beschikbaar is.Weliswaar is bij een bureau een inven

tarisatie gemaakt van het bestaande informatiesysteem met betrekking 

tot clientengegevens. Ten opzichte van de oorspronkelijke opzet heeft 

nog een wijziging plaatsgevonden. In plaats van twee GAB's zijn er 

drie bureau's in het onderzoek betrokken, te weten een klein bureau, 

een middelgroot bureau en een groot bureau. De grootste bureau's 

(grote steden) zijn niet in het onderzoek betrokken. 

In totaal zijn 25 personen bij het onderzoek betrokken, waartoe zes 

groepsgesprekken werden gevoerd. Van elk groepsgesprek werd een ver

slag gemaakt, dat aan de betrokkenen werd voorgelegd, teneinde de ge

legenheid te geven om eventueel correcties aan te brengen en in een 

tweede ronde eventueel aanvullingen te geven. Daarna werd een defini

tief gespreksverslag opgesteld. Ook bij het Districtsbureau Arbeids

voorziening werden twee functionarissen ondervraagd. Tenslotte werd 

ook een interview uitgevoerd op het niveau van het Directoraat Generaal. 

Naast deze vraaggesprekken binnen Arbvo werd ook met de directie 

van de organisatie "START" een uitvoerig interview gevoerd. 

De onderzoekers hebben grote mate van medewerking ondervonden van alle 

betrokken bureaus en medewerkers en zijn hen daar zeer erkentelijk voor. 

1.5 Indeling van het rapport 

Na een samenvatting in§ 1.6 volgt hoofdstuk 2, waarin een korte be

schrijving wordt gegeven van de organisatie van het arbeidsvoorzienings

apparaat en de ontwikkeling die zich daarin momenteel afspeelt naar 
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het arbeidsbureau nieuwe stijl (ANS). Dit hoofdstuk wordt afgesloten 

met een beschrijving van de Start-organisatie die naast de Arbvo

organisatie zelfstandig opereert. 

Hoofdstuk 3 heeft een meer theoretische achtergrond. Zeer beknopt 

wordt uiteengezet wat marketing van diensten omvat en in hoeverre 

er sprake kan zijn van toepassing van marketing beginselen in over

heidsorganisaties. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt 

een verbinding gelegd met rapport-II over werkzoekenden. De be

tekenis van een consumentengedragsmodel in relatie tot het marketing 

beleid wordt aangegeven in het bijzonder voor het functioneren van 

het GAB als dienstverlenende instelling. 

Hoofdstuk 4 geeft de bevindingen van het veldonderzoek weer. In dit 

hoofdstuk wordt tegen de achtergrond van de marketing benadering een 

analyse gegeven van de situatie bij de GAB's. Ook worden de mogelijk

heden voor toepassing van marketing principes onderzocht en beschreven. 

Hoofdstuk 5 geeft conclusies, aanbevelingen en richtlijnen met be

trekking tot het Arbvo-apparaat en de toepassing van marketing in 

deze overheidsorganisatie. 

In de bijlagen van het rapport is de gehanteerde marketing audit 

opgenomen. 

1.6 Samenvatting 

Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de toepassing van 

marketing beginselen en marketing technieken bij het arbeidsbureau als 

onderdeel van het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (Arbvo). Het 

onderzoek vormt een sluitstuk van een drieluik van onderzoeken naar het 

functioneren van werkbiedenden, werkzoekenden en bemiddelende instanties 

als partijen op de arbeidsmarkt. 

In dit derde onderzoek is een theoretisch raamwerk voor het beleid volgens 

de beginselen van marketing gebruikt om daaraan het huidige Arbvo-apparaat 

te toetsen. Daartoe zijn interviews gevoerd met diverse functionarissen 

binnen en buiten het arbeidsbureau. Een drietal arbeidsbureaus zijn bij 

het onderzoek betrokken geweest. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen, die er op 

gericht zijn om tot een meer marktgerichte organisatie te komen, waarin 

bewuste onderlinge afstemming van marketing instrumenten plaatsvindt. 
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Bij de ontwikkeling van diensten door het arbeidsbureau zal meer aan

dacht moeten worden besteed aan de werkelijke behoefte van doelgroepen, 

terwijl politiek en ambtelijk apparaat wat minder als richtsnoer hier

voor zullen moeten worden gebruikt. Dit vereist een daarop toegesneden 

informatie- en planningsysteem en een flexibeler en onafhankelijker 

apparaat dan thans het geval is. Daarom worden ook organisatorische 

wijzigingen voorgesteld, die tot een betere positionering van het huidige 

arbeidsbureau ten opzichte van haar doelgroepen moeten leiden. 

De aanbevelingen kunnen worden geplaatst in het verlengde van de voorstel

len inzake het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS), waarin de aandacht sterk 

geconcentreerd was op de menselijke relatie client-dienstverlener. 

Het rapport besluit met aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een 

beleid volgens marketing beginselen. Deze invoering betekent meer dan 

"de dienst eens wat beter verkopen". Het gaat om een ontwikkelingsproces, 

waarvan men op langere termijn meer resultaten kan verwachten, dan op 

de k9rte termijn. Voor de ontwikkeling van marketing in de organisatie 

worden enkele alternatieven gegeven. 
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Hoofdstuk 2 Situatie-analyse 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk zal gewijd worden aan een beschrijving van de rol van 

de overheid in de arbeidsbemiddeling en de ontwikkelingen die zich 

daarin voordoen. Hierdoor zal de context of setting worden aangegeven 

waarbinnen zich het onderzoek naar de toepasbaarheid en geeigende vorm 

van de marketing benadering afspeelt. 

De volgende onderwerpen zullen achtereenvolgens in het kort ter sprake 

komen: 

I. het Directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening; 

2. de ontwikkeling van het arbeidsbureau traditionele stijl naar het 

arbeidsbureau nieuwe stijl (ANS); 

3. de organisatie "Start". 

2.2 De overheid en de arbeidsmarkt 

Het Directoraal-generaal van de Arbeidsvoorziening (Arbvo) is een on

derdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het 

is daarmee voor de prioriteitenstellingen en middelentoewijzing af

hankelijk van beslissingen van de minister(raad) en van het parlement. 

De organisatie van Arbvo is als volgt opgebouwd (zie ook figuur 2.1): 

een Centrale Dienst (gevestigd in Rijswijk); 

districtsbureaus voor de arbeidsvoorzienin& een per provincie (DBA); 

65 Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB); 

23 Centra Vakopleiding voor Volwassenen (CVV) en 

6 Centra Administratieve Vakopleiding voor Volwassenen (CAVV). 
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Figuur 2. I: Het directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening. 
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Het directoraat-generaal heeft met betreJ;,,; t g tot de arbeidsmarkt 

de volgende doelstelling: het stimuleren en corrigeren van de arbeids

markt door het wegnemen van waargenomen discrepanties tussen de aanbieders 

van arbeid en de aanbieders van arbeidsplaatsen 1). 

Het verminderen van discrepanties gebeurt via: 

I. het bevorderen van een zo goed mogelijke en rechtvaardige afstem

ming van aantal en aard van arbeidsplaatsen op de behoefte (van 

werkzoekenden/-nemers); 

2. het bevorderen van een zo goed mogelijke en rechtvaardige af

stennning van het aanbod van werkzoekenden op de behoefte (van 

werkbiedenden); 

3. het verruimen van het begrip arbeid tot buiten de grenzen van het 

huidige arbeidsbestel 1). 

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen beschikt arbeidsvoor

ziening over de genoemde arbeidsbureaus, centra voor vakopleiding en 

een aantal subsidieregelingen om plaatsingen te bevorderen en (her)

scholingen mogelijk te maken. 

2 .J _ _l!~~-_g1:\13 __ ~a~ traditionele stij 1 naar nieuwe stij 1. 

De in deze paragraaf weergegeven ontwikkeling is geheel gebaseerd op het 

verslag van het GITP "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, adviserend verslag van 

een experiment". Weergegeven standpunten en beoordelingen zijn afkomstig 

uit dit rapport en blijven uiteraard dan ook geheel voor rekening van 

genoemd( adviseurs. In deze paragraaf komen geen stellingnames van de 

actcurs van dit rRpport voor. 

Het uitvoeringsorgaan van Arbeidsvoorziening - het Gewestelijk Arbeids

bureau - ondergaat belangrijke veranderingen. De re-organisatie is 

vervat in de term Arbeidsbureau N~euwe Stijl (ANS). De oorzaken hier

voor liggen zowel in het functioneren van het arbeidsbureau zelf als 

op de (gewestelijke) arbeidsmarkten, waarop ze opereren. 

Al lang kon men vaststellen dat "de traditionele werkwijze te weinig 

differentieert naar de aard van het probleem van de client en daar

door naar gelang de inspanning te weinig effect sorteert" 
2
). Binnen 

de arbeidsbureaus werd op informele wijze naar oplossingen gezocht 

om adequater te kunnen reageren op de ontwikkelingen op de eigen 

arbeidsmarkt. 

1) zie bijlage uit een interne notitie van W.J.Jansen, december 1980 
2) Pag. 2 "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, adviserend verslag van een experi-

nen; ,1,, ;,C: \er1.0]r, a;:;n te duiden als "ANS"), GITP, Berg en Dal, 1977. 
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Er vond tevens een uitbreiding plaats van taken. Naast de bestaande 

opdrachten als bemiddeling, administratie en controle kwamen er ac

tiviteiten bij als bijzondere bemiddeling, beroepskeuze-voorlichting 

en andere. De gegroeide,"informele'bemiddelingspraktijken en nieuwe 

taken werden nooit goed in een geheel geintegreerd. De organisatie 

kreeg een onevenwichtige structuur. 

Om <lit te herstellen werd een extern adviesbureau ingeschakeld. Het 

betreft het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie 

(GITP) ui t Berg en Dal. Het kreeg als opdracht om "experimenterend te 

zoeken naar een model, waarbinnen de uiteenlopende functies van het 

arbeidsbureau in harmonie met elkaar en met evenwichtige verdeling 

van de aandacht tot ontwikkeling en uitvoering kunnen komen'' 1). 

Via experimenten in een viertal arbeidsbureaus werden ervaringen opgedaan 

met de nieuwe structuur. De bevindingen en onderzoeken naar de ervarin

gen van de clienten-werkgevers en clienten-werknemers en de mede-
2) 

werkers werden neergelegd in een hoofdrapport en enkele deelrapporten 

Sedert 1980 worden alle arbeidsbureaus geherstructureerd in de nieuwe 

richting, de zogenaamde generalisatie van ANS. 

Het arbeidsbureau nieuwe stijl (ANS). 

Het uitgangspunt van Arbvo, <lat door het GITP bij het experiment is ge

hanteerd, houdt in bevordering van harmonie op de (gewestelijke) ar

beidsmarkt. Dit zou, veel meer dan tot nu moeten gebeuren door meer 

oog te hebben voor de behoeften van ce gebruikers van het arbeidsbureau 

en door deskundige, doeltreffende en op elkaar afgestemde dienstverlening. 

Daarnaast blijven wel de registrerende en controlerende taken, die wette

lijk voorgeschreven zijn, bestaan. 

De client-werkzoekende. 

Meer dan in de traditionele werkwijze staat in het ANS-model de zelf

werkzaamheid voorop. Werklozen en werkzoekenden kr:i,-gen op het GAB de 

ruimte en middelen om zelf hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

l) pagina 2, "ANS"-rapport zie 2) 

2) "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl", adviserend verslag van een experiment", 

drs. L.J. de Jonge, GITP, Berg en Dal, 1977 
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Echter niet elke werkzoekende is in staat om zich goed te informeren 

over zichzelf en de werkgelegenheid noch is iedere werkloze even aan

trekkelijk voor de tegenpartij; bijvoorbeeld omdat hij niet in de 

functie-omschrijving past of negatieve persoonskenrnerken heeft. Deze 

overwegingmhebben aanleiding gegeven om segmenten van werkzoekenden 

te onderscheiden: 

werklozen / werkzoekenden die zelf inzicht kunnen verwerven 1.n het aan

bod aan vacatures en die aantrekkelijk zijn voor de tegenpartij; 

werklozen/werkzoekenden, die zelf inzicht kunnen verwerven maar 

minder aantrekkelijk zijn; 

ingeschrevenen die hulp nodig hebben bij het verwerven van inzicht 

maar wel aantrekkelijk zijn; 

ingeschrevenen die noch zichzelf op de arbeidsmarkt kunnen orienteren, 

noch aantrekkelijk zijn. Deze laatste groep heeft de mees-te aandacht nodig. 

De tweedelingen naar mate van zelfwerkzaamheid en aantrekkelijkheid 

resulteren in een matrix met vier quadranten (zie figuur 2.2), de 

zogenaamde klaverbladstructuur van het arbeidsbureau nieuwe stijl. 

Dit is de door de GITP voorgestelde organisatiestructuur voor het 

arbeidsbureau nieuwe stijl. 

Personen die zich komen inschrijven worden zo snel en goed mogelijk 

door de informatie- of "intake"-functionaris in een van de quadranten 

ingedeeld. Deze functionarissen leggen de te verwachten diensten zo 

goed mogelijk uit en helpen de pas ingeschrevene om inzicht te verwerven 
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lndeling van het arbeidsbureau n.a. v. de verdeling van het clientenbestand 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU 

,/ 
// 
/ 

ALGEMENE ARBEIDSVOORZIENING 
(arbeidsmarkt) 

/,..----

BIJZONDERE ARBEIDSVOORZIENING 
{hulpverlening) 

I 

Open ( 
gedeelte i 
van het 

GAB 

Besloten 
gedeelte 
van het 

GAB 

SO LU CIT ANTE N BANK 
(voor de werknemer om in op
genomen te worden voor de 
werkgever om in te zoeken) 

VACATUREBANK 
(voor de werkgever om in op
genomen te worden, voor de 
werknemer om in te zoeken) 

CENTRALE AFDELING 
VRAAG-AANBOD 
lvoortdurende, geautomatiseer
de vergelijking van vraag en 
aanbod) 

BEMIDDELING 
lbemiddelaar) 

receptie 
informatie 

intake 

LEESHOEK 
(informatie over werken, be
drijven, arbeidsvoorwaarden, 
CAO's enz.) 

BEROEPENBOETIEK 
(informatie over scholing en be
roepen) 

BEDRIJFSVOORLICHTING 
(bedrijfsconsulent) 

ARBEIDSINPASSING 
(arbeidsconsulent) 

BEROEPENVOORLICHTING 
(beroepenconsulent) 

BEROEPSKEUZE 
(beroepskeuzeadviseur) 

MEDISCH ADVIES 
(medisch adviseur) 

CHEF ALGEMENE ARBEIDSVOORZIENING CHEF BIJZONDERE ARBEIDSVOORZIENING 

DIRECTEUR 

Lit: "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl". pagina 31. 
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om zo effectief mogelijk van het arbeidsbureau gebruik te kunnen maken. 

Het open gedeelte omvat twee quadranten. Het ene bevat instrumenten voor 

werkzoekenden die voor de arbeidsmarkt aanvaardbaar zijn en zichzelf kunnen 

redden. De instrumenten bestaan uit een sollicitanten- en een vacature

oank. Het tweede quadrant is bestemd voor nog niet voor de arbeidsmarkt 

aantrekkelijke clienten, die echter wel zelf inzicht in hun positie kunnen 

verwerven. Men vindt hier een leeshoek en een beroepenboetiek. 

Het gesloten deel bestaat ook uit twee quadranten. Hier komen clienten 

terecht die of zich zelf geen inzicht kunnen verwerven in hun kansen op 

een baan of daarnaast ook minder gewild zijn. 

Voor de eerste groep staat een sectie vraag-aanbod vergelijking klaar 

en een sectie bemiddelingl). 

De ingeschrevenen, die het minst gewenst ziJn komen in aanmerking voor 

individuele hulpverlening van specialisten zoals de arbeidsconsulent, de 

beroepenconsulent e.a. 

De GAB-functionarissen hier worden geacht als een team te werken en de client 

snel en op een geintegreerde en deskundige wijze te helpen. 

Elk eerste gesprek van de GAB-functionaris met een client moet tot een 

plan leiden metals doel om in zo'n klein mogelijk aantal keren de zaak 

af te handelen. 

De werkbiedenden 

Metals uitgangspunt dat het arbeidsbureau ziJn diensten verleent aan 

alle partijen op de arbeidsmarkt, zal in de toekomst meer de nadruk 

moeten worden gelegd op de versteviging en uitbouw van de contacten 

met het bedrijfsleven. In de oude structuur en ten gevolge van de 

houding van GAB-medewerkers (werkloze-gericht) fungeerde de werkbiedende 

als een sluitpost van de activiteiten van het werk van het GAB. Hij 

was interessant voor zover er behoefte bestond aan specifieke vacatu

res. 

I) zie "ANS", pg. 12 en 31 
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Het dienstenpakket rnoet ook zijn afgesternd op de behoeften van de 

clienten-werkbiedenden. Het GITP stelt zelfs <lat voor een optirnaal 

functioneren van het arbeidsbureau een sluitend sarnenspel en perma

nent overleg met het bedrijfsleven noodzakelijk zijnl). 

De GAB-functionarissen wordt aangeraden om rneer dan tot nu toe zelf 

het initiatief te nernen tot contacten met ondernerningen. Ten behoeve 

van de rel a tie met de werkgever beschikt het arbeidsbureau nieuwe stij 1 

over een sollicitanten-bank, een vacature-bank (in het open gedeelte), 

een afdeling vraag- aanbod vergelijking, een bedrijfsconsulent 

(gesloten gedeelte) en over een arbeidsrnarktonderzoeker (AMO). 

Het interne beleid: het GAB-traditionele stijl werd steeds rneer tot een 

apparaat van autonoorn werkende arnbtenaren. De sturende invloed van de 

directie was gering. 

Het GAB-nieuwe stijl krijgt een grote mate van zelfstandigheid. Het 

individuele bureau zal "veel rneer dan tot nu toe het geval is in staat 

dienen te geraken de activiteiten ..... direct af te sternrnen op dear

beidsrnarktverwachtingen ter plaatse en het waarneernbare arbeidsrnarkt-
" 2) 

gedrag van werknerners en werkgevers . 

Grotere zelfstandigheid en rneer bevoegdheden van het bureau brengen 

rneer invloed van de directie met zich rnee. Orn de dernocratisering niet 

te frustreren en te solistisch optreden van de sektiebemiddelaars tegen 

te gaan, wordt het werken in tearnverband voorgesteld 3) 

Voorwaarden als voldoende materiele middelen, goede inforrnatie, des-

kundigheid en een beleidvoerende directie, zullen tot een ornvangrijk 

resultaat leiden, rnits men een keuze durft te maken binnen al het werk 

<lat aangeboden wordt 4). Die keuze is nodig vooral ten gevolge van een 

gebrek aan rnankracht. 

I) Pagina I 4, "ANS". 

2) Pagina 19, "ANS II. 

3) Pagina 24, "ANS II. 

4) Zie oak pagina 24, "ANS". 
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Voor het optimaal functioneren van het ANS-model zijn volgens het GITP 

wetenschappelijke inzichten nodigl). Gedacht wordt aan (inzicht in) 

factoren die de kans bepalen op de arbeidsmarkt, een methodiek van pro

bleemherkenning, een methodiek van bemiddeling en voor een effectieve 

vergelijking van vraag en aanbod.Tenslotte zijn er ook grenzen aan de 

speelruimte van het arbeidsbureau, in welke stijl dan ook. Dit zijn de 

de omvang en aard van het aanbod van vacatures en het gedrag van werk

lozen en werkzoekenden. Hulpmiddelen om de motivatie, het zoekgedrag en 

de kwaliteit van de werkzoekenden voor langere tijd op peil te houden, 

ontbreken. Deze persoonsgebonden factoren zijn noodzakelijk voor een 

succesvolle allocatie. 

Ten behoeve van het leidinggevend team wordt het informatiesysteem ge

automatiseerd. Het informatiesysteem bevat gegevens ten behoeve van: 

een optimale doorstroming van diensten door de organisatie; 

de job-matching (vraag-aanbod vergelijking) 

de vacature- en sollicitantenbank; 

het afsprakensysteem; 

bemiddeling; 

registratie en administratie. 

Samenvattend moet ANS aan de volgende voorwaarden voldoen2): 

de werkzaamheden moeten naar mate van noodzaak uitgevoerd warden i.p.v. 

naar mate van aandrang van opdrachtgevers en belangen van het 

bureaucratisch systeem (zelf prioriteiten stellen); 

het GAB functioneert en stuurt zich bij in relatie tot de behoeftan 

van zijn arbeidsmarkt en aangrenzende gebieden. De behoeften van werk

zoekenden warden vertaald in de mate van zelfredzaamheid en aantrek

kelijkheid op de arbeidsmarkt; 

het directieteam krijgt meer bevoegdheden en vertaalt gegevens in een 

uitvoerbaar beleid. In plaats van solistische sektie-bemiddelaars 

komt het team; 

de verdeling van het clientenbestand en kennis van de wet (met 

betrekking tot arbeidsvoorziening) en inzicht in de eigen arbeids-

I) Pagina 25, "ANS". 

2) Pagina 27-29 "ANS". 
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markt door de directie zouden in harmonie de basis moeten vormen 

voor het organisatiemodel - een geintegreerd samenwerkingspatroon -

van het arbeidsbureau; 

de zelfwerkzaamheid van werkzoekenden via het open gedeelte wordt 

bevorderd. In de relatie client - GAB moet meer openheid komen; 

het arbeidsbureau kan zich gemakkelijk aanpassen aan zichwijzigende 

maatschappelijke en politieke opvattingen en situaties en aan veranderde 

clientenbestanden; 

ten behoeve van een preventieve invloed zou het arbeidsbureau betrouw

baar moeten kunnen voorspellen om zo tijdig te kunnen cureren. Dit 

wordt bevorderd door de functie van arbeidsmarktonderzoeker en het 

geautomatiseerde informatiesysteem. 

In <lit hoofdstuk wordt niet ingegaan op de GITP-deelonderzoeken (werk

gevers, werkzoekenden en vacaturebank) tijdens het nieuwe-stijl ex

periment. Het betreft vergelijkende onderzoeken tussen de nieuwe en de 

traditionele stijl. De clienten ervaren geen grote vooruitgang in 

de dienstverlening. Dit kan voor een deel een gevolg zijn van gegroeide 

verhoudingen tussen het arbeidsbureau en zijn clienten en het onbekende 

karakter van het nieuwe arbeidsbureau. Voordelen die voorkomen - bijvoor

beeld beter gemotiveerde werkzoekenden via de vacaturebank - worden deels 

opgeheven: goed gemotiveerd maar slecht gekwalificeerd. 

2.4 De uitzendorganisatie "Start" 

"Start" is een non-profit uitzendorganisatie. De naam luidt voluit 

Stichting Uitzendbureau Arbeidsvoorziening Start. In deze stichting werken 

werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de overheid samen. 

Het doel is om werkzoekenden, waarvoor het arbeidsbureau niet direct een 

vastebaan heeft, met behulp van de uitzendformule weer aan het werk te 

helpen. 

We behandelen deze organisatie omdat ze, ofschoon ze uit een Arbvo-maat

regel is ontstaan, sterk bedrijfsmatig denkt en bewust tracht de marketing 

instrumenten te hanteren. 
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De ontstaansgeschiedenis 

Start is ontstaan vanuit een behoefte bij de overheid om een nuttige 

functie te vervullen in het allocatieproces op de arbeidsmarkt 

door middel van hantering van de uitzendformule. 

Begin jaren 70 zijn, op initiatief van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Den Haag 

bureaus opgericht die zich beperkten tot de administratieve sektor (SPAB). 

De formule sloeg aan, reden om de activiteiten tot alle beroepen uit te 

breiden. Hiervoor wordt de Stichting Start opgericht. Dit gebeurde begin 

1978. De organisatie maakte daarna een sterke groei door. Het aantal uit

zendingen is sedert 1978 achtmaal zo groot geworden. 

De organisatie: De organisatie heeft een landelijk hoofdkantoor van waar

uit de vestigingen adrninistratief 9n met betrekking tot de deskundigheid 

ondersteund worden. De vestigingen, gelieerd aan G 2.westelijke Arbeids

bureaus, dragen bedrijfsrnatig zelf alle verantwoordelijkheid. Door een 

voldoende aantal uitzendingen en daarrnee door verwerving van voldoende 

vervulbare vacatures, rnoet de vestiging volledig kostendekkend opereren. 

Districtrnanagers (vier in het hele land) ondersteunen rnede de vestigings

rnanagers. 

De werkwijze van Start 

Start zendt werklozen uit naar bedrijven en instellingen. Net als corn

rnerciele uitzendbureaus ontvangt het bureau hiervoor een vergoeding, die 

in de factuur aan he.t bedrijf is opgenornen . 

Het bttreau is deels sterk afhankelijk . n het beleid van het GAB waarin 

of waarnaast het gevestigd is. Ingeschreven werkzoekenden, waarvoor het 

arbeidsbureau niet direct een vaste baan beschikbaar heeft, worden via 

de uitzendformule weer aan werk geholpen. Men hoopt dat het tijdelijke 

dienstverband omgezet kan worden in een vas·. 

Een in<lividuele vestiging moet kostendekkeuJ we.rken. Hiervoor moet ze een 

minirnaal aantal uitzendingen bewerkstelligen. De continuiteit van de 

vestiging wordt scherp bewaakt. Er wordt, in tegenstelling tot het arbeids

bureau veel tijd besteed aan de relatie met de werkbiedenden, vooral ten 

behoeve van de verwerving van vacatures en de begeleiding van geplaatste 
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werklozen. Bij de selectie van de werklozen wordt in hoge mate uitgegaan 

van de functieeisen. 

Relaties met de verschillende doelgroepen worden sterk bewaakt. De directie 

spreekt hier van effectiviteitsgebieden. Elk van de relaties kan effect 

hebben op (het mislukken van) een afstemming. De relatieij worden diepgaand op 

voorkomende knelpunten onderzocht. Deze relaties kunnen direct zijn (van 

het Start-bureau met een doelgroep) of indirect, buiten de Start-vestiging om 

lopend. Voorbeelden van de laatste zijn GAB-werkgever of werkgever-werknemer. 

De directie streeft naar meer deskundigheid en een effectiever op-

treden via de integrale marketing benadering, waarbij uiteindelijk elk 

vestigingshoofd zijn dienstenpakket(marketing-mix) zal samenstellen, 

afgestemd op de unieke behoeften van zijn regio. 

Start toont haar non-profit karakter door twee punten: 

winst wordt aan het einde van het jaar aan de ondernemingen, die 

van haar diensten gebruik maken, teruggegeven. Hierdoor kan ze geen 

reserves opbouwen; 

werklozen die voor uitzending in aanmerking willen komen moeten op 

de arbeidsmarkt in een achterstandspositie verkeren ( moeilijk be

middelbaar zijn voor het GAB, gehandicapten of werklozen van 45 

jaar en ouder). 

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat de organisatie een stichting

vorm heeft en <lat het bestuur de al genoemde tripartite samenstelling 

heeft. 
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Hoofdstuk 3 Marketing van diensten 

3.1 Inleiding 

In het voorafgaande hoofdstuk is een situatie-analyse van arbeidsvoor

ziening gegeven, waaruit blijkt, dat marketing beginselen in het ARBVO

beleid tot op heden niet zijn toegepast of overwogen. Ook in het voorstel 

van het GITP ten aanzien van het Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS) is 

het begrip marketing niet aan de orde geweest. Recentelijk zijn er 

echter ook binnen de dienst signalen geweest die attenderen op het 

begrip marketing (zie de literatuuropgave aan het einde van dit 

hoofdstuk). 

Zoals ook in onze rapporten deel I (werkbiedenden) en Deel II 

(werkzoekenden) hebben gedaan zullen wij in dit hoofdstuk het begrip 

marketing en de relevantie ervan voor arbeidsvoorziening nader uiteen 

zetten. Noodzakelijkerwijze moet deze uiteenzetting beknopt blijven 

zodat wij voor verdere orientatie moeten verwijzen naar de literatuur
1
). 

We zullen in dit hoofdstuk allereerst beknopt toelichten wat de marketing 

van diensten in de kern omvat. Vervolgens zal warden ingegaan op de re

levantie van marketing voor de overheidsorganisatie. Tenslotte zal de be

tekenis van het consumentengedragsmodel (zie deel II, hoofdstuk 2) in 

relatie tot marketing warden uiteengezet. 

3.2 Marketing van diensten 

Volgens een van de grondbeginselen van marketing dient een organisatie 

marktgericht of doelgroepgerieht te opereren. Daartoe dient voldaan te 

zijn aan een vijftal voorwaarden: 

I. Clientgerichte organisatie-filosofie:er zal in de organisatie niet alleen 

bij de directie maa:- ook door het gehele bedrijf een clientgeorienteerde atti

tude moeten bestaan. Onder clienten verstaan we de zogenaamde doel-

groepen. Voor a~beidsvoorziening bijvoorbeeld zijn <lit zowel werkzoekendcn 

als werkbiedenden. Directie en medewerkers dienen zich ervan bewust 

te zijn dat de organisatie een dienende functie in de samenleving 

heeft en dat deze functie steeds zal moeten prevaleren boven andere 

belangen. Dit betekent niet, dat dit een prettig werkklimaat, 

goede arbeidsvoorwaarden en adequate inspraakprocedures in de weg 

I) Zie de literatuuropgave aan het einde van dit hoofdstuk. 
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zou moeten staan. Wel moet gewaakt worden dat de client niet 

in de verdrukking komt als gevolg van interne beleidsveranderingen. 

Vooral bij de marketing van diensten waar personeel en clienten 

tezamen participeren in het proces van dienstverlening is deze client

gerichte orientatie op alle nLveaus in de organisatie van grote 

betekenis. Is het in de industriele onderneming zo, dat een client

gerichte orientatie op de werkvloer in de fabriek minder relevant 

is om tot een geslaagd produkt te komen,in de dienstverlenende sector 

daarentegen is het op dat niveau in de organisatie buitengewoon relevant 

Men denke aan voorbeelden als het baliepersoneel bij banken, reis

bureaus, informatieverstrekkende instanties e.d. 

2. Geintegreerd marketingbeleid. Ten aanzien van de markt kan een organi

satie invloed uitoefenen. Daartoe staan haar een aantal instrumenten 

of stuurvariabelen ter beschikking. Deze instrumenten dienen goed op 

elkaar te worden afgestemd om naar de markt toe een goed samenhangend 

beleid te voeren. De verzameling van stutr variabelen die een organi

~atie tot haar beschikking heeft noemt men dan ook wel de marketing mix. 

De marketing-mix als verzameling van stuurinstrumenten omvat voor een 

dienstverlenende organisatie de volgende elementen: 

de dienstverlening zelf: de aard van de diensten die men verleent, 

de kwaliteit ervan en de inhoudelijke aspecten. De dienst-

verlener zelf heeft op die kwaliteit grote invloed(zie de hieronder 

nog te bespreken variabele "personeel"); 

de prijs van de diensten, niet alleen in geld, maar ook in 

psychologische zin als het overwinnen van weerstanden of drempels 

om zich als client te manifesteren. Het omvat ook de tijd die men 

moet opofferen om als client diensten af te nemen en zich hier

over te informeren; 

connnunicatie: de organisatie zal haar aanbod van diensten langs 

verbale weg maar ook op visuele wijze moeten presenteren door 

middel van promotie of voorlichting; 

distributie: dienstverlening zal ergens op een geografisch 

bepaalde plaats en in een bepaalde ruimte of omgeving moeten 

plaatsvinden. Het open gedeelte van de dienstverlenende orga

nisatie waar de dienstverlening plaatsvindt vormt het distri

butie-instrument in de marketing-mix; 
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personeel: een alleen voor dienstverlenende organisaties relevant 

marketing instrument is het personeel, dat contact heeft met 

clienten. Dit personeel bepaalt enerzijds de Kwaliteit van de 

dien~voor een belangrijk deel en anderzijds neemt zij een 

deel van de marketing van diensten voor haar rekening. In het 

verlengde hiervan zal ook training en opleiding als indirect 

marketing instrument moeten warden beschouwd. 

Bovengenoemde marketing instrumenten kenmerken zich door een grote 

onderlinge afhankelijkheid. Het is van groot belang, dat de instru

menten binnen de marketing mix en alle andere activiteiten met be

trekking tot de doelgroep goed op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor 

is een geintegreerd doelgroepenbeleid noodzakelijk. Hoe deze af

stemming kan warden gerealiseerd wordt in de volgende punten 

besproken. 

Een goed produktontwikkelingssysteem: elke organisatie, die naar 

continuiteit streeft zal voortdurend alert moeten zijn op de 

dynamiek in de behoeften aan produkten en diensten in de samen

leving. Steeds zal met de nodige creativiteit gewerkt moeten 

warden aan: 

verbetering van het huidige dienstenpakket; 

ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten, die voorzien 

in de behoeften van doelgroepen en tegelijk passen binnen de 

mogelijkheden, know how en capaciteit van de organisatie. 

Een goed marketing-informatie-systeem.Wil er sprake zijn van een goed 

systeem dan zal het marketing-informatie-systeem: 

I. moeten voorzien in een behoefte aan informatie voor het voeren van 

een adequaat doelgroepenbeleid; 

2. in de organisatie is iemand verantwoordelijk voor de functie 

van informatie-consultant. Deze is ook belast met het onderhouden 

van het systeem. Er moet warden gestreefd naar een beleids

gericht informatiesysteem, dat adequate antwcorden kan 

leveren op vragen die in het kader van de formulering van het 

marketingbeleid kunnen warden gesteld. 

5. Een marketing planning-systeem: een belangrijk hulpmiddel voor de 

integratie en afstemming van marketing-activiteiten is het periodiek 

opstellen van een marketing-plan (zie hieronder). Het bestaan van een marke

ting planning-procedure is een belangrijke voorwaarde waaraan voldaan moet 

zijn alvorens kan warden gesproken van een volledige ontwikkeling 

van marketing-principes in een organisatie. Het spreekt vanzelf, dat 

alleen het opstellen van een plan niet voldoende is, er zal ook 

op gezette tijden een vergelijking rnoeten plaatsvinden van de ge-
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realiseerde resultaten met de geplande resultaten (marketing-doel

stellingen). Daarnaast moet ook de tijdsplanning van de activi

teiten nauwlettend warden gevolgd. 

Concretisering van het marketing-beleid vindt plaats in het marketing

plan, dat globaal de volgende elementen bevat: 

1. situatie-analyse: dit deel bevat de informatie op grand waarvan het 

aanbod is ontwikkeld, de marketing-strategie en het marketing-programma 

wordt bepaald. Het bevat alle resultaten van doelgroepenonderzoek 

behoeften -onderzoek en onderzoek naar clientengedrag maar ook 

interne bedrijfsanalyse en concurrentie-analyse; 

2. doelstellingen: in operationele, meetbare vorm; 

3. marketing strategie: welke weg wordt gevolgd om de doelen te bereiken? 

4. marketing-programma: detaillering en prograrrnnering in de tijd van 

alle marketing-activiteiten i.e. de marketing mix-bepaling. 

5. control: evaluatieprogramma om te garanderen dater binnen een be

paalde tijd een vergelijking van werkelijke en beoogde resultaten 

zal plaatsvinden gevolgd door een eventueel noodzakelijke bijsturing. 

Een marketing-plan kan warden opgesteld per produkt, per project, per doel

groep, per regio of per vestiging. Afstemming van alle deelplannen in 

een totaal bedrijfsmarketingplan kan wenselijk zijn. 

In de bovenstaande vijf voorwaarden hebben wij getracht samen te 

vatten de belangrijkste kenmerken die een clientg~vrienteerde 

organisatie dient te bezitten. Wanneer hieraan niet is voldaan 

!an kan moeilijk gesproken ~0rden van marketingbeleid. 

Wij hebben hiermee zeer bekropL de essentie van de marketing van diensten 

weergegeven. Uiteraard geeft deze paragraaf slechts een orientatie. Ver

dere verdieping via de literatuur, training of opleiding is wenselijk, 

alvorens men volgens marketing beginselen wil gaan werken. De invoering 

van marketing beginselen is een proces op zichzelf. 

Wij komen in hoofdstuk 5 op deze invoeringsprob]ematiek terug. 



-26-

3.3 De overheidsorganisatie en marketing. 

Marketing bij de overheid wordt nag nauwelijks toegepast, ofschoon de 

betekenis van de overheidssector als aanbieder van voornamelijk diensten 

de afgelopen decennia sterk is toegenomen. 

Er zijn twee argumenten te noemen, waarom oak overheidsorganisaties 

marketing-beginselen aan hun beleid ten grondslag zouden moeten leggen: 

I. Marketing kan leiden tot een grotere tevredenheid bij de doel

groepen. 

Hoe vaak komt het niet voor, dat clienten ontevreden zijn over de 

wijze van dienstverlening van een organisatie, zonder dat de leiding 

ooit enig duidelijk beeld hiervan krijgt. De systematische analyse 

van behoeften en wensen van de doelgroep voorkomt ongevoeligheid 

van de leiding voor discrepanties tussen aangeboden en gewenste 

dienstverlening. De effectiviteit van de organisatie met betrekking 

tot haar functievervulling wordt grater. 

2. Marketing leidt tot een effectievere benadering van de doelgroep. 

De toepassing van marketing-technieken ten aanzien van het diensten

concept, de ontwikkeling van diensten, het communicatie- en distri

butiebeleid en het prijsbeleid, leidt tot grotere systematiek en 

planmatige aanpak. Daarmee draagt dit bij tot een toename van de 

effectiviteit of doeltreffendheid van deze activiteiten. 

In principe zijn de projecten en programma's waarmee de overheid zich 

bezighoudt vatbaar voor de toepassing van marketing-beginselen. Er zijn 

echter een aantal knelpunten en belemmeringen voor de toepassing van 

marketing in de overheidssector. In de literatuut)worden over dit onder

werp de volgende knelpunten genoemd: 

I. Vereist is dat doelstellingen, doelgroepen en produkten duidelijk 

omschreven zijn. Dit kan alleen wanneer volgens welomschreven pro

gramma's of projecten wordt gewerkt. 

2. Organisatorische aspecten: de overheid is sterk gericht op de 

taakvervulling en interne organisatie. Er is sprake van een bu

reaucratisch systeem, dat in zich niet erg clientvriendelijk ope

reert. De werkwij ze van de overheidsorgani_satie is weinig fl exibe l 

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

1) zie H.W.C. van der Hart, Marketing met maatschappelijk profijt, Kluwer/ 

NIVE, Deventer, 1981, blz. 132 en 133. 
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en erg rigide. Voor zeer veel overheidsdiensten 1s de afstand tot 

de client groot. Dit wordt nog versterkt door het negatieve imago 

van de ambtenaar dat bij de niet-ambtenaren-burgers vaak nog is 

te constateren. 

Dit alles is niet bepaald een klimaat waarin de organisatie erg 

ontvankelijk 1s voor marktgerichte werkwijzen. 

De doelstellingen:de doelstellingen in overheidsorganisaties z1Jn 

niet altijd even expliciet geformuleerd, als zeal in enige mate 

duidelijk zijn. In ieder geval vindt de organisatie hierin nauwelijks 

en motief om meer clientgeorienteerd te gaan opereren. De ambtenaarwekt de 

indruk er vrijwel geen belang bij te hebben dater meer marktgericht ge

werkt wordt. Het ligt ook niet binnen zijn gezichtsveld. 

Aversie tegen marketing: de ambtelijke wereld heeft in het algemeen 

weinig affiniteit met marketing en associeert dit begrip veelal met 

agressieve, spectaculaire en indringende verkooppraktijken en reclame. 

Daarnaast bestaat vaak de opvatting dat geld uitgeven aan marketing 

verspilling zou betekenen. Tenslotte 1s men erg bevreesd voor mani

pulatie, die een gevolg van indringende marketing zou zijn. Dit beeld 

van de marketing-praktijk vormt een, vaak onuitgesproken, drempel 

tegen marketing-kennis en toepassingen. Ook in opleidingen en training 

ontbreekt kennis over marketing en marktonderzoek. 

Aard van de produkten: de produkten van de overheid zijn over het alge

meen diensten en aan de productie van diensten zitten speciale aspecten, 

zoals ontastbaarheid, niet-duurzaam, heterogeniteit e.d. De consumptie 

van overheidsdiensten is soms onderontwikkeld omdat de bevolking be

paalde drempels ondervindt bij consumptie (bijvoorbeeld hulp en 

bijstand). Verder gaat het vaak om diensten met een sterk innoverend 

karakter (bijvoorbeeld medezeggenschap) of zijn ze maatschappelijk 

nieuw. Dit laatste vraagt specifieke clientgeorienteerde begeleiding 

en experimentele benaderingen. Tenslotte bestaat er voor bepaalde 

overheidsdiensten een consumptiedwang (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, 

kentekenbewijs enz.). 

De marketing-mix: de overheidsorganisatie kent ten aanzien van de 

meeste instrumenten van de marketing-mix een aantal beperkingen en 

randvoorwaarden. 

Het dienstenassortiment wordt door de wetgeving vastgelegd.Uitbreiding 

of inkrimping is onderworpen aan politieke beslissingen. Het assortiment 

:isvaak onderwerp van politiek. 

De prijs van overheidsdiensten, voor zover het betreft de geldelijke 

en juridische drempels is eveneens aan wettelijke regels onderworpen. 

Ditzelfde geldt, echter in mindere mate, voor de distributie en promotie 

van de dienstverlening door de overheid. Dit belemmert uiteraard een 

snel reageren op veranderingen in het clientensysteem. 
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7. Monopoliepositie: voor de meeste overheidsdiensten bestaat een situatie, 

waarbij de overheid een monopolie~ositie inneemt (bijvoorbeeld PTT 

en NS). Dit is niet erg bevorderlijk voor een clientgericht opereren 

van de organisatie. 

8. Public relations als alternatief voor marketing: De acceptatie van pu

blic relations voor de externe betrekkingen is bij overheidsorganisaties 

groter dan de daar nog onbekende marketing-benadering. Tegenstanders 

van marketing buiten het bedrijfsleven poneren dan ook nog al eens 

de stelling dat marketing hetzelfde zou zijn als public relations. 

Deze opvatting is echter in strijd met de werkelijkheid omdat mar

keting veel meer omvat dan communicatie en voorlichting tot welk 

deel van de relatie met de omgeving de Public Relations zich be-

perkt. Marketing omvat het volledige systeem van instrumenten waar-

mee de gewenste effectiviteit met betrekking tot het functioneren 

t.b.v. doelgroepen kan worden bereikt. 

Introductie van marketing principes in overheidsorganisaties vereist dan 

ook de nodige behoedzaamheid. 

Ook het gevaar van verkeerde, ondoordachtige toepassing van marketing

technieken is bepaald niet denkbeeldig. 

In hoeverre toepassing van marketing in het gebied van de arbeidsvoor

ziening mogelijk is zal in de hoofdstukken 4 en 5 worden getoetst. 

3.4 Marketing en consumentengedragsmodellen. 

In hoofdstuk 2 van ons rapport deel II over werkzoekenden hebben wiJ een 

consumentengedragsmodel geintroduceerd als instrument voor diegenen, die 

een inzicht willen verwerven in het gedrag van de werkzoekenden. Evenals 

afnemers van produkten en diensten, de consumenten, vertonen ook werk

zoekenden een bepaald zoekgedrag. In feite zijn zij te beschouwen als 

afnemers/ consumenten van diensten van het arbeidsbureau. Vandaar dat 

een consumentengedragsmodel als beschrijvend model van het gedrag van 

GAB-clienten uitstekend bruikbaar is. Welke rol zo'n consumentengedrags

model als raamwerk voor informatie over de doelgroep werkzoekenden kan 

spelen, wordt duidelijk, wanneer we het marketing-model in beeld brengen. In 

figuur 3.1 hebben we geillustreerd, wat we in de voorafgaande paragrafen 

hebben beschreven. Daarbij is aangegeven door middel van pijlen in de 

richting van het arbeidsbureau welke informatie voor het marketing-beleid 
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noodzakelijk is. De onderwerpen marktsegmentatie, <lat wil zeggen het on

derscheid in doelgroepen met verschillende behoeften, de behoeftenbepaling 

en het onderzoek naar het zoekgedrag vragen om een raamwerk als bij

voorbeeld een consumentengedragsmodel, zoals wij <lat in ons rapport II 

hebben geintroduceerd.In termen van het arbeidsbureau nieuwe stijl zal 

een consumentengedragsmodel een instrument kunnen zijn ten behoeve 

van de arbeidsmarktonderzoeker (AMO) en ten behoeve van de ontwikke-

laars van clientbenaderingswijzen en bemiddelingsmethodieken. Een 

consumentengedragsmodel is ook een model met behulp waarvan de structuur 

in het gedrag voor werkzoekenden visueel kan warden gemaakt ten behoeve 

van bijvoorbeeld training en opleiding van bemiddelaars en personeel <lat 

clientencontact heeft. 

In het in§ 3.2 besproken marketing-plan speelt een consumentengedragsmodel 

een rol bij de situatie-analyse. 

Resumerend kunnen we stellen, <latter onderscheiding van het marketing

model een consumentengedragsmodel als beschrijvend model van het gedrag 

van werkzoekenden kan warden gebruikt. Het marketing-model is een voor

schrijvend model voor het beleid van de organisatie met betrekking tot 

doelgroepen. Dit marketing-model steunt op informatie over het gedrag van 

onder andere werkzoekenden, die aan de hand van een consumentengedrags

model kan warden verzameld. 
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Hoofdstuk 4 Het arbeidsbureau vanuit de marketing-optiek bezien. 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal verslag warden gedaan van de toetsing van marketing 

werkwijzen bij arbeidsbureaus. Deze toetsing is uitgevoerd met medewerking 

van drie Gewestelijk Arbeidsbureaus (GAB) in Noord Brabant en het 

Provinciale Districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Den Bosch. 

In totaal werden 26 medewerkers van de dienst bij het onderzoek betrokken 

als volgt qua functie gespecificeerd: 

Directie en HID (hoofdinspecteur-directeur 
arbeidsvoorziening) 4 

Directie Hulpbureaus 2 

Medewerker districtsbureau Arbeids
voorz1en1ng 

Bemiddeling, AAV (Algemene Arbeids Voor-
z1en1ng VAV (Vraag-Aaanbod Vergelijking) 12 

Beuroepskeuze-Arbeidsconculent BAV (Bij-
zondere Arbeidsvoorziening) 4 

Arbeidsmarktonderzoek 3 

Ter voorbereiding werd bij elk van de GAB's een halve dag orientatie 

omtrent marketing verzorgd. Vervolgens werd in enkele groepsbesprekingen 

van 2! a 3 uur aan de hand van een checklist van gesprekspunten nader 

1ngegaan op de relatie marketing-GAB. De lijst van gesprekspunten is 

als bijlage I in dit verslag opgenomen. Van elke bespreking werd met 

behulp van een tape-recorder een uitvoerig verslag gemaakt. Dit verslag 

werd ter correctie en amendering aan de gespreksdeelnemers toegezonden, 

waarna eventueel een tweede gesprek volgde. Het definitieve gespreks

verslag werd gebruikt als basis voor het verslag van de bevindingen, 

zoals deze in dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

De hier gerapporteerde toetsing heeft uiteraard een aantal beperkingen. 

De opdracht van de onderzoekers moest in betrekkelijk korte tijd worden 

afgerond in verband met de beperkte financiele middelen. Toch 1s getracht 

om op de hierboven omschreven onderzoekwijze zicht te krijgen op de Arbvo

organisatie tegen de achtergrond van het marketing model. Het doel 1s 

geweest om te verkennen wat de betekenis van marketing voor Arbvo zou kunnen 

zijn, welke knelpunten binnen de organisatie met betrekking tot het gebruik 

van marketing technieken bestaan en welke randvoorwaarden voor toepassing 

zijn te formuleren, De beperkte opzet van het onderzoek heeft niet toe

gelaten, dat een tot in details uitgewerkt model voor Arbvo werd ontwikkeld. 
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In grote lijnen is een schets van de situatie gegeven. Op grond van deze 

verkenning zal moeten worden beslist of een nader onderzoek of experiment 

binnen Arbvo de moeite waard is. Dit hoofdstuk bevat slechts de waarneming 

van de onderzoekers, terwijl in hoofdstuk 5 de opinies van de onderzoekers 

zijn neergelegd in conclusies en aanbevelingen. 

De indeling van dit hoofdstuk volgt de opzet van hoofdstuk 3 in die zin, 

dat volgens de daar genoemde vijf voorwaarden voor marktgericht opereren 

hier in afzonderlijke paragrafen de onderzoekgegevens worden gepresen

teerd. In§ 2 wordenonderde titel clientgerichte organisatie-filosofie 

de doelstellingen en doelgroepen van het GAB besproken. Daarna volgt in 

§ 3 het geintegreerd marketing beleid en de marketing mix, waarna in§ 4 

productontwikkeling als onderwerp aan de orde is. Nadat in§ 5 de marke

ting beleidsinformatie wordt behandeld, wordt dit hoofdstuk in§ 6 afge

sloten met de planning van de activiteiten. 

4,2 Clientgerichte organisatie-filosofie 

De voorwaarden voor een clientgerichte organisatie-filosofie, zoals we 

die in hoofdstuk 3 hebben geschetst, lijken voor een belangrijk deel 

binnen het GAB aanwezig. Het voorgestelde Arbeidsbureau Nieuwe Stijl 

(ANS) is bedoeld geweest om een clientgerichte organisatiefilosofie te 

realiseren. ANS biedt een bureau-organisatie, die rekening houdt met de 

verscheidenheid van persoonlijke behoeften aan dienstverlening binnen 

de totale clienten-populatie. Het accent ligt daarbij op de menselijke 

relatie tussen clienten en personeel. Binnen de marketing-benadering 

echter vormt <lit menselijke aspect een van de aspecten, naast aspecten als 

de positionering van het arbeidsbureau, planning, dienstenontwikkeling enz. 

Een handicap daarbij is het imago van het GAB bij haar primaire doelgroepen: 

werkbiedenden en werkzoekenden.Bij beide groepen leeft nog het beeld, <lat 

het GAB er vooral is voor werkzoekenden die zelf geen baan kunnen vinden en 

werkbiedenden, die hun vacatures niet kunnen vervullen. Het GAB wordt clan 

ook nog vaak gezien als het bureau voor de zwakste groepen en moeilijke 

gevallen, Het ambtelijk karakter van de bureaus versterkt dit imago alleen maar. 

Het arbeidsbureau is een bureau van ambtenaren, een ambtelijke dienst. Het 

imago van ambtenaren is nog steeds niet erg clientgericht te noemen. Een 

ambtelijke dienst wordt gezien als een verlengstuk van de wetgever en minder 

als een dienstverlenende instelling. 
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Een andere belangrijke handicap voor een clientgerichte organisatie

filosofie is het in zich tegenstrijdige dienstenassortiment. Clienton

vriendelijke diensten als registratie, controle en ontslagzaken moeten 

warden gecombineerd met dienstverlening in de werkelijke zin. Een client

gerichte organisatie-filosofie impliceert, dat men clienten ook wat te 

bieden heeft. Dat is op dit moment voor wat betreft de twee primaire 

doelgroepen een moeilijke taak: voor de werkzoekenden zijn er geen banen 

en voor de werkbiedenden kan men niet de beste kandidaten voor een 

vacature selecteren. Een clientgerichte organisatie-filosofie vereist, 

dat het personeel dat clientencontact heeft niet in onzekerheid verkeert 

omtrent de identiteit van het arbeidsbureau. De motivatie van het personeel 

van de dienst, die naar ons bevinden uitstekend te noemen is, kan onder 

bedreiging komen van het feit, dat men in onzekerheid verkeert over de 

maatschappelijke positie van het arbeidsbureau. Heeft Arbvo nog een dui

delijke missie en welke is die precies? 

Hoewel het ANS-model voor een clientgericht opereren in het zuiver menselijk 

vlak ruimte en mogelijkheden biedt, moeten we toch constateren dat aan de 

typische marktaspecten als de positionering van het arbeidsbureau bij haar 

doelgroepen dienstenontwikkeling en planning in dit model weinig aandacht 

wordt besteedt. 

Een nadeel van het ANS-model voor wat betreft clientgericht opereren is 

zo bijvoorbeeld het feit, dat de bemiddelaar niet meer gespecialiseerd is 

op sectoren,maar werkzoekenden in alle sectoren te behandelen krijgt. Dit 

bemoeilijkt de meer zakelijke kant van de relatie tussen bemiddelaar en 

anderzijds werkzoekende c.q. werkbiedende. De sector als belangrijk criterium 

voor het marktsegment heeft men laten vallen ten koste van sectorspecifieke 

kennis bij de bemiddelaars. 

Een positief effect van ANS is de toegenomen tijd voor de bemiddelaar om zich 

meer actief op te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld de doelgroep van werk

gevers. 

Wij constateren bij de bureaus een streven om toenemende aandacht aan werkgevers 

te besteden conform de ANS-werkwijze. Men realiseert zich echter, dat men 

dan ook wat moet kunnen bieden. Verder constateren we in de relatie met de 

werkgever een tweeslachtigheid: Het is de vraag of de rol die het GAB 

vervult in ontslagzaken te rijmen valt met de rol als dienstverlener. De 

formele rol van het GAB is die van administratief rechtspreker. Men ziet 

het GAB echter als partij, en wel een tegenpartij, ook al is dit formeel 

niet zo. Wanneer dit probleem niet wordt opgelost, doet het afbreuk aan de 

rol als dienstverlener voor werkbiedenden. 
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Ofschoon het ANS-rapport dienstverlening aan de doelgroep werkgevers be

nadrukt, ligt het accent in het ANS-model toch sterk op de benadering 

van de werkzoekende. De klaverbladstructuur 1s alleen geent op werk

zoekenden, niet op werkbiedenden. 

Voor het realiseren van een clientgerichte organisatie-filosofie dienen 

doelgroepen, behoeften van die groepen en doelstellingen duidelijk te 

zijn. 

Men is bij het GAB niet gewend om met doelgroepen te werken, zoals een 

bedrijf dat op een markt doet.Keuze van doelgroepen (marktsegmentatie) 

behoort gebaseerd te zijn op een inventarisatie van specifieke behoeften 

van groepen en op een grondige analyse van de verschillen in gedrag van 

die groepen, waarop men clan per doelgroep met een specifieke marketing mix 

zou kunnen inspelen. Drie belangrijke vragen zal men zich daarbij moeten 

stellen: 

I. z1Jn er verschillen in behoeften en/of in gedrag tussen groepen 

clienten,die ontwikkeling van een specifieke marketing mix rechtvaar

digen? 

2. Zijn die groepen afzonderlijk te identificeren of te selecteren 

aan de hand van socio-demografische of andere kenmerken? 

3. Is het, gelet op de algemene organisatie-doelstellingen, de moeite 

waard om aan een bepaalde groep specifieke aandacht te besteden? 

Het huidige GAB is een ambtelijke instelling met een ru1me algemene (hoofd) 

doelstelling, direct ontleend aan het sociaal-economische beleid, die zich 

moeilijk laat vertalen in operationele doelen, zoals die voor het voeren 

van een marketing beleid noodzakelijk zijn. Een algemene doelgroepindeling 

naar personen en hun problemen is de klaverblad-segmentatie van het ANS

model (zie hoofdstuk 2). Daarnaast worden door het Directoraat-Generaal 

doelgroepen aangegeven in het kader van bepaalde regelingen (jeugdigen, 

gehandicapten, vrouwen). Tenslotte kan het arbeidsbureau zelf doelgroepen 

kiezen teneinde regionaal gerichte acties te ondernemen (bijvoorbeeld ten 

behoeve van werkgevers in bepaalde branches). 

Doelgroepkeuze is dus deels wettelijk bepaald, deels een eigen keuze. We 

hebben niet de indruk, dat de keuze van doelgroepen gebaseerd is op eerder 

genoemde inventarisatie van specifieke behoeften van doelgroepen, noch 

op een grondige analyse van de verschillen in gedrag van die groepen, 

waarop men clan met zijn marketing mix zou kunnen inspelen. 
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In het ANS-model zal deze doelgroepkeuze worden bepaald door de selectie 

via de afdeling "Info" en "Intake". De rol van de arbeidsmarktonder

zoeker (AMO) in de doelgroepbepaling zou zeer wezenlijk kunnen zijn. Deze 

functionaris kan op basis van interne en externe informatie doelgroepen 

identificeren, haar behoeften aan dienstverlening identificeren en onder

zoeken hoe met marketing instrumenten de afstand tussen bureau en doelgroep 

kan worden overbrugd. De AMO vervult deze rol op dit moment nog niet. 

Resumerend kunnen we vaststellen, dat het ANS-model de clientgerichte or

ganisatie-filosofie sterk benadrukt. Het accent ligt daarbij echter op de 

wijze waarop de client als mens in het bureau wordt behandeld en de relatie 

personeel-client als menselijke relatie. 

Van wezenlijke betekenis voor een marktgerichte organisatie-filosofie 

is oak een duidelijke doelgroepkeuze, gebaseerd op inzicht in de eigen 

functie voor deze doelgroep als dienstverlenende instelling. Inzicht iu 

behoeften, gedrag en dienstenrnogelijkheden is daarvoor essentieel. De 

AMO in het ANS-model zou daarin een voorname rol kunnen spelen. 

4.3. Geintegreerd marketingbeleid 

In deze paragraaf zullen we eerst de marketing instrumenten van het GAB 

de revue laten passeren, waarna de onderlinge afsterrnning van deze 

instrurnenten zal warden besproken. 

In hoofdstuk 3 hebben we de marketing instrurnenten van de dienstverlenende 

onderneming als volgt gecategoriseerd: 

I. de dienstverlening zelf 

2. de prijs als som van alle gebrachte offers 

3. corrnnunicatie 

4. distributie 

5. personeel. 

Wij zullen nu achtereenvolgens deze instrurnenten voor het GAB bespreken. 

De dienstverlening 

We hebbenal in de vorige paragraaf geconstateerd, dat het GAB als dienst

verlenende instelling een zeer heterogeen assortiment van diensten ver

leent ten behoeve van werkgevers en werkzoekenden, maar oak ten behoeve 

van de wetgever als uitvoerend orgaan. 
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Vanuit de marketing-optiek is essentieel een duidelijk zicht op de 

maatschappelijke functie van de organisatie voor haar doelgroepen. 

Het gezicht en de identiteit van elk bedrijf wordt bepaald door de dui

delijkheid omtrent de missie van de organisatie. Het arbeidsbureau roept 

bij de doelgroepen een beeld op omtrent <lat wat die organisatie voor 

die doelgroepen kan doen. Is <lit beeld voor de client nu het beeld van de 

wetgever, registrator en controleur of is het een beeld van dienstver

lening, dan wel hulpverlening. Deze missies laten zich voor doel-

groepen moeilijk onder een naam samenbrengen. Wat door Levitt)) wordt 

genoemd: "What business are we in?" is een vraagstelling van ondernemings

strategische aard, die ook voor het GAB als dienstverlenende instelling 

zou moeten warden beantwoord. De "business", de maatschappelijk gehono

reerde functie van de organisatie, is voor de meeste ondervraagden niet 

geheel duidelijk. Mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn: vacatures ver

vullen, plaatsing in een functie bewerkstelligen, raadgeving, hulpverlening, 

wettelijke controle en registratie. 

De missie van het GAB en daarmee haar identiteit is onduidelijk of te veel

zijdig. Het is daarom moeilijk om het arbeidsbureau in de markt te posi

tioneren. 

De productontwikkeling, in het geval van Arbvo de dienstenontwikkeling, 

vindt hoofdzakelijk plaats in Den Haag. 

Ideeen voor nieuwe diensten ontstaan vanuit een wisselwerking tussen 

ambtelijke diensten en politiek en worden door de dienst in Den Haag 

omgezet in een meer concrete vorm van dienstverlening. Het accent ligt 

daarbij op het ter beschikking stellen van middelen aan de uitvoerder. 

Grondslag voor de productontwikkeling is in onvoldoende mate de in het 

veld getoetste behoefte. Ook de via de politiek geuite, meestal vage, wens, 

die onvoldoende de werkelijke behoefte weergeeft, vormt een ingang. 

Deze werkwijze laat aan de uitvoerder in de regio, het GAB, de niet 

geringe opdracht om nog al eens ver van de praktijk ontwikkelde en dus 

nauwelijks marktgerichte producten aan de man te brengen. 

Dit systeem van dienstenontwikkeling leidt tot bezwaren vanuit de basis 

van Arbvo. Deze bezwaren betreffen de te trage reactie op de ontwikke

lingen in het veld. Men heeft ook het gevoel, <latte hoge prioriteit wordt 

toegekend aan projecten die in politieke zin interessante scoringsmogelijk

heden bieden. Dit laatste kan leiden tot produkten, die het resultaat zijn 

I) Levitt, Th., "Marketing myopia", Harvard Business Review, July-August 

1960, blz. 45-56. 
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van politieke doelstellingen, geamendeerd en aangepast tijdens het proces 

van politiek-ambtelijke beleidsvorming. Of men er in het veld mee uit 

de voeten kan is een vraagstelling die in dit proces naar de achtergrond 

verschuift. De Arbvo-ambtenaar moet daarbij politiek en uitvoering in 

Den Haag gelijktijdig in het oog houden, wat geen eenvoudige opgave is. 

Een verdere complicatie is het feit, dat de politiek vaak vooruitloopt 

op de maatschappelijke ontwikkeling en daarom produkten op de markt brengt, 

die nog in een zeer experimenteel stadium verkeren. Eens te meer is dan een 

terugkoppeling en toetsing vanuit het veld van groot belang. Vindt deze 

toetsing bij een particulier bedrijf plaats door het volgen van omzet- en 

winstcijfers, bij de overheid is deze mogelijkheid afwezig en blijft de 

toetsing in het veld achterwege, mede omdat dit politiek ook kennelijk 

minder interessant wordt geacht. 

Over de effectiviteit van de dienstenontwikkeling, dat wil zeggen de 

mate waarin men er in slaagt de doelstellingen van de Arbvo-dienst met 

de ontwikkelde produkten te realiseren, bestaan daarom twijfels. Een 

signaleringssysteem om vanuit de markt voor produktontwikkeling relevante 

informatie door te geven bestaat niet, maar wel kunnen via de hierarchie

lijn van de Arbvo-organisatie signalen en ideeen worden doorgegeven, 

waarvan men echter aan de basis niEt het gevoel heeft, dater iets mee 

gebeurt. 

Wij constateren niettemin, dater aan de basis, waar bet GAB opereert, 

vele bronnen voor informatie ten behoeve van de productontwikkeling be

schikbaar zijn. Naast bet eigen apparaat van bemiddelaars en hulpverleners 

valt te denken aan de zogenaamde secundaire doelgroepen van het GAB: 

gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsorganisaties, 

commissies van advies, uitkeringsorganen e.d. Met deze secundaire doel

groepen onderhoudt vooral de directie vrij intensieve contacten. Er warden 

soms producten ontwikkeld die zich moeilijk laten verenigen met de overige 

dienstverlening aan bijvoorbeeld werkgevers. Een voorbeeld is de emanci

patie-wetgeving en de nog te ontwikkelen verplichte vacaturemelding voor 

werkgevers. Deze producten staan op gespannen voet met een goede relatie 

met de primaire doelgroep van werkgevers. De emancipatie-wetgeving dwingt 

de uitvoerende basis van Arbvo om aan clienten-werkbiedenden een bepaald 

type werkzoekenden op te dringen. De werkbiedende verwacht als client van 

het arbeidsbureau, dat hij een aanbod van kandidaten krijgt, dat overeen

komt met de door deze werkbiedende gestelde eigenschappen. Het zal duidelijk 
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zijn, <lat daardoor een spanningsveld ontstaat, <lat de positie van Arbvo 

als dienstverlener ernstig zal schaden. 

Evenzo is de verplichte vacaturemelding schadelijk voor het opbouwen van 

een goede relatie met de primaire doelgroep van werkbiedenden. Wanneer 

een werkbiedende het in het kader van het door hem te voeren arbeids

marktbeleid (zie ons rapport deel I) interessant vindt om de vacature

bank van het arbeidsbureau in zijn mediaselectie op te nemen, zal <lit 

ongetwijfeld gebeuren. Het is dus beter om voor de vacaturebank als product 

bij werkbiedenden promotie te voeren, dan te dwingen tot aanmelding van vacatures. 

De vacaturebank als dienstverlening en product van het GAB heeft slechts 

succes in de markt, wanneer een belangrijk deel van de werkbiedenden 

vacatures willen aanbieden aan het GAB. Werving van vacatures eist juist 

een goede en intensief bewaakte relatie met werkgevers. 

De in de regio zelf ontwikkelde producten in de vorm van regionale pro

jecten kunnen door betere afstemming op de plaatselijke situatie effec

tiever en succesrijker zijn, maar moeten soms wijken voor landelijk 

uitgevaardigde regelingen en plannen. 

Prijs 

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 3 bevat het prijsinstrument voor de 

dienstverlenende overheidsorganisatie drie aspecten: 

I. - het geldelijke element in de vorm van een te betalen vergoeding voor 

de diensten 

2. - het tijdselement, d.w.z. het aantal uren, dat een client moet opof

feren om van de dienstverlening gebruik te maken 

3. - het psychologische element, dat te maken heeft met de psychische 

weerstand tegen het zich als client manifesteren bij de dienstver

lener. 

Prijsverlaging is voor alle genoemde elementen mogelijk: 

ad I. door vermindering van de te betalen vergoeding; 

ad 2. door vergroting van de efficiency in het bureau en de 

daaruit voortvloeiende wachttijden; 

ad 3. door verbetering van de sfeer in het gebouw waarin 

dienstverlening plaatsvindt of van het imago van de dienstverlenende 

organisatie. 
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Tegen het instellen van geldelijke vergoedingen bestaan bij een aantal 

)ndervraagden bezwaren. Men voert de volgende tegenargumenten aan: 

- men schept bij diensten verwachtingen die moeten kunnen warden waarge

maakt; 

een maatschappelijk goed client gratis te warden verstrekt; 

- er is plicht tot inschrijving bij het GAB; 

- de doelgroep werkzoekenden wordt toch al getroffendooreen teruglopend 

inkomen. 

Anderzijds realiseert men zich, dat de client de kwaliteit van de dienst

verlening ook zal afmeten aan de geldprijs, die moet warden betaald. Gratis 

verstrekking leidt tot oneigenlijk gebruik, lagere clientenmotivatie en 

laag kwaliteitsimago. Hieraan ontleent men weer een pleidooi voor betaalde 

dienstverlening. De meningen in het veld zijn hierover verdeeld. De prijs

elementen van tijd en psychologische waarde hebben een belangrijke rol 

gespeeld in de advisering van het GITP. Haar clientgerichte benadering 

heeft zich vooral gericht op het verlagen van deze beide(prijs)drempels 

door een clientgeorienteerde organisatie-opzet en inrichting van het ge

bouw. De in dit verband dringend gewenste imagowijziging (zie paragraaf 4.2) 
is nog verre van gerealiseerd. 

Communicatie 

Het instrument van communicatie omvat promotie en voorlichting van aller

lei aard en via allerlei kanalen. Behalve de directie bevindt er zich noch 

bij het GAB, noch bij het Districtsbureau ARBVO een speciaal daarmee be

laste promotiefunctionaris. Op het departementsniveau bestaat er de afdeling 

externe betrekkingen, die zich vooral bezighoudt met productie van voor

lichtingsmateriaal en T.V.-spots. Binnen het Directoraat-Generaal is deze 

stafafdeling vertegenwoordigd met een sectorvoorlichter. Daarnaast is er op 

dat niveau de afdeling beroepenvoorlichting die de uitvoering van het werk 

van de dienst ondersteunt met de produktie van communicatieve hulpmiddelen 

zoals films, reportages, dia's, tentoonstellingsrnateriaal e.d. 

Communicatie vindt plaats via: 

- persconferenties (directies en HiD) 

- bedrijfsbezoeken 

- voorlichtingsmateriaal 

- scholenvoorlichting 

eigen ontvangstruimte in het bureau voor communicatie met specifieke 

doelgroepen 

- T.V.-spots. 
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De voorlichtingsfunctie krijgt veel aandacht en functioneert goed. De promotie

functie, <lat wil zeggen communicatie van wervende aard met het doel de 

dienst en haar projecten te "verkopen", is slechts zeer beperkt ontwikkeld. 

Het effect van acties op regionaal niveau wordt niet gemeten. Er is ter 

plaatse een gering budget voor voorlichtingsactiviteiten en het vormt 

geen expliciete functie in de bureaus, behoudens bij de bureaus in de 

vier grate steden. 

Een handicap voor de promotie vindt men het slechte product, waarmee men 

bedoelt, dat men werkzoekenden zo weinig vacatures te bieden zou hebben, 

alsmede <lat werkbiedenden vinden, <lat het aanbod te weinig voldoet aan hun 

kwaliteitseisen. Van belang acht men een algemene verbetering van het 

GAB-imago via communicatie. 

Grote kritiek hebben alle ondervraagden op de inhoud en afstemming van de 

T.V.-spots. Deze zijn niet afgestemd op de werkelijke situatie. Ze vormen, 

naar onze inzichten geen onderdeel van een bewust gekozen marketing mix. 

Ze suggereren meer dan de werkelijkheid en er wordt daardoor een averechts 

effect bereikt. 

De rol van de stafafdeling externe betrekkingen is niet te vergelijken met die 

van de interne reclame-afdeling in een groat bedrijf. We bedoelen hiermede, 

<lat er geen bewust en gecontroleerd promotiebeleid wordt gevoerd. Zo is voor 

bijvoorbeeld de invoering van ANS geen erg omvangrijke introductie-campagne 

gevoerd, maar beperkte men zich tot verspreiding van folders bij werkgevers 

en persconferenties. Er wordt ook geen bewust promotiebeleid gevoerd in de 

bureaus, hoewel men het belang ervan wel inziet en men wel veel aandacht 

aan de persoonlijke contacten besteed. 

Distributie 

Binnen vastgestelde kaders is het GAB vrij in haar keuze van distributie

punten en tussenpersonen. Deze distributiekanalen kunnen zeer verschillend 

zijn: 

hulpbureaus van het GAB; 

beroepenmarkten in scholen; 

uit het gebouw geplaatste vacaturebanken (bijv. in openbare bibliotheken); 

schooldekanen; 

personeelsafdelingen bedrijven. 
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Bureaus voeren hun eigen beleid ten aanzien van de keuze van distri

butiekanalen. De banenmarkt is,als gevolg van de huidige arbeidsmarkt

situatie tijdelijk, een achterhaalde vorm van distributie. Ook het marke

ting instrument distributie wordt niet bewust als zodanig gehanteerd, noch 

systematisch geevalueerd. 

Personeel 

De rol van het personeel, met name diegenen die contact met clienten 

hebben, is bij een dienstverlenend bedrijf als het GAB, van cruciale 

betekenis. De relatie tot andere marketing instrumenten kan als volgt 

worden weergegeven: 

Marketing-instrument 

. Dienstverlening 

. Prijs 

. Promotie 

. Distributie 

Invloed van personeel 

• Het personeel bepaalt door kennis 

en optreden de kwaliteit van de 

dienstverlening . 

Drempels kunnen als een offer en 

daarmee als prijs voor de client 

worden beschouwd (zie onder "prijs") 

Het personeel kan door houding en 

optreden de psychologische drempel 

voor de client verlagen • 

Het personeel draagt de functie 

van het GAB uit en maakt er pro

motie voor. 

Het personeel treedt in contact met 

en instrueert;distributiekanalen 

en tussenpersonen (bijv. school

dekanen). 

De bewuste hantering van een marketing mix (zie hoofdstuk 3) moet voor het 

marktgerelateerde deel van het GAB mogelijk zijn, mits de afstemming van de 

marketing instrumenten onderling niet gehinderd wordt door restricties in 

de organisatie. Wij constateren, dat op dit moment de omstandigheden daarvoor 

nog niet geheel aanwezig zijn. De organisatie bevat nog te veel onverenigbare 

taken en is nog te veel het verlengstuk van de wetgever in plaats van een 
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zelfstandige marktgeorienteerde dienstverlener. 

4.4 Het productontwikkelingssysteem 

Zoals wij in paragraaf 4.2. reeds hebben gesignaleerd is het diensten

assortiment van het GAB van heterogene aard. In de loop van de jaren is het 

arbeidsbureau belast met allerlei taken als verlengstuk van het Ministerie 

van Sociale Zaken. Het arbeidsbureau functioneert als een regionale afdeling 

van het Ministerie belast met uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien 

uit wetten en besluiten. De primaire en secundaire doelgroepen werkbiedenden 

en werkzoekenden van het arbeidsbureau hebben echter op een geheel andere 

wijze het arbeidsbureau gepositioneerd, namelijk als aan hen diensten ver

lenende organisatie. De bemanning van de arbeidsbureaus moet bii haar werk 

tussen deze twee posities door laveren. hetgeen een niet geringe opgave is. 

Zoals reeds eerder aangegeven, zit hier de kern van een "identiteitscrisis". 

Aan het ontwikkelen van nieuwe diensten bij het arbeidsbureau kunnen we 

twee dimensies onderscheiden: 

I. Het ontwikkelen van producten voor doelgroepen: nieuwe diensten en 

projecten. 

2. Het ontwikkelen van de vaktechnische bagage van het personeel. 

Beide vormen van productontwikkeling vinden op <lit moment plaats in de 

ARBVO-organisatie. 

Het ontwikkelen van producten gebeurt met name op centraal niveau en draagt 

daardoor een ambtelijk karakter van het uitvaardigen van maatregelen, die het 

arbeidsbureau moet uitvoeren.Niet de behoefte van de markt maar de politiek (die 

verondersteld wordt de markt te representeren)vormt het richtsnoer voor 

deze dienstenontwikkeling. Van systematische producttesting, zoals bij 

consumentenproducten en -diensten voork~mt, kan niet worden gesproken. 

Ook op lokaal niveau worden binnen de beperkte mogelijkheden producten 

ontwikkeld, maar <lit is sterk afhankelijk van de ambitie van de directies 

ter plaatse en van de beschikbare ruimte. Belangrijk voordeel hiervan is 

wel het intensieve contact met het veld, waardoor een betere afstennning 

op de behoefte mogelijk is. 

De tweede vorm van productontwikkeling, de vaktechnische ontwikkeling 

van het personeel, vinden we zowel op het centrale niveau als op het provin

ciale niveau. Gedeeltelijk wordt deze vaktechnische ontwikkeling verzorgd 

door externe opleidingsinstellingen. 

Een op <lit moment vanzelfsprekende constatering is het ontbreken van het 

vak marketing in opleiding en andere vaktechnische ontwikkeling. 



Onze rapporten deel I, II en III bieden veel aanknopingspunten om <lit 

vakgebied marketing in het opleidingsgebeuren een plaats te geven. 

Resumerend kunnen we stellen, <lat van een systematische marktgerichte 

productontwikkeling bij ARBVO niet kan warden gesproken vanwege het 

ontbreken van een duidelijke visie op de missie van het apparaat en 

bovendien, omdat dit niet past in bet huidige karakter ervan. 

De vaktechnische pntwikkeling van personeel en haar werkwijzen is een 

onderdeel van de productontwikkelingsfunctie. Het daartoe bestaande apparaat 

op centraal en provinciaal niveau is door ons niet in het onderzoek be

trokken, zodat wij ons ook niet competent achten om over de doelmatigheid 

van die functie een uitspraak te doen. Het onderwerp marketing ontbreekt 

in de opleidingscurricula, een overigens op dit moment begrijpelijke omissie. 

4.5 Het marketing-informa ·.iesysteem 

Een absolute voorwaarde voor het ontwikkelen van beleid volgens 

marketing beginselen is de aanwezigheid van een beleidsgericht infor

matiesysteem. Een belangrijke voorwaarde voor een marketing informatie 

systeem is door invoering van ANS gerealiseerd omdat voorzien is in de 

functie van arbeidsmarktonderzoek (AHO). De functiebeschrijving van 

de AMO
1
)biedt alle mogelijkheden om deze functie te doen uitgroeien tot 

die van beheerder van een marketing informatiesysteem. Begeleiding encontrole van 

het werk van de arbeidsmarktonderzoekers (AMO's) zowel op provinciaal als op 

0entraal niveau is van groat belang, omdat een te ontwikkelen marketing inf_9r

matie systeem zich over alle drie niveaus zal moeten uitstrekken. Het verzamelen 

en opslaan van bepaalde informatie kan vaak alleen maar efficient plaats-

vinden wanneer <lit op provinciaal of centraal niveau gebeurt. Uiteraard moet 

alle informatie op het operationele niveau van het arbeidsbureau toegankelijk 

zijn. Op dit moment constateren wij <lat de AMO-functie zich in de drie 

onderzochte bureaus nag in een eerste stadium van ontwikkeling bevindt, 

omdat de betrokken onderzoekers nog maar zeer kort functioneren. 

I) Directoraat voor de Arbeidsvoorziening, "Orgaanbeschrijving van het 

Gewestelijk Arbeidsbureau", Rijswijk, 1979. 
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Unaniem waren de aangestelde AMO's (die door opleiding of ervaring overigens 

niet onbekend waren met het begrip marketing) van mening, dat zij in het 

marketing model aanknopingspunten zien voor het soort van beleidsinformatie, 

dat zij zich voorstellen te gaan vergaren. 

Ten aanzien van het thans vigerende informatie systeem constateren wij dat 

het arbeidsbureau geen zicht heeft op de vraag waar de grote meerderheid 

van ingeschrevenen blijft,die zelf weer werk vinden (wie het zijn, 

waar ze heen stromen en wat hun verdere loopbaan is). Dit is het grote 

tekort op informatiegebied. 

De traditionele zogenaamde sectiebemiddelaar kende veel van ziJn clienten 

(werklozen in bedrijven) omdat hij er veel mee te maken had. Telkens 

als ze werkloos werden kwamen ze bij hem, hij noteerde de gesprekken 

op de starnkaart en vulde zelf de inschrijfkaart in. Deze bemiddelaar kende 

bedrijfssectoren of -takken orndat hij er jarenlange relaties mee on

derhield.Zo beschikte hij over ervaringskennis en hierop gebaseerd inzicht. 

In het verlengde van laatstgenoemde constatering ligt ook de afwezigheid 

van resultaatmetingen om de effectiviteit van de dienstverlening vast te 

stellen. Evaluatie van de gehanteerde instrumenten vindt niet systematisch 

plaats. Soms worden wel outputmetingen uitgevoerd, hetgeen betekent dat 

men cijfers verzamelt die aangeven hoeveel malen regelingen werden toe

gepast of diensten werden verleend. Het bezwaar van deze metingen is, dat 

ze geen inzicht geven in de gevolgen van de toegepaste rnaatregelen op 

langere termijn. 

Dat het arbeidsbureau dergelijke resultaatmetingen niet verricht wordt 

mede verklaard door de afwezigheid van vragen in dit opzicht, 

omdat <lit in ambtelijke organisaties niet gebruikelijk is. 

Algemene tendenzen in het zoekgedrag van clienten zouden op centraal niveau 

moeten worden onderzocht. Voor zover dit gebeurt worden de resultaten van 

dit soort onderzoeken als ze aan de basis worden doorgegeven, daar niet als 

beleidsrelevant ervaren. Een onderzoek naar het beeld van ambtenaren in het al

gemeen heeft bij een van de bureaus veel stof tot discussie gegeven. Het is de 

vraag of de probleemstellingen van deze onderzoeken geconcentreerd zijn 

op het beleid van het arbeidsbureau of op het rneer algernene sociaal-weten

schappelijke verschijnsel van de arbeidsmarkt. Voor beantwoording van deze 

vraag is een evaluatie van deze landelijke onderzoeken noodzakelijk. 

Een belangrijke informatiestroom, die het GAB mist betreft de informatie 

omtrent vacatures die zonder tussenkomst van het GAB worden vervuld. 

Werkgevers vinden het kennelijk niet essentieel om voor vacatures het GAB 
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in te schakelen als effectief wervingskanaal. Een plicht tot vacaturemelding 

'1ijkt minder geschikt als oplossing voor dit hiaat in de informatievoorziening 

(zie § 4. 3 onder "dienstverlening") .Regelmatige inventarisaties van vacatures op 

regionaal niveau is ongetwijfeld wenselij~ mits het op grond daarvan aange

vulde vacaturebesLand ook actueel kan worden gehouden. 

Brannen voor beleidsinformatie vormen onder andere: 

Extern 

jaarverslagen bedrijven 

ontslagaanvragen 

publicaties in de pers over bedrijven 

werkgelegenheidsenquetes 

gemeentelijke instellingen (statistische afdelingen) 

organisaties van werkgevers en werknemers 

onderwijsorganisaties 

externe bureaus voor sociaal-wetenschappelijk en marktonderzoek 

Intern 

bezoekverslagen van bedrijfsbezoeken 

besprekingen met commissies van advies 

gegevens van werkzoekenden 

ervaringen van bemiddelaars. 

ervaringen uit projecten op lokaal niveau 

4.6 Het marketing planning-systeem 

Het ontwikkelen van marketingplannen is een essentieel element in het kader 

van marketing. Door middel van een marketing plan betrekt men alle functies 

in de organisatie bij de strategievorming met betrekking tot doelgroepen. 

Bovendien werkt men aan de hand van het marketing planning proces op basis 

van informatie over de situatie,waarin doelgroepen verkeren en de wijze 

waarop zij zich als client manifesteren, systematisch naar een uitgewerkt 

actieplan toe. 

Kenmerkend voor een marketing plan is verder, dat men niet alleen opera

tionele doelstellingen ontwikkelt, maar ook op basis van marktonderzoek 

activiteiten voorstelt om de afstand tussen dienstverlener en client te 

overbruggen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten betreffen wijzigingen 

in dienstenconcepten, promotiecampagnes, inschakeling van nieuwe tussenper

sonen en distributiepunten e.d. 
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Op basis van de componenten van een marketingplan zullen we nagaan 

in hoeverre dit binnen de Arbvo-organisatie te realiseren is: 

I. Situatie-analyse 

Voor het maken van een situatie-analyse ontbreken nog essentiele 

elementen van een marketing informatie systeem, zoals in paragraaf 

4.5 reeds gesignaleerd. 

2. Doelstellingen: Arbvo kent geen operationele doelstellingen behalve 

cijfers omtrent het aantal toepassingen van regelingen. Deze laatste 

cijfers treffen we onder andere als doelstelling aan in het werkge

legenheidsplan. Verder kent Arbvo alleen toewijzing van middelen en 

verdelingen daarvan per provincie en op provinciaal niveau per 

arbeidsbureau. Arbvo kent wel een globale doelstelling namelijk 

optimale allocatie van arbeid en arbeidsplaatsen. Dit is 

echter een moeilijk te operationaliseren doel. Wat moet bij

voorbeeld warden verstaan onder een arbeidsplaats (duurzaamheid) 

en wat is de bijdrage van de getroffen regeling of de verleende 

diensten aan de realisatie van die arbeidsplaats. Het is meer een 

globale doelstelling van sociaal-economisch beleid, dan een doel

stelling die als marketing-doelstelling bruikbaar is. Operationele 

doelen moeten direct te relateren zijn aan het marketing programma. 

3. Marketing strategie: voor zover er sprake is van plannen (bijvoor

beeld het werkgelegenheidsplan) treffen we daarin slechts informa

tie over de dienstverlening sec en niet over de wijze waarop dienst

verlenend apparaat en clienten tot elkaar warden gebracht: ''de over

bruggingsstrategie" ontbreekt geheel. In feite is er sprake van een 

zeer onvolledige marketing mix, zo er al van een marketing mix kan 

warden gesproken. 

4. Marketing programma: aangezien er van een marketing mix-strategie 

geen sprake is kan er ook geen gedetailleerd marketing aktieplan warden 

gerealiseerd. In grate lijnen geeft zo'n aktieplan aan welke activi

teit door wie wordt uitgevoerd. 



-48-

5. Marketing control: de belangrijke vergelijking van beoogde resultaten 

met gerealiseerde resultaten is van groot belang voor het leren met 

betrekking tot de markt. De control-informatie is een belangrijk 

startpunt voor de situatie-analyse van het volgende marketing plan. 

Het is vooral deze control-informatie, die op <lit moment ontbreekt in 

de Arbvo organisatie. Weliswaar worden cijfers omtrent het aantal 

toepassingen van een regeling teruggekoppeld naar het centrale niveau, 

maar het is de vraag of op grond hiervan de dienstverlening wordt 

aangepast. 

Het beleid blijft veelal beperkt tot middelenverstrekking zonder de 

voor marketing essentiele control. Ook het werkgelegenheidsplan ken

merkt zich hierdoor. 

Bij de opstelling van een marketing plan kunnen drie wegen ~evolgd worden: 

I. "Bottom-up"-benadering: er wordt begonnen met marketing plannen op 

het laagste bestuurlijke niveau per project, per doelgroep, per 

GAB. De diverse plannen worden samengevoegd. 

2. "Top-down"-benadering: men begint met het centrale marketing plan 

en dit wordt na opstelling verdeeld in componenten per project, per 

doelgroep en verdeeld over provincies en bureaus. Het werkgelegenheids

plan werd op deze wijze opgesteld. 

3. Combinatie van I en 2. Bij deze methode worden plannen door het laagste 

niveau ingediend ter goedkeuring en worden op hogere niveau's cor

recties en amenderingen aangebracht. De eigenlijke vaststelling van 

het totale marketing plan vindt tenslotte centraal plaats, maar is 

gebaseerd op informatie en plannen van het basisniveau. 

Resumerend kunnen we vaststellen dat planning binnen de Arbvo-organisatie 

zich alleen via een top-down-benadering voltrekt en dat het zich beperkt 

tot toewijzing van middelen, hoogstens vermeldend targets in termen van 

aantallen toepassingen c.q. deelnemers per regeling. De voor marketing 

uiterst relevante overbrugging van de afstand tussen client en dienst

verlener ontbreekt binnen wat op <lit moment tot Arbvo-planning gerekend 

kan warden. De gehanteerde doelstellingen zijn of te globaal, bijvoorbeeld 

het scheppen van een aantal arbeidsplaatsen, of zijn beperkt tot output-
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cijfers zoals aantal toepassingen van regelingen. 

4.7 Opinies over en verwachtingen t.a.v. marketing beleid bij Arbvo. 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds besproken is een van de knelpunten bij toe

passing van de beginselen van marketing bij de overheid de weerstand hier

tegen in de ambtelijke wereld. Wij hebben in onze interviews dan ook 

als vast agendapunt opgenomen de opinie en de verwachtingen ten aanzien 

van marketing bij Arbvo. 

Uitdrukkelijk dient erop te warden gewezen, <lat de meeste ondervraagden 

zich slechts globaal hebben kunnen orienteren op de inhoud van het begrip 

marketing. Men kan zich, op een enkele uitzondering na, derhalve moeilijk 

een volledige voorstelling maken van de toepassing van marketing werk

wijzen zoals men die in het bedrijfsleven kan aantreffen. Door de introduc

tiemiddagen en via de aanbevolen literatuur heeft men zich wel enigszins 

vertrouwd kunnen maken met de achtergrond en inhoud van beleid volgens 

marketing beginselen. 

Een aantal mogelijke misvattingen omtrent marketing praktijken konden 

door de vaktechnische introduktie warden voorkomen, zodat men op een 

zakelijke wijze zich een oordeel kon vormen. 

De reacties die wij op onze vraagstelling kregen weerspiegelen geenszins 

gevoelens van weerstand tegen marketing. In het algemeen was men positief 

en hoopvol gestemd ten aanzien van de mogelijkheden van het gebruik van 

marketing technieken. Sceptischer was men ten aanzien van de mogelijke 

knelpunten voor invoering van beleid volgens marketing beginselen. Men 

noemde een aantal voorwaarden waaraan zou moeten zijn voldaan voordat de 

weg voor toepassing van marketing principes in de Arbvo-praktijk zou 

zijn vrijgemaakt. Als voorwaarden noemde men ondermeer: 

scheiding van enerzijds controlerende en registrerende taken en 

anderszijds de dienstverlenende taken. 

verdwijnen van de meldingsplicht voor werklozen en niet invoeren van 

verplichte vacaturemelding. 

marketing in eerste instantie toegepast vanuit het centrale niveau 

van het Dir.Generaal. 

minder gevoeligheid en onafhankelijkheid voor politieke scorings

mogelijkheden en invloeden. 

meer doorstroming van personeel vanuit het veld naar het centrale 

niveau, zodat men daar gevoeliger wordt voor de situatie aan de 
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basis. 

De centrale dienst zou meer direct contact met de periferie 

moeten hebben. 

meer tijd voor de bemiddelaar om clienten in eigen omgeving actief 

te benaderen (bedrijfsbezoeken). 

subsidieregelingen meer richten op arbeidsplaatsen met ruimere 

toekomstmogelijkheden teneinde het terugvallen van werklozen 

op WVM-plaatsen (WVM= Werkverruimende maatregelen) naar nieuwe 

werkloosheid na afloop, te voorkomen. 

betere maatregelen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van 

subsidies door bedrijven. 

meer dynamische en minder bureaucratische bedrijfsvoering met 

meer invloed vanuit de basis op het Arbvo-beleid. 

beter afgestemde subsidievoorwaarden. 

de ruiltransacties tussen bureau en client dient meer het karakter van 

een echte ruiltransactie te hebben. 

De verwachtingen ten aanzien van een Arbvo-marketing beleid zijn hoopvol, 

ondanks de constatering dat zich een aantal knelpunten voordoet. Men ziet 

het als een proces in de organisatie, dat vooral invloed zal hebben voor 

het bureaumanagement. Voor het werken als bemiddelaar met de individuele 

client ziet men in mindere mate directe aanknopingspunten. De eigen rol 

in de organisatie,die marketing beginselen toepast,is duidelijker. 

Bij een van de bureaus verwachtte men bij BAV-medewerkers meer aversie dan 

bij de AAV-medewerkers. 

Een deel van het personeel van GAB's zal zeker aanvankelijk enige moeite hebben 

met het begrip en terminologie van de marketing tonen. Goede introductie 

en training is daarom nodig. Van het marketing model verwacht men ook een 

grotere effectiviteit in het werk. Men ervaart het beheersend, sturend 

element in de marketing-benadering sterker clan in het ANS-model. 

Tot zover enkele reacties van de deelnemers aan de door ons gevoerde inter

views. Wij menen op grond van wat wij in ons onderzoek vaststelden dat van 

aanzienlijke weerstand tegen marketing geen sprake zal zijn. De knelpunten 

zullen meer te maken hebben met het overheidskarakter van de Arbvo

organisatie en de huidige samenstelling van het dienstenassortiment. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

Dit rapport vormt de afsluiting van een serie van drie rapporten over het 

functioneren van de arbeidsmarkt. Het onderzoek, dat ten grondslag ligt 

aan deze rapporten heeft zich toegespitst op het gedrag van individuele 

partijen op de arbeidsmarkt in het bijzonder de werkbiedenden, de werk

zoekenden en het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

Het centrale thema in het gerapporteerde onderzoek is als volgt te formu

leren: 

Een creatief en flexibel arbeidsmarktgedrag van zich reeel als marktpartijen 

manifesterende individuen en bedrijven zal, binnen daarop georienteerde 

randvoorwaarden, bijdragen tot een beter functioneren van de arbeidsmarkt. 

Wij hebben getoetst in hoeverre kennis omtrent marketing technieken, zoals 

die gebruikt worden door aanbieders op markten van produkten en diensten, ook 

kan bijdragen tot een effectiever arbeidsmarktbeleid van partijen op de 

arbeidsmarkt. 

Op grond van de door ons uitgevoerde toetsing mag worden geconcludeerd, dat 

de toepassing van marketing beginselen in aanzienlijke mate tot een 

verdieping van het inzicht in het eigen arbeidsmarktgedrag kan bijdragen. 

Marketing van arbeidsplaatsen leidt voor werkbiedenden tot een wezenlijk an

dere benaderingswijze van de markt dan het meer gebruikelijke werven van 

personeel. Wij hebben dat in ons eerste rapport uitvoerig beschreven. De 

aanbevelingen uit ons eerste onderzoek zijn nader geconcretiseerd in een 

checklist l) voor arbeidsmarktbeleid. Met behulp van deze checklist kan 

een bedrijf het eigen beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt en de arbeids

marktpositie van het bedrijf doorlichten. Deze checklist is tevens een in

strument voor adviseurs op het gebied van het arbeidsmarktbeleid van be

drijven. Naast dit instrument is er door het IVA-instituut voor sociaal 
. . . b d . . d" · 2) wetenschappeliJk onderzoek te Tilburg voor e riJven een iagnose-instrument 

ontwikkeld voor bedrijven met problemen in de sfeer van de personeelsvoor

ziening, hetgeen eveneens in opdracht van de B.O.C. Zuidoost~Brabant is 

uitgevoerd. 

1) "Marketing van arbeidsplaatsen" door H.W.C. van der Hart en A.Morenc, 

uitgegeven bij Kluwer, Deventer, 1981. 

2) "Problemen in de personeelsvoorziening" door B.Fruytier en A.W.Maas, 

IVA, Tilburg, 1982. 
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Het tweede rapport, dat in het kader van ons onderzoek werd uitgebracht 

had het gedrag van werkzoekenden tot onderwerp. Dit rapport bevat een 

groot aantal aanbevelingen voor activiteiten in het kader van de bege

leiding en bemiddeling van werkzoekenden. 

Als instrument ter beschrijving van het gedrag van werkzoekenden is een 

van de bekendste consumentengedragsmodellen getransformeerd tot een model 

voor beschrijving van het zoekgedrag van werkzoekenden. Tenslotte werd een 

eerste ontwerp geschetst voor een concreet hulpmiddel voor werkzoekenden 

gericht op een effectiever zoekgedrag: het zoekplan en het zoekverslag. 

De suggesties op basis van het eerste en tweede onderzoek bieden voor de 

intermediaire partij op de arbeidsmarkt, het arbeidsbureau, aanknopings

punten voor een meer marktgerichte benadering van haar primaire doel

groepen: werkbiedenden en werkzoekenden. 

In dit hoofdstuk worden op grond van de bevindingen, zoals die ZlJn vast

gelegd in hoofdstuk 4, maar ook op grond van onze onderzoeken onder werk

biedenden en werkzoekenden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot 

de organisatie van Arbvo (Arbeidsvoorziening als intermediaire partij op 

de arbeidsmarkt). 

Allereerst zal worden besproken welke activiteiten worden aanbevolen om 

als ocganis2tie ccn beleid volgens marketing beginselen te kunnen voeren. 

Vervolgens worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de struc

tuur van het apparaat van arbeidsvoorziening (zie paragraaf 5.3). Tenslotte 

worden nog aanbevelingen gedaan met betrekking tot de invoering van een 

beleid volgens de beginselen van marketing, zoals in <lit rapport bedoeld 

(zie paragraaf 5.4). 

5.2 Marketing voor Arbvo 

Aan de hand van de in hoofdstuk 3 en 4 genoernde vijf voorwaarden voor 

marktgericht opereren kunnen we een aantal aanbevelingen doen die erop 

gericht zijn beleid volgens marketing beginselen mogelijk te maken. Deze 

aanbevelingen zijn gebaseerd op conclusies uit hoofdstuk 4 welke conclusies 

wij in eerste instantie kart samenvatten. Daarna volgen de aanbevelingen 

gevolgd door een nadere uitwerking van die aanbevelingen. Voor een uit

voerige onderbouwing van de conclusies wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
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I. Clientgerichte organisatie-opzet 

Conclusies: 

Het ANS-model biedt voor een clientgericht opereren in het zuiver 

menselijk vlak alle ruimte. De nadruk ligt op de menselijke relatie 

client-personeel in het bureau. 

Ongunstig imago bij primaire doelgroepen werkbiedenden en werkzoekenden. 

Heterogeen dienstenassortiment met clientvriendelijke en client

onvriendelijke diensten. 

Onduidelijkheid over de eigenlijke functie van het arbeidsbureau. 

Aanbeve lingen: 

2. 

Het toepassen van marketing beginselen kan slechts effect hebben onder 

een aantal voorwaarden, waaraan eerst moet zijn voldaan. Op dit 

moment is binnen het Arbvo-apparaat aan deze voorwaarden nog niet 

voldaan. 

Hoewel het ANS-model het klimaat voor toepassing van marketing begin

selen heeft verbeterd menen wij, dat hiermee toch nog niet een situatie 

is bereikt, waarin toepassing van marketing technieken voldoende 

tot zijn recht kan komen. ANS is een stap in die richting, maar er 

is meer nodig. 

Van primair belang is een herpositionering van het arbeidsbureau in 

de markt. Hiermee bedoelen we, dat clienten, zowel werkzoekenden als 

werkbiedenden, een duidelijker beeld verkrijgen van wat zij van het 

arbeidsbureau als dienstverlenende organisatie mogen verwachten. 

Eenmalige voorlichtings- of promotiecampagnes om de dienst wat beter te 

"verkopen" zijn daarvoor ons inziens niet de juiste weg. Er zijn hier

voor ingrijpender maatregelen gewenst. In paragraaf 5.3 zullen wij 

nader ingaan op de organisatorische maatregelen die voor een dergelijke 

herpositionering naar onze inzichten noodzakelijk zullen zijn. 

Geintegreerd marketingbeleid 

Conclusies 

Afstemming tussen de verschillende marketing instrumenten is on

voldoende omdat een marketing mix niet als zodanig wordt onderkend. 

grondslag voor de produktontwikkeling is niet de in het veld ge

toetste behoefte, maar de via de politiek gemanifesteerde wens. 

Politiek interessante mogelijkheden genieten daarbij de voorkeur. 
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Te weinig gebruik van de lokale informatiebronnen voor het ontwik

kelen van nieuwe diensten. 

Over toepassing van het profijtbeginsel ziJn de meningen verdeeld. 

Er bestaat geen expliciete functie ten aanzien van de promotie van 

het apparaat. Veel aandacht wordt besteed aan de persoonlijke 

connnunicatie met organisaties van doelgroepen. 

Tegenstrijdig dienstenassortiment. 

Aanbevelingen 

3. 

In de Arbvo-organisatie zou, indien aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, 

een marketing functie kunnen worden ingebouwd. Doel hiervan zal zijn de 

overbrugging van de afstand client-organisatie door afstennning van alle 

daartoe beschikbare instrumenten: het voeren van een beleid volgens de 

beginselen van marketing. 

Betere ondersteuning van met name de promotiefunctie vanuit het centrale 

en provinciale niveau is gewenst. 

In de training en opleiding van personeel zou het onderwerp marketing 

een plaats moeten hebben, zodat hen duidelijk wordt gemaakt welke 

rol ziJ in het produktieproces en in de overbrugging van de 

afstand client-organisatie spelen. 

Het dienstenontwikkelingssysteem client beter aan te sluiten bij het 

veld en minder ingegeven door politieke scoringsmogelijkheden. Er is 

daarvoor een grotere vrijheid en flexibiliteit in de Arbvo-organisatie 

noodzakelijk. Het ontwikkelingssysteem dient intensiever dan nu ge

bruik te maken van lokale informatiebronnen. Er zou alerter en sneller 

moeten warden gereageerd op de zich wisselende behoefte aan dienstver

lening in het veld. 

De toepassing van het profijtbeginsel verdient serieuze overweging, 

zowel waar het gaat om dienstverlening aan werkbiedenden als aan werk

zoekenden. 

He t pro_~y~_t_ontwikkelingssys teem. 

Conclusies 

Van een vorm van systematische marktgerichte dienstenontwikkeling kanniet 

worden gesproken. 

Basis van de dienstenontwikkeling vormt nu de politiek in wisselwerking 

met het Ministerie 

Er wordt geen vorm van produkttesting gehanteerd 

Het onderwerp marketing ontbreekt in de curricula van opleidingen voor 

GAts-personeei. 
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Aanbeve lingen: 

4. 

Voor de Arbvo-organisatie adviseren wij een centrale diensten

ontwikkelingsfunctie die in sterke mate gebruikmaakt van informatie 

uit het veld. 

Het verdient aanbeveling de training van personeel dat clientencontact 

heeft in de dienstenontwikkelingsfunctie te integreren. 

Het marketing-informatiesysteem 

ConcZ-usies 

De arbeidsmarktonderzoeker kan een sleutelrol gaan vervullen als 

beheerder van het marketing-informatiesysteem. 

Er is een belangrijk gebrek aan informatie over het zoekgedrag van 

clienten in de tijd gezien en van de grote groep van ingeschrevenen. Na 

invoering van ANS is de noodzaak van dit type van informatie nag grater 

gew0rden, omdat de sectiebemiddelaar is verdwenen. 

Resultaatmetingen, <lat wil zeggen meti:-;.6e.1 die eroi? 6 e.rici1t zijn o,n 

de effectiviteit van de huidige dienstverlening te meten, ontbreken 

(zie hoofdstuk 3 en 4). Hoogstens worden gegevens over het aantal 

toepassingen van regelingen uitgevoerd. 

Informatie over vacatures die niet worden aangemeld en buiten het 

GAB warden vervuld ontbreekt in belangrijke mate. 

Aanbevelingen: 

In de vooropleiding van de arbeidsmarktonderzoeker dienen de vakken 

marketing en marktonderzoek op behoorlijk niveau te zijn vertegen

woordigd, zoals dit bijvoorbeeld het geval is in de opleiding HEAO

commercieel-economische richting. Aanvulling met specifieke Arbvo

training is uiteraard noodzakelijk. Zijn rol client ondersteunend te zijn 

.1.w t,ct ,n.n·1.:c•r ing bclcid. 

Als alternatief vaar de verplichte vacaturemelding zauden regelmatigc invcn

tariserende onderzoeken naar bestaande vacatures moeten worden aver-

wagen. Dit is van belang in verband met een gaede relatie met de 

primaire doelgraep van werkbiedenden. 

Regelmatige onderzoeken naar de wijze waarop clienten zaeken en 

oordeelsmetingen bij clienten met betrekking tot de dienstverlening 

van het arbeidsbureau zouden onderdeel van een marketing-informatie

systeem moeten vormen. Vanuit het marketing beleid kunnen gemakkelijker 
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beleidsgeorienteerde probleemstellingen voor dergelijke onderzoeken 

worden geformuleerd. 

De interne informatie omtrent clienten dient zodanig te worden verzameld 

en opgeslagen <lat een duidelijk inzicht mogelijk is met betrekking tot 

elke individuele relatie met clienten en het verloop daarvan in de 

tijd. 

Op basis van eerdergenoemde aanbevelingen ten aanzien van het informatie

systeem moet een vorm van resultaatmeting mogelijk zijn. 

Het marketing planning systeem 

Conclusies 

Voor het opstellen van marketing plannen in de Arbvo-organisatie bestaan 

er nog een aantal knelpunten: 

Voor het maken van situatie-analyses is meer specifieke doelgroep

informatie noodzakelijk. 

Operationele doelstellingen ontbreken en de algemene Arbvo

doelstellingen zijn voor een marketing plan te globaal. Operationele 

doelen dienen direct aan het marketingprograrnma relateerbaar te zijn. 

In huidige plannen, zoals het Werkgelegenheidsplan ontbreekt de 

"overbruggingsstrategie", <lat wil zeggen de wijze waarop dienstverlenend 

apparaat en client tot elkaar worden gebracht. Van een marketing mix 

kan niet worden gesproken en dus zijn deze plannen als marketing plan 

onvolledig. De huidige planning concentreert zich op toewijzing 

van middelen vanuit het centrale niveau. 

Voor de marketing control-functie is informatie nodig om realisatie 

met planning te vergelijken. Deze gegevens ontbreken op dit moment 

voor een belangrijk deel. 

Aanbeve Ung en 

In een andere opzet van de Arbvo-organisatie(zie § 5.J)kunnen marketing plannen 

betrekking hebben op verschillende diensten, verzamelingen van diensten en 

doelgroepen. Deze marketing plannen kunnen op verschillende niveaus van de orga

nisatie worden opgesteld.Een landelijk op centraal niv~au opgesteld marketing 

plan gericht op dienstverlening voor de doelgroep van bijvoorbeeld jongeren 

kan weer uiteenvallen in deelplannen per subdoelgroep (schoolverlaters bij

voorbeeld), per regio (Brabant) of per soort van dienstverlening (beroeps

keuzetest). Anders gezegd: marketing plannen voor verschillende vormen 

van dienstverlening, verschillende regio's en verschillende subdoelgroepen 
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kunnen op elkaar worden afgestemd in een centraal marketing plan voor 

de organisatie als geheel, dat uiteraard globaler en algemener van 

aard is en wellicht ook meer het karakter van strategische beleids

vorming heeft. 

Bij de opstelling van marketing plannen in de Arbvo-organisatie lijkt ons 

een combinatie van een bottom-up-benadering en een top-down-benadering 

(zie hoofdstuk 4) wenselijk. In deze opzet worden plannen opgesteld op het 

laagste niveau enter goedkeuring voorgelegd aan het hogere niveau. 

Op de hogere niveaus kunnen correcties en amenderingen worden aangebracht. 

De eigenlijke vaststelling van het totale marketing plan vindt tenslotte 

centraal plaats, maar is gebaseerd op informatie en plannen van het basis

niveau. 

5.3 De structuur van Arbeidsvoorziening. 

In de vorige paragraaf hebben wij gesteld, dat op dit moment aan de 

randvoorwaarden voor toepassing van marketing beginselen in de Arbvo

organisatie nog niet is voldaan. Wij menen, dat hiervoor een herpositio

nering van Arbvo in de markt noodzakelijk is. Positionering is een begrip 

uit de marketing, dat betrekking heeft op de plaats die de organisatie of 

een produktmerk inneemt in de gedachtenwereld van de clienten. Hoe ziet 

de client de organisatie en wat zijn de verwachtingen van die organisatie? 

Positionering kan worden beinvloed door reclame en meer in het algemeen 

door communicatie. In het geval van Arbvo lijkt ons herpositionering door 

middel van uitsluitend communicatie niet toereikend. Bovendien achten wij 

binnen de huidige Arbvo-organisatie te ~einig beleirismatige voorwaaruen 

aanwezig om marketing beginselen toe te passen, Het beleid is anders 

georienteerd. De in de voorafgaande paragraaf geformuleerde aanbevelingen lijken 

ons binnen de huidige structuur moeilijk realiseerbaar. Een heroverweging van de 

doelstelling en functie van het arbeidsbureau zou naar onze mening daarom nood

zake1ijk zijn. Men staat clan voor de ke11s of Arbv~ primair ren dienstverlenende 

organisatie hehoort te zij11, dan we] pr1rna1r e01, uitvoe1ende organisatie van het 

Ministerie van Sociale Zaken. Bij deze heroverweging spelen doelgroepen 

en dienstenassortiment een belangrijke rol. 

Verschillende organisatorische alternatieven zijn daarbij denkbaar. Onze 

voorkeur gaat uit naar een splitsing van de huidige organisatie in ener

zijds een dienstenverlenend bedrijf en anderzijds een ambtelijk uitvoerend 

bedrijf. Het dienstverlenend bedrijf zouden wij vervolgens willen splitsen 
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in een deel, dat zich uitsluitend bezighoudt met bemiddeling in 

arbeidsmarkttransacties, eventueel door uitzending conform de START

formule (zie hoofdstuk 2). Een tweede deel van het dienstverlenend bedrijf 

zou zich volledig moeten concentreren op de adviestaak in arbeidsmarkt

zaken ten behoeve van werkzoekenden, werkbiedenden maar ook ten behoeve 

van het macro-beleid van de overheid. Langs deze weg komen wij tot een 

opdeling van het Arbvo-apparaat in drie afzonderlijke eenheden, slechts 

voorlopig door ons aangeduid als Arbvo-I, II en III. 

Arbvo-I: realisatie van arbeidsmarkttransacties (huidige AAV en START) 

doelgroepen: I. werkzoekenden 

2. werkbiedenden met vacatures. 

Arbvo-II: raadgeving arbeidsmarkt (huidige BAV met bedrijfsadvisering) 

doelgroepen: I. werkzoekenden met problemen ten aanzien van hun positie op 

de arbeidsmarkt 

2. werkgevers met moeilijk te vervullen vacatures en een zwakke 

arbeidsmarktpositie 

Arbvo-III: controle, registratie en ontslagzaken 

doelgroepen: I. uitkeringsorganen 

2. uitkeringstrekkers 

3. werkgevers 

Wij adviseren een drietal geheel afzonderlijke organisaties met een eigen 

naam in het leven te roepen en daarover de huidige diensten van het GAB conform 

bovenvermelde indeling te verdelen.Voor de naamgeving doen wij slechts 

de suggestie om hiervoor een zorgvuldige testprocedure toe te passen, teneinde 

een ruim aantal naam-alternatieven te toetsen bij steekproeven uit de res

pectievelijke doelgroepen. De naamkeuze voor elk organisatiedeel is van niet 

te onderschatten betekenis voor de herpositionering. 

Een nadere uitwerking van en toelichting op ons voorstel volgt hieronder: 

Arbvo-I: Arbeidsmarkttransacties 

De functie van Arbvo-I is uitsluitend het realiseren van duurzame 

transacties tussen partijen op de arbeidsmarkt door bemiddeling en/of 

uitzending. 
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Arbvo-I is uitsluitend bestemd voor die werkzoekenden aan wie 

met redelijke zekerheid hetzij op vaste basis, dan wel op tijde

lijke basis een arbeidsplaats kan worden geboden. Hantering van de 

uitzendformule,zoals dit door de organisatie START nu reeds gebeurt 

kan een van de plaatsingsmogelijkheden voor Arbvo-I zijn. 

De relatie met de primaire doelgroep van werkbiedenden dient zeer in

tensief te zijn in verband met de werving van passende arbeidsplaatsen. 

Arbvo-I heeft slechts die werkbiedenden tot doelgroep, wier vacatures 

met redelijke zekerheid kunnen worden vervuld. 

Wanneer plaatsing van werkzoekenden in een duurzaam dienstverband 

niet mogelijk is gebleken vanwege problemen met betrekking tot de 

marktpositie of problemen van persoonlijke aard wordt de client 

voor raad en advies verwezen naar Arbvo-II. 

Werkbiedenden met moeilijk vervulbare vacatures kunnen zich voor 

advies inzake hun arbeidsmarktpositie eveneens wenden tot Arbvo-II. 

Het gebruik van de instrumenten, zoals wij die in onze rapporten 

I en II hebben ontwikkeld (zoekplan en zoekverslag voor werkzoekenden 

en de checklist voor werkbiedenden) spelen een belangrijke rol in de 

relatie tussen Arbvo-I en haar doelgroepen. 

Arbvo-I zou zelfstandig moeten functioneren als een stichting van over

heid, werkgevers- werknemersorganisaties conform de huidige opzet van 

START. 

De organisatie zou in principe zichzelf moeten kunnen financieren op 

basis van een vergoeding van de administratiekosten door haar clienten, 

voor zover dit geen ongewenste drempels voor bepaalde groepen opwerpt. 

Clienten zouden op vrijwillige basis gebruik moeten kunnen maken van 

Arbvo-I. Dit impliceert, dat alleen werkzoekenden en werkbiedenden 

die zich als client wensen te manifesteren bij Arbvo-I geregistreerd 

worden. Registratie van alle uitkeringstrekkers vindt plaats bij 

Arbvo-III. De verplichte melding van vacatures door werkgevers lijkt 

ons moeilijk te combineren met het werk van Arbvo-I gezien de relatie 

die deze particuliere organisatie met haar clienten-werkbiedenden zou 

hebben. Daar past gedwongen vacaturemelding niet in. Dit neemt niet weg, 

dat wij het van grote nationale betekenis vinden dater inzicht bestaat 

in vraag-en aanbodverhoudingen in kwantitatieve zin. Wij menen echter 

dat marktonderzoek of registratie door het CBS (Centraal Bureau voor 

Statistiek) de voorkeur verdient, waarbij de meldingsplicht wel zou 

kunnen worden gehandhaafd. 
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Arbvo-II: Arbeidsmarktadvies 

Arbvo-II houdt zich uitsluitend bezig met advisering in arbeidsmarkt

zaken ten behoeve van de arbeidsmarktpartijen en de overheid. 

Arbvo-II houdt zich niet bezig met transacties, dat wil zeggen be

middeling of uitzending. 

Arbvo-II is bestemd voor werkzoekenden met problemen van markttechnische 

of persoonlijke aard. Met behulp van beroepskeuze-advies, zelfonderzoek, 

scholing, marketing-advies of andere hulpverlening zou de positie op 

de arbeidsmarkt worden versterkt. 

De tweede primaire doelgroep omvat die werkbiedenden, wier arbeids

marktpositie verbetering behoeft. Men heeft problemen om vacatures 

te bezetten en de juiste mensen te vinden. Men wenst advies bij de 

ontwikkeling van arbeidsplaatsen (zie rapport I). Gebruik van de door 

ons ontwikkelde labour marketing audit kan daarbij een hulpmiddel zijn. 

De derde primaire doelgroep is de overheid. Arbvo-II zou zich moeten 

ontwikkelen tot het deskundigheidspunt bij uitstek inzake arbeidsmarkt

problematiek ten behoeve van het beleid op macro-niveau. Dit omvat behalve 

studie van arbeidsmarktzaken ook het signaleren van mogelijkheden tot 

het ontwikkelen van arbeidsplaatsen op basis van geconstateerde wisse

lingen in het bestaande arbeidspotentieel aan werkzoekenden. Dit 

stimuleren van arbeidsplaatsontwikkeling zou gericht moeten zijn op 

zowel het bedrijfsleven als de overheid. 

Na afronding van het advies worden clienten met een verbeterde arbeids

marktpositie verwezen naar Arbvo-I of zij gaan zelf via andere interme

diairs een baan zoeken c.q. arbeidsplaatsen aanbieden. 

Ook Arbvo-II zou als zelfstandige stichting van werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisaties en van de overheid rnoeten functioneren, in 

ieder geval onafhankelijk van het departernent. 

Ofschoon het werk van Arbvo-II in het verlengde ligt van Arbvo-I 

naar analogie van AAV en BAV in het huidige arbeidsbureau, gaat de voor

keur toch uit naar twee van elkaar onafhankelijke organisaties. Dit is 

van belang voor een afzonderlijke positionering van enerzijds de 

organisatie die zich met transacties bezighoudt en anderzijds het 

arbeidsbureau voor de clienten met problemen. Bovendien menen wij, dat 

beide organisaties elk afzonderlijk een geheel anders geaarde per

soneelsbezetting vraagt. Advies en hulp verlenen vraagt andere dienst

verleners, clan het tot stand brengen van transacties. Wij hebben dit 

rnentaliteitsverschil ook in de huidige praktijk van de onderzochte 
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arbeidsbureaus aangetroffen. 

Arbvo-II zou zich, evenals Arbvo-I zoveel als mogelijk zelf moeten 

financieren. Het lijkt niet onredelijk wanneer van clienten-werk

biedenden/werkzoekenden naar draagkracht een financiele tegenpres

tatie voor de hulpverlening wordt gevraagd. Dit is mede van belang 

om de motivatie van de client in het proces van hulpverlening te 

stimuleren. Een dergelijke financiele bijdrage mag echter geen 

ongewenste drempelwerking voor bepaalde clientengroepen vormen. 

Uiteindelijk is het doel van Arbvo-II om de arbeidsmarktpositie 

van zoveel mogelijk partijen te verbeteren. 

Arbvo-III: ambtelijke taken 

In Arbvo-III resteren de typische ambtelijke taken, zoals die op dit 

moment nog door het arbeidsbureau warden uitgevoerd: controle, registra

tie van uitkeringstrekkers, ontslagzaken en uitvoering van wettelijke 

regelingen. 

Doelgroepen van Arbvo-III zijn de uitkeringsorganen, de uitkeringstrekkers 

en de werkbiedenden in verband met ontslagprocedures. 

Arbvo-III beoordeelt in hoeverre partijen nog tot reeele marktpartijen 

moeten warden gerekend en houdt zich vooral bezig met die groepen van 

werkzoekenden die noch zelf, noch via Arbvo-I, noch met advies van 

Arbvo-II er in slagen binnen redelijke tijd een werkkring te vinden. 

Dit kunnen werkzoekenden zijn, die gelet op hun leeftijd en achter

grond ook zelf geen plaats meer in het arbeidsbestel meer ambieren. 

Het is van belang, dat deze groep door Arbvo-III wordt opgevangen 

en niet ten onrechte van de dienstverlening van Arbvo-I en Arbvo-II 

gebruikmaakt. Speciale zorg verdienen daarbij de voor de markt meest 

problematiscre groep van langdurige werklozen voor wie desnoods op 

basis van hun uitkering een plaats in het arbeidsbestel zou moeten 

worden gecreerd. 

Arbvo-III zou een dienst van het Ministerie van Sociale Zaken moeten zijn. 

Belangrijk voordeel van de hierboven geschetste opzet is de ruimte die ge

laten wordt aan het individuele marktgedrag van werkzoekenden en werk

biedenden. Onze rapporten I en II over het gedrag van werkbiedenden en 

werkzoekenden vormen dan ook een sluitend geheel met het onderhavige 

rapport III en de voorstellen voor een andere opzet van arbeidsvoorziening. 
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5.4 Invoering van beleid volgens marketing beginselen. 

Het besluit van een overheidsorganisatie om haar beleid meer te gaan stoelen 

op marketing beginselen heeft meer conseque1:·;;ies, dan men door-

gaans veronderstelt. Een dergelijk voornemen beperkt zich niet tot 

"wat meer aandacht voor public relations" of "de dienst eens wat beter 

verkopen". Het gaat om een ontwikkelingsproces, dat veel geduld en inzet 

vraagt waarvan men op langere termijn resultaten kan verwachten. Op korte 

termijn zijn positieve resultaten incidenteel zeker mogelijk, maar voor een 

te groot optimisme ten aanzien van de korte termijn-verwachtingen moet 

worden gewaarschuwd. 

Men zal moeten streven naar een eindsituatie, waarin 1s voldaan aan de 

vijf voorwaardenvoor een clientgeorienteerde organisatie: 

I. clientgerichte organisatiefilosofie 

2. geintegreerd marketing beleid 

3. een produktontwikkelingssysteem 

4. een marketing-informatie-systeem 

5. een marketing-planningsysteem. 

Deze voorwaarden hebben wij in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. 

In paragraaf 5.3. hebben wij voorstellen gedaan voor een andere opzet van 

de Arbvo-organisatie. Wij zien deze organisatie-opzet als een randvoorwaarde 

voor optimale toepassing van marketingbeginselen. Wezenlijk in deze voor

stellen is een gewijzigde positionering van Arbvo in de arbeidsmarkt en een 

grotere ruimte voor het zelfstandig functioneren van de arbeidsmarktpartijen. 

Ten aanzien van de interne organisatiestructuur ziJn alternatieven en amen

deringen van onze voorstellen denkbaar. 

Het marketing-ontwikkelingsproces, gericht op realisatie van de vijf 

genoemde voorwaarden zou moeten verlopen langs drie trajecten: 

a. 

b. 

projecten: het uitvoeren van onderzoeken, opzetten van experimenten en 

systemen. Het is overzichtelijk hiervoor deelprojecten te formuleren, 

die elk op zich scherp zijn afgebakend. 

Personeel: taakverdeling en inschakeling van externe deskundigen en 

eigen mensen. In het laatste geval is daarvoor een instructieprogrannna 

gewenst. 
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Training en rapportering: gedurende het gehele proces zijn er 

momenten waarop instructie en opleiding van medewerkers noodzakelijk 

is om de kennis omtrent marketing-technieken over te dragen. Op 

gezette tijdstippen zaldoor middel van korte overzichtelijke rapporten 

en presentatiES over de voortgang en de verworven kennis en ervaring 

moeten warden gecommuniceerd met het management en anderen in de 

organisatie. 

In organisatorische zin ziJn er voor het marketing-ontwikkelingsproces de 

volgende alternatieven en combinaties van alternatieven denkbaar: 

I. vorming van een commissie marketing, een werkgroep uit de eigen medewet 

kers samengesteld. 

2. Inschakeling van een externe adviseur op marketing gebied: een 

adviseur voor marketing management en -organisatie. 

3. Inschakeling van specialistische adviesbureaus, zoals: 

marktonderzoekbureaus voor veldonderzoek 

reclamebureaus voor connnunicatie en voorlichting 

4. Het oprichten van een marketingafdeling en het aanstellen van (een) 

marketing-manager(s) of marketing specialisten. 

Van groat beiang is een goede coordinatie van alle projecten en activi

teiten ter introductie en invoering van beleid volgens marketing beginselen. 

Vorming van een coordinerPnde commissie of werkgroep marketing lijkt ons dan 

ook een eerste vereiste. 

Het verdient aanbeveling om bij de inschakeling van adviseurs te bedenken, 

dat ervaring op het gebied van de marketing van diensten bij kandidaat

adviseurs in ruime mate aanwezig dient te zijn. Daarbij valt te denken aan 

analoge situaties als marketing van bankdiensten, marketing van professionel 

dienstverlening (adviesbureaus, uitzendbureaus, technische adviesbureaus), 

marketing van organisaties als ANWB, PTT en NS. Het bestuderen van deze 

analoge marketing-situaties en het benutten van de ervaring die in deze 

analoge sectoren is opgedaan is een absoluut noodzakelijke activiteit in de 

eerste fasen van de ontwikkeling van marketing. 



-64-

5.5 Slotbeschouwing. 

Dit rapport vormt het sluitstuk van een drieluik van onderzoeken met 

betrekking tot het functioneren van de arbeidsmarkt. Het accent heeft 

bij onze drie onderzoeken gelegen op het individuele marktgedrag van de 

marktpartijen werkbiedenden en werkzoekenden. Het derde rapport geeft 

aanbevelingen ten behoeve van het arbeidsbureau, die een logisch uit

vloeisel vormen van de aanbevelingen ten behoeve van werkbiedenden en 

werkzoekenden. 

De bijdrage van dit onderzoek-drieluik met betrekking tot verbetering 

van het functioneren van de arbeidsmarkt kan in drie richtingen gevonden 

worden: 

I. Een meer marktgericht wervingsbeleid van werkbiedende bedrijven 

impliceert onder andere dat bij het ontwikkelen van arbeidsplaatsen 

in bedrijven meer gelet zal worden op het bestaande potentieel aan 

arbeid en de behoeften bij werkzoekenden in de rnarkt. Naast een 

sterke positie op de afzetmarkt van produkten is ook een goede 

arbeidsmarktpositie van levensbelang voor de onderneming. 

In de marketing-filosofie toegepast op werkbiedenden en de arbeids

markt zou een geconstateerd arbeidsmarktpotentieel een even grote 

uitdaging voor de onderneming kunnen vormen als een geconstateerd 

marktpotentieel op de produktenrnarkt. 

Een onderneming bestaat niet alleen bij de gratie van afzetmarkten 

maar ook bij die van inkoop- en arbeidsmarkt. 

2. Een marktgericht en effectiever individueel zoekgedrag van werkzoekenden, 

zoals beschreven in ons rapport deel II kan er toe leiden, dat werk

zoekenden effectiever en flexibeler zullen inspelen op de veran

deringen op de arbeidsmarkt. Een voorwaarde daarbij 1s ondersteuning 

van de werkzoekende door onderwijs- beroep~- en werknemersorganisaties 

en vanuit het arbeidsbureau en wel in de geest, zoals neergelegd in 

ons rapport. 

3. Een marktgericht apparaat voor arbeidsvoorziening, <lat in eerste 

instantie gericht 1s op reeele marktpartijen. De activiteiten dienen 

afgestemd te zijn op de behoeften van clienten werkzoekenden en werk

biedenden. Belangrijkste taken van de organisatie zullen dan zijn 

het realiseren van duurzame transacties en het stimuleren van 
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marktpartijen tot een gedrag, zoals onder I) en 2) hierboven 

werd beschreven. Dit houdt tevens in het stimuleren van ar

beidsplaatsontwikkeling bij overheid en bedrijfsleven overeen

komstig de geconstateerde behoefte aan arbeidsplaatsen en het 

vroegtijdig verschaffen van inzicht in de marktsituatie aan 

(potentiele) werkzoekenden. 

Dit onderzoek moet worden beschouwd als een eerste stap in de richting 

van meer aandacht voor het arbeidsmarktgedrag op micro-niveau. Een aantal 

van onze voorstellen vereisen nadere uitwerking, verdieping en expe

rimenten, maar de grondgedachte, zoals wij die hebben geformuleerd zal 

daarbij steeds als richtsnoer moeten worden gehanteerd. 

Herverdeling van arbeid wordt door sommigen gezien als een oplossing voor 

het werkloosheidsprobleem. Gezien het heterogene karakter van de arbeids

markt lijkt ons een meer gedifferentieerde benadering van dit verdelings

vraagstuk op micro-niveau effectiever dan maatregelen op rnacro-niveau. 

De door ons voorgestelde micro-benadering biedt voor de oplossing van het 

herverdelingsvraagstuk wellicht betere aanknopingspunten. 
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Agendapunten voor gesprekken met GAB-directies en medewerkers. 

Bijgaande lijst van gesprekspunten en vraagstellingen omvat een 

complete doorlichting van de bureaus op de marketing functie, beter 

gezegd op de mogelijkheden voor inpassing van een marketing functie. 

Deze lijst van vraagpunten moet warden gezien als een hulpmiddel 

om op een gestructureerde wijze het verkennende onderzoek uit te voeren. 

Sommige punten vergen meer overweging dan andere. 

In overleg met de GAB's zullen de duur van de sessies, de deelnemers 

en het aantal bijeenkomsten warden afgesproken. van elke bespreking wordt 

een schriftelijk verslag gemaakt. Wanneer daartegen geen bezwaar bestaat 

kan uitsluitend voor het opstellen van het besprekingsverslag gebruik 

warden gemaakt van een taperecorder. De banden warden direct na het 

schrijven van het besprekingsverslag uitgewist. 

Op basis van de besprekingsverslagen wordt het rapport voor de BOC-taak

groep geschreven. De besprekingsverslagen zullen niet in het eindverslag 

warden opgenomen. 
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Programmapunten voor gesprekken met GAB-directies en medewerkers 

1. Er zal als een eerste begin enige kennis van marketing als 

filosofie en beleidsvorm moeten warden overgedragen. Hiervoor is 

lezing van "Marketing met maatschappelijk profijt" door H.W.C. van der 

Hart (Kluwer/NIVE, Deventer, 1981) voldoende. In eerste instantie 

verdienen de hoofdstukken 1,2 en 3 veel aandacht (70 blz). Zander 

deze basiskennis zullen de interviews minder effectief zijn. 

2. Orngeving van de organisatie. Hoe wordt ingespeeld op ontwikkelingen 

die zich in de samenleving voltrekken en die de positie van het GAB, 

arbvo in het algemeen, beinvloeden? Op welk niveau wordt hiertoe 

systematisch informatie verzameld en warden plannen op langere termijn 

ontwikkeld? Er warden drie niveau's onderscheiden: 

D.G.Arbvo 

DBA Den Bosch 

GAB 

Enkele van de bedoelde ontwikkelingen zijn: 

macro-economische ontwikkelingen 

bevolkingscijfers 

ontwikkelingen in arbeidsvoorziening 

wettelijke maatregelen 

publieke opinie tegenover Arbvo 

veranderde levensstandaard en leefgewoonten 

3. De markt of doelgroepen 

Allereerst zal moeten warden vastgesteld welke doelgroepen het GAB 

kent. 
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Is marktsegmentatie zinvol en welke marktsegmenten kunnen 

dan warden onderscheiden? 

Wat weet men van clientengedrag? 

Is er concurrentie en wat weet men daarvan? 

Zijn er voldoende financiele middelen om diensten te verlenen 

aan de doelgroepen? 

Is het aanbod van professionele mensen voor de bemanning van 

het bureau voldoende? 

Zijn er ontwikkelingen in de samenwerking met andere organisaties 

en personen die contact met clienten hebben? 

4. Doelstellingen en strategie 

Zijn de organisatiedoelstellingen te vertalen in operationele 

marketing doelen? 

Zijn de doelstellingen realistisc~ gegeven de marktpositie, 

concurrentie en eigen deskundigheid enmogelijkheden? 

Is er een globale marketing strategie te formuleren? 

Zijn er voldoende financiele middelen om de verschillende doelen 

te realiseren? 

Is de verdeling over de verschillende marketing instrumenten: 

a. dienstverlening, -kwaliteit 

b. persoonlijke kontakten 

c. promotie (reclame, bevordering) 

d. publiciteit 

e. relatie met andere organisaties voor de doelgroepen 

wel adequaat? 

5. Marketing organisatie 

Sluit de organisatie in voldoende mate aan op de verscheidenheid van 

doelgroepen? 

Is organisatorische inpassing van de marketing functie mogelijk? 

6. Marketing informatie-systeem 

Nauwkeurige, voldoende, up-to-date informatie over marketingont

wikkelingen, 

Gebruik van marktonderzoek. 
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7. Marketing planning 

Streefcijfers = kengetallen voor het bepalen van de effectiviteit 

in relatie tot de functievervulling naar de doelgroepen. 

Prognoses en marktschattingen 

Onderzoek naar de effectiviteit van marketing uitgaven. 

Hoe wordt er gebruik gemaakt van de diensten van de organisatie 

door de doelgroepen over de organisatie. 

8. Produktontwikkeling. 

Systematische aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. 

Systematische aandacht voor het op peil houden van de vereiste 

vaktechnische know how voor de dienstverlening. 

Hoe warden ideeen voor de dienstverlening gegenereerd en beoordeeld? 

Worden nieuwe ideeen na uitwerking getoetst door bijvoorbeeld 

experimenten? 

9. Doelgroepeneffectiviteit 

In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de diensten van de 

organisatie door de verschillende doelgroepen? 

Hoe beoordelen de verschillende doelgroepen de dienstverl.ening? 

Zijn er bepaalde vormen van dienst.verlening die zouden moeten 

warden beeindigd wegens gebrek aan belangstelling of dalende 

behoefte? 

Zijn er bepaalde vormen ,,an dienstverlening, waar een stijgende 

vraag naar is en waaraan uitbreiding zou moeten warden gegeven? 

Zijn er marketing activiteiten, die naar verhouding te duur zijn? 

Zijn de marketing uitgaven op een verantwoord niveau? Kunnen er 

wellicht besparingen warden gerealiseerd? 

10. Marketing beleid 

Produkt 

Voldoet het huidige assortiment van diensten aan de doelstellingen 

van de organisatie en de vraag in de markt? 
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Zijn er bepaalde vormen van dienstverlening die zouden moeten 

warden beeindigd? 

Zijn er aantrekkelijke nieuwe vormen van dienstverlening die aan 

het assortiment zouden moeten warden toegevoegd? 

Zijn er bepaalde vormen van dienstverlening die zouden moeten 

warden verbeterd, aangepast of anderszins opnieuw moeten warden 

bekeken? 

Is het beleid ten aanzien van de tarieven die clienten moeten 

betalen gebaseerd op gezonde principes van kostenbewustzijn, 

clientvriendelijk opereren en concurrerend vermogen? Zijn de ta

rieven op grand van deze drie principes correct? 

Vormen de tarieven voor de client een belemmering om van de 

diensten van de organisatie gebruik te maken? 

Is men er zich in voldoende mate van bewust welke andere drempels 

kunnen bestaan die voor de (potentiele) client een belemmering 

vormen om van de diensten van de organisatie gebruik te maken? 

Kunnen deze drempels warden verlaagd of zelfs weggenomen? 

Distributie 

Wat zijn de doelstellingen en strategieen ten aanzien van de ka

nalen en intermediairs via welke de dienstverlening verloopt? 

Maakt de organisatie in voldoende mate gebruik van alle beschik

bare kanalen om de clienten met dienstverlening te bereiken? Is 

decentralisatie van de verstrekking van diensten op adequaat niveau 

of werkt de organisatie op te grate afstand van de client? 

Moeten nieuwe contactpunten voor dienstverlening warden gezocht en 

ingeschakeld? 

Clientencontact 

Worden de personen die contact met clienten hebben in voldoende mate 

begeleid en gecontroleerd, dat wil zeggen warden hun prestaties 

in kwantitatieve zin vastgelegd? 

Zijn de contactfunctionarissen in voldoende mate gemotiveerd en 

voor hun taak berekend? 

Ontvangen de contactpersonen van de organisatie op tijd training 

en opleiding op hun vakgebied? 
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Is de organisatie van het clientencontact afgestemd op de 

spreiding en aard van de doelgroepen? 

Hoe ligt het niveau van het clientencontact in vergelijking met 

concurrerende of soortgelijke organisaties? 

Communicatie 

Welke zijn de reclame- of voorlichtingsdoelstellingen en zijn 

deze in voldoende :rLte realistisch? 

Wordt er voldoend1, ~itge~even aan reclame en voorlichting? 

Hoe wordt het budget bepaald? 

Zijn de reclameboodschappen inhoudelijk en qua uitvoering effectief? 

Wat is de meniny van de clienten en het publiek over de reclame 

en voorlichting? 

Worden de media waarin geadverteerd of voorgelicht wordt op een 

juiste wijze geselecteerd? 

Is er een goed samenhangend plan voor publiciteit? 

Is het beleid ten aanzien van de public relations en het beleid 

ten aanzien van de reclame in voldoende mate geintegreerd? 




