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Dit impliceert, dat de commissie zich vooral zal bezighouden met het 

gedrag van de markt-partijen bij de voorbereiding en afwikkeling van 

hun arbeidsmarkttransacties. De relevantie en bruikbaarheid van de 

marketingbenadering zal daarbij warden getoetst. 

c. de aktivite1ten van de comm1ss1e zijn gericht op het uitbrengen 

van adviezen voor het beleid, dat bedrijfsleven, werkzoekenden en 

de overheid ten aanzien van de arbeidsmarkt zouden moeten voeren. 

Anders gezegd: de commissie wil haar inspanningen zien uitmonden 

in bruikbare hulpmiddelen en instrumenten voor een effectiever 

opereren van de verschillende partijen op de arbeidsmarkt. Het 

ontwikkelen van instrumenten staat clan ook centraal in de ver

schil lende onderzoeken, alsmede het op zijn bruikbaarheid toetsen 

van de verschillende methodieken. 

d. de onderzoekinspanningen zullen zich niet beperken tot een partij 

op de arbeidsmarkt maar zullen zich achtereenvolgens uitstrekken 

tot alle betrokken partijen: werkbiedenden, werkzoekenden en be

middelende instanties. 

De commissie heeft zich voorgesteld om de aandacht achtereenvolgens te 

richten op de werkbiedenden, de werkzoekenden en de bemiddelende instan

ties. Het hier gerapporteerde onderzoek is het eerste van <lit drieluik, 

en wel het onderzoek bij werkbiedenden. 

Op basis van dit onderzoek zal de commissie tot een aantal beleids

aanbevelingen komen ten aanzien van het arbeidsmarktvraagstuk. 

1.2. Probleemstelling 

Voor een algemene formulering van de probleemstelling kan warden ver

wezen naar het inleidende hoofdstuk (par. 1.2.) van het eerste rapport, 

dat door de conunissie is uitgebracht: "Afstemmingsproblemen op de ar

beidsmarkt", d.d. april 1980 (blz. 1-5). In de problematiek rond de 
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afstennning van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt speelt ook het ge

drag van de werkbiedenden, de bedrijven, een belangrijke rol. 

Het is van groat belang om inzicht te krijgen in de benadering die 

bedrijven hanteren met betrekking tot arbeidsmarktsituaties. 

Een andere vraag is in hoeverre bij de werving en selectie marketing 

principes bruikbaar zijn, want het gaat innners om het aanbod van 

arbeidsplaatsen op een markt. 

Tenslotte kan men zich afvragen op welke wijze het marktoptreden van 

bedrijven bij de werving van personeel effectiever zou kunnen warden 

en welke hulpmiddelen hiervoor kunnen warden aangedragen. 

De vaststelling van verschillen tussen de bestaande wervingsaktivi

teiten in de onderzochte bedrijven en de werving volgens marketing 

pr1nc1pes kan wellicht leiden tot aanbevelingen ter verbetering van 

het beleid. 

1.3. Methode van onderzoek 

De verzameling van veldgegevens vond plaats in een drietal bedrijven 

via vrije interviews met de bedrijfsfunctionarissen betrokken bij de 

problemen rand de arbeidsmarktsituatie en verantwoordelijk voor werving 

en selectie. 

Dit waren de volgende functionarissen: hoofden van de personeeldiensten 

en hun assistenten, wervingsfunctionarissen, zogenaamde sector-perso

neelsfunctionarissen en bedrijfsleiders. 

De interviews werden afgenomen aan de hand van een lijst van onderwer

pen. Per onderwerp werd een vaste reeks vragen gesteld. 

In het geval dat door de geinterviewde bedrijfsspecifieke inspanningen 

en ontwikkelingen werden genoemd, clan werd daar nader op ingegaan. 

Bij de selectie van de bedrijven is gekozen voor bedrijven met een 

personeelsafdeling, doch er zijn geen bedrijven gekozen, die als aperte 

probleemgevallen voor wat betreft openstaande vacatures kunnen warden 

beschouwd. De geselecteerde bedrijven hebben voor een deel van hun 

vacatures permanent of incidenteel wervingsproblemen, maar daarmee 
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Hoofdstuk I Inleiding 

I. I. Aanleiding voor het onderzoek 

Het hier gerapporteerde onderzoek is ingesteld in opdracht van de 

"Corrnnissie af sterrnning vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt 

in Zuidoost-Brabant". Deze corrnnissie heeft als taak "een raamwerk 

op te stellen voor de organisatie van aktiviteiten ten behoeve van 

de afsterrnning van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt". 

Het onderzoek is ingesteld als vervolg op het onderzoekproject 

"Afsterrnningsproblemen op de arbeidsmarkt", waarover door de boven

genoemde corrnnissie in het voorjaar van 1980 een rapport is uitge

bracht. Het onderzoek is verricht door het I.V.A., Instituut voor 

Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek te Tilburg. 

Inmiddels heeft zich binnen de corrnnissie een duidelijk beeld gevormd 

van de werkwijze waarmee het eerder genoemde raamwerk kan worden ont

wikkeld. Op basis hiervan is een samenhangend prograrrnna van onderzoek 

en beleidsontwikkeling opgesteld. 

De filosofie, die de corrnnissie bij haar werkzaamheden voor ogen staat 

is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

a. het verkrijgen van een inzicht in het proces, <lat zich afspeelt 

bij de afsterrnning van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de 

zich daarbij voordoende knelpunten. Dit impliceert <lat niet voor

op staat een beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in kwanti

tatieve zin, maar veeleer een analyse van de werking van het pro

ces. Veel studies en literatuur geven juist op <lit laatste punt 

weinig inzicht. 

b. de betekenis van "labour marketing" ') voor de verbetering van het 

afstennningsproces op de arbeidsmarkt. Tot nu toe kan men niet sprekeri. 

van bewuste toepassing van marketing princ.ipes op de arbeidsmarkt, 

ofschoon deze zeer waarschijnlijk relevant zijn, omdat sprake is 

van ruiltransacties. 

') zie hoofdstuk 3. 
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wordt de bestaanszekerheid van de bedrijven niet in onmiddellijk gevaar 

gebracht. 

Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten client de lezer in aan

merking te nemen, dat het hier niet gaat om een kwantificerend onder

zoek maar dat de methode van onderzoek kwalitatief van aard is. Dit 

betekent, dat het accent ligt op kennisverdieping door uitvoerige 

analyse van enkele situaties. Op basis van deze kennisverdieping trachten 

de onderzoekers tot een eerste ontwikkeling van hulpmiddelen voor ver

betering van het arbeidsmarktbeleid te komen. 

Conclusies in de trant van "x% van de bedrijven voert een goed beleid 

en y% van de bedrijven voert een slecht beleid", zijn dan oak uit den 

boze. 

De eerste ontwikkeling van hulpmiddelen voor het beleid 

werd gevolgd door een toetsing hiervan in een drietal bedrijven, aanpas

sing en verbetering en tenslotte het doen van algemene aanbevelingen 

om het gebruik van de beleidsinstrumenten te bevorderen. 

Behalve uitvoerige analyse van de drie bedrijfssituaties zijn nog 

enkele interviews gevoerd met wervingsfunctionarissen in een tweetal 

grote bedrijven en met een wervingsfunctionaris in een klein bedrijf. 

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in afzonderlijke verslagen, die 

niet in dit rapport zijn opgenomen. 

1.4. Verantwoording van de indeling van dit verslag 

Het rapport begint met een samenvatting van de resultaten en conclu

sies in par. 1.5. 

Het begrip "labour marketing", vertaling van marketing begrippen naar 

de arbeidsmarkt, wordt uiteengezet in hoofdstuk 2, zodat de lezer 

in het verdere verslag vertrouwd zal zijn met specif ieke marketing 

begrippen, die regelmatig gehanteerd zullen warden. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de situaties die in de drie 

bij het onderzoek betrokken bedrijven werden aangetroffen. Het vormt 

een compilatie van een drietal gedetailleerde verslagen, die naar de 
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bedrijven ziJn gezonden en die niet in dit rapport ziJn opgenomen, 

maar wel in het bezit zijn van de opdrachtgever. 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens naar de in hoof stuk 3 beschreven situa

ties gekeken vanuit het gezichtsveld van de marketing en warden enkele 

aandachtspunten gesignaleerd. Waar hoofdstuk 3 meer beschrijvend van 

aard is, zal in hoofdstuk 4 veel meer een normatief standpunt warden 

ingenomen en warden dan ook suggesties ter verbetering van het arbeids

marktgedrag van werkbiedenden aangedragen. 
In de eerste druk van dit rapport was het instrument, in de vorm van een 

11 checklist" in het vijfde en laatste hoofdstuk opgenomen. Deze concept

"checklist" of "labour marketing audit" werd vervolgens in enkele bedrijven 

getoetst en sterk verbeterd, waarna de beleidscommissie de uitgeverij 

Kluwer bereid heeft gevonden een afzonderlijke uitgave hiervan te verzorgen. 

Hiervan bevindt zich op het einde van dit rapport een korte samenvatting. 

De uitgeverij Kluwer heeft de audit uitgegeven onder de naam 11Marketing 

van arbeidsplaatsen, checklist arbeidsmarktbeleid van het bedrijf", in 

de reeks praktijkcahiers personeelsbeleid. (Kluwer, Deventer/Antwerpen, 

1 981 , 1 33 pagina' s. 

a. Inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1). 

b. Theorie van de "labour marketing" gedachte (hoofdstuk 2). 

c. De case studies beschreven en becommentarieerd (hoofdstuk 3 en 4). 

Wij zijn de bij dit onderzoek betrokken bedrijven zeer erkentelijk voor 

hun bereidwilligheid om medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

1.5. Samenvatting 

In deze paragraaf zal beknopt de inhoud van dit rapport warden weerge-

geven. 

Opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) 

In het onderzoek werd een drietal industriele bedrijven in de regio 

Zuidoost-Brabant betrokken, waar met behulp van een aantal bedrijfs-
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bezoeken en interviews een beeld werd verkregen van het wervingsbeleid. 

Daarnaast werden met personeelsfunctionarissen van nog een drietal be

drijven interviews gevoerd. 

Het onderzoek is niet van kwantitatieve aard maar is meer gericht op het 

verkrijgen van inzicht in de werking van de processen, die zich afspelen 

op de arbeidsmarkt. 

Het hier gerapporteerde onderzoek is het eerste van een drieluik, dat 

bestaat uit achtereenvolgens onderzoek onder werkgevers, werkzoekenden 

en bemiddelende instanties. 

Labour marketing (hoofdstuk 2) 

Het principe van de labour marketing heeft betrekking op een beleids

filosofie, waarbij het bedrijf ervan uitgaat, dat op de arbeidsmarkt 

aangeboden arbeidsplaatsen zo goed mogelijk moeten aansluiten bij de 

wensen en behoeften van een voldoende omvangrijk marktsegment. Het 

accent ligt daarbij meer op de rol als aanbieder op de markt, dan op de 

rol van vrager van arbeidskrachten. 

Het begrip is ontstaan naar analogie van de moderne marketing benadering 

op de afzetmarkt voor produkten. 

Een labour marketing beleid vereist: 

grondige analyse van de arbeidsmarktsegementen voor wie de arbeidsplaat

sen warden gecreeerd; 

- een op deze groepen afgestemd arbeidsmarktbeleid; 

- systematisch en planmatig opgezet wervingsbeleid, met zo goed mogelijke 

bepaling van de effectiviteit van de wervingsactiviteiten. 

Een belangrijke gevolgtrekking van een keuze voor de marketing benadering 

is de overtuiging, dat arbeidsplaatsen evenals produkten op een afzet

markt een levenscyclus kennen, d.w.z. dat bepaalde arbeidsplaatsen aan 

het einde van hun levenscyclus op de markt zijn en andere juist in op

komst. De arbeidsmarkt en de vraag naar werk vertoont een zekere 

dynamiek, waarmee de marktpartijen rekening moeten houden. 

De arbeidsmarktpositie van de bedrijven Warmbeek, De Run en De Mark') 

(hoofdstuk 3). 

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf is de personeelsfunktie weinig 

') 
Deze namen ziJn pseudoniemen voor de werkelijke namen. 



-7-

of sterk uitgewerkt. Warmbeek en De Run zi]n kleinere bedrijven. Hier 

warden alle personeelsaangelegenheden, de werving inbegrepen, behandeld 

door dezelfde funktionarissen. Bij De Mark zijn voor de verschillende 

sociale aspekten afzonderlijke diensten. De afdeling werving en selec

tie is er een van. 

De personeelsafdeling vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsorga

nisatie, maar verricht, zeker wat de werving en selektie betreft, dien

sten voor de produktieafdelingen: men selekteert arbeidskrachten en ver

vult daarmee een afgeleide functie. 

Het wervingsgebied van de bedrijven, in geografische zin, is gerelateerd 

aan de aantallen personen die men nodig heeft. 

Zowel naar kwantiteit als kwaliteit zijn de arbeidsdeelmarkten bij de 

personeelsfunctionarissen onbekend. Kennis ervan bestaat uit vermoedens, 

die gegrondvest zijn op ervaringen. 

Ook het zoekgedrag van werkzoekenden, is een betrekkelijk onbekende 

faktor, hoewel van de meesten bekend is via welk informatie- of allo

katiekanaal men bij het bedrijf komt. 

Naast een onbekende arbeidsmarkt, die het totale wervingsgebied omvat, 

bestaat er een zichtbaar aanbodpotentieel. 

Dit zichtbare deel van de arbeidsmarkt bestaat uit de werkzoekenden, 

die al of niet spontaan solliciteren bij het bedrijf. Uit deze groep 

wordt een soort reserve gevormd, waaruit de personeelsfunktionaris kan 

putten in tijden van vakatures. 

Er doet zich een betrekkelijk grate diskrepantie voor tussen enerzijds 

de samenstelling van de groep feitelijke werkzoekenden en anderzijds 

werkzoekenden die het bedrijf aantrekkelijk en gewenst vindt en de samen

stelling van het bestaande personeelsbestand. Met het selektiemechanisme 

kan men deze afwijking voorlopig grotendeels opheffen. 

Informatie over een bedrijf en vakatures wordt spontaan verspreid binnen 

sociale netwerken, milieu's of buurten. Dit gebeurt los van de wervings-
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inspanningen van de bedrijven. Het overgrote deel van de sollicitanten 

komt op eigen initiatief of via kennissen bij het bedrijf solliciteren. 

Hoe meer gespannen het betreff ende wervingsgebied is des te meer moeten 

de wervingsfunktionarissen gebruik maken van meer formele wervings

technieken en andere paden bewandelen zoals het GAB en de publiciteits

media. Vaak levert het gebruik hiervan weinig resultaten op en moet men 

naar meer experimentele wegen zoeken als zittingsavonden, lucht- en 

wegreklame. Uitzendbureaus vervullen een veelal noodzakelijke buffer

funktie. 

De effektiviteit wordt vooral gemeten in de vorm van aantallen reakties. 

Bij De Mark zijn de zogenaamde responsmetingen (op de wervingsaktivi

teiten en in een bepaalde periode) verder uitgewerkt. 

Men vermeldt de persoonskenmerken van de sollicitanten, maar werkt ze 

niet uit naar de verschillende wervingskanalen. 

Verbeteringen van de arbeidsplaatsen in al hun facetten (inhoud, omstan

digheden, voorwaarden en verhoudingen) warden gedaan vanuit een algemeen 

streven naar verbetering van de kwaliteit van de arbeid en ten behoeve 

van de medewerkers en staan las van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Als uitzonderingen op deze regel kunnen genoemd warden: verdere mecha

niseringen, ten gevolge van het verdwijnen van ongeschoolde arbeids

krachten en de vorming van part-time banen. 

Dit laatste gebeurt ten behoeve van gehuwde vrouwen en bij De Mark in 

de ploegendiensten. 

Het vakaturebestand fluktueert. Bij Warmbeek en De Run loopt het aantal 

vakatures sommige maanden op tot tien a vijftien, andere maanden bestaat 

er geen enkele vakJture. De Mark heeft ten gevolge van produktieuit

breidingen een meer permanent tekort aan arbeidskrachten. 

Vakatures komen vooral voor op de produktie-afdelingen, in de laagste 

salarisschalen. Meestal is het werk machinegebonden, routinematig en 

kort-cyclisch. De meest opvallende inkonvenient daarbij is het lawaai. 
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Op deze plaatsen doet zich tevens het grootste ziekteverzuim voor. 

Specialistische funkties kunnen ten gevolge van specifieke opleidings

eisen eveneens regelmatig bijzonder moeilijk vervuld warden. 

De mobiliteit onder de medewerkers, in de vorm van verloop, verzuim 

en verplaatsingeri met daarnaast de produktieplanningen vereisen zowel 

aktiviteiten gericht op realisatie van een lange termijn wervings

doelstelling als ad hoc inspanningen op de arbeidsmarkt. 

Selektie-eisen warden geformuleerd vanuit de arbeidsplaats: voor de 

produktie-afdelingen zoekt men naar ongeschoolde, geoefende of geschoolde 

werknemers. Daarnaast speelt het arbeidsverleden een centrale rol. 

De sollicitatieprocedure verloopt in de drie bedrijven op relatief 

identieke wijze. Via een sollicitatieformulier warden gegevens inge

wonnen en de sollicitant kan de afdeling en de werkplaats zien. 

De invloed van de werkzoekende beperkt zich tot de keuze uit meerdere, 

gelijkwaardige funkties als er meerdere plaatsen vakant zijn. Hij 

speelt een passieve rol: vraagt weinig, stelt geen eisen. 

Jongeren, niet-schoolverlaters, en geschoolden stellen zich enigszins 

mondiger op. 

Hoewel de selektie succesvol is - meestal ziJn de produktieleiders 

tevreden met de aangenomen personen - ziJn de resultaten op de lange 

duur bedroevend. Binnen een jaar is van de twee aangenomen arbeiders 

er een vertrokken, terwijl na twee jaar nog slechts een kwart van de 

aangenomen personen over is. 

Het lukt de bedrijven dus niet om een duurzame binding aan te gaan 

met de werknemer. 

De vertrekkers - meestal jongeren en gastarbeiders - ziet men als natuur

lijke veranderaars. Men kan er, met andere woorden, weinig aan doen. 

Exit-interviews warden bij De Mark wel systematisch gehouden; bij 

Warmbeek en De Run wordt <lit achterwege gelaten. In alle drie de be

drijven twijfelt men sterk aan het waarheidsgehalte van de gegeven 

vertrekredenen. 
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De onderzochte bedrijfssituaties bezien vanuit de gezichtshoek van 

de marketing gedachte (hoofdstuk 4) 

Naar aanleiding van de beschrijvingen, die zijn gemaakt bij het wervings

beleid in de drie bij het onderzoek betrokken bedrijven kunnen de vol

gende kanttekeningen warden gemaakt: 

de personeelsafdeling behoort in het management te zijn vertegen

woordigd en bij de bepaling van het strategisch beleid te worden be

trokken. De ontwikkeling van de vraag naar arbeidsplaatsen op de ar

beidsmarkt is evenals de dynamiek op de afzetmarkt van bepalende in

vloed op de continuiteit van het bedrijf; 

- voor het voeren van een marktgericht wervingsbeleid is kennis door 

arbeidsmarktonderzoek absoluut noodzakelijk. Dit aspekt verdient meer 

aandacht; 

- een complicerende faktor voor het wervingsbeleid is het duurzame 

karakter van de transaktie tussen werkzoekenden en werkgevers. De 

arbeidsmarkt bestaat niet alleen buiten maar ook binnen de poorten 

van het bedrijf; 

- de meting van de effektiviteit van de werving verdient meer aandacht; 

de ontwikkeling van arbeidsplaatsen wordt meestal gestart vanuit een 

algemeen streven naar verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Deze 

ontwikkeling zou mede gebaseerd moeten zijn op informatie vanuit de 

arbeidsmarkt. Ook zou dit een faktor van belang moeten zijn bij de 

presentatie van het aanbod op de arbeidsmarkt, ofschoon arbeidsplaats

verbeteringen vaak moeilijk overdraagbare elementen bevatten; 

- primaire meetpunten voor het verloop van de marktwaarde van arbeids

plaatsen zijn vakature-, verzuim- en verlooppercentages; 

- het wervingsproces eindigt niet op het moment, dat een transaktie 

is afgesloten, maar op het moment dat kan worden gesproken van 

realisatie van een duurzame binding met het bedrijf b.v. na twee 
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jaar, tenzij het bedrijf zich tevreden stelt met het bereiken van 

de korte termijn doelstelling: het vervullen van vakatures. 

Hulpmiddelen voor het wervingsbeleid 

Als resultaat van dit onderzoek is voor het wervingsbeleid een check

list opgesteld, die een kritische bezinning op de wervingsaktiviteiten 

vergemakkelijkt. Het is de bedoeling <lat deze checklist, in het 

bedrijf van de gebruiker zal leiden tot een lijst van beleidsaspekten 

waaraan men op korte of lange termijn aandacht moet besteden. 

Op deze wijze kan men op een systematische wijze tot verbeteringen in 

het wervingsbeleid komen. 

Tevens zijn richtlijnen aangegeven voor registratie van gegevens en 

effektiviteits~eting met betrekking tot de wervingsaktiviteiten. 

In <lit rapport is van de checklist een korte samenvatting opgenomen 

(zi~ de pagina's 61 en 62). 
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Hoofdstuk 2 De "labour marketing"-gedachte 

2. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal allereerst in het kort warden uiteengezet wat 

moet warden verstaan onder het begrip "labour marketing", zoals de 

commissie <lit is gaan gebruiken. Uiteraard is de bespreking beknopt 

en kan niet diepgaand warden ingegaan op alle marketing technieken 

en concepten. 

2.2. Wat is een marketing benadering? 

Marketing is te definieren als volgt: 

"Marketing is de verzameling van menselijke activiteiten die zijn 

gericht op het bevorderen en tot stand brengen van ruiltransacties". 

(Ph. Kotler in "Marketing Management: analysis planning and control", 

Prentice Hall, Englewood 1980, blz. 19). Bij onze verdere uitleg con

centreren wij ons op de twee centrale begrippen in deze definitie: 

ruiltransacties en activiteiten. 

Het gaat in de marketing om ruiltransacties en er is sprake van een 

ruiltransactie als aan vier voorwaarden is voldaan: 

1. er dienen twee partijen te zijn; 

2. iedere partij beschikt over iets, dat van waarde is voor de antler; 

3. iedere partij is in staat om over het object van ruil informatie 

uit te wisselen en dit object uit te leveren; 

4. iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren 

of te verwerpen. 

Als er aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan dan kan of kunnen (de) 

ruiltransactie(s) onderwerp van marketing zijn. 

Ruiltransacties ziJn in de samenleving, zoals die functioneert, aan 

de orde van de dag. Er vinden tussen personen onderling, tussen orga-
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nisaties en personen en tussen organisaties onderling talloze ruil

transacties plaats. We willen ans daarbij niet beperken tot de ruil 

van geld tegen goederen, maar oak de ruil van geld tegen diensten 

(bij dienstverlenende instellingen) van stemmen tegen politiek beleid 

(politieke partijen) van contributie tegen belangenbehartiging (vak

bonden, consumentenbond, etc.) en andere, minder als typisch economische 

ruilrelaties te bestempelen transacties, tot het object van marketing 

rekenen. 

Het tot stand komen van ruiltransacties wordt sterk bevorderd naarmate 

de ene partij beter afstemt op de partner en omgekeerd. Het afstemmen 

op de partner in de ruiltransactie is bepalend voor een goede afloop 

hiervan. Het is de afstemming op de client, afnemer, doelgroep <lat een 

centraal punt vormt in de marketing. 

We gaan nu over naar het tweede element in de definitie: activiteiten. 

Een marketing benadering betekent voor een organisatie die met ruil

transacties te maken heeft twee dingen: 

I. een beleidsfilosofie of attitude van de leiding en medewerkers van 

een organisatie om een open oog te hebben voor het feit <lat hun 

functie is: het kennen van en voorzien in de behoeften van afnemers, 

clienten, leden etc., kortom een doelgroep in de samenleving. 

Bij de introductie en opleiding van medewerkers client hieraan aan

dacht te worden gegeven. Een erg illustratief voorbeeld uit de 

medische sector is de stelling, <lat een ziekenhuis geen artsenhuis, 

maar een ziekenhuis behoort te zijn; 

2. kennis van de invloed, werking en betekenis van de verschillende 

marketing variabelen ten aanzien van de markt. 

Laatstgenoemd aspect betekent <lat een drietal soorten activiteiten in 

het kader van marketing achtereenvolgens dienen plaats te vinden: 
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a. analyse, onder meer omvattend: 

- beschrijving van doelgroepen of marktsegmentatie 

- behoeftenonderzoek 

- het bepalen van het effect van acties vanuit de organisatie 

gericht op de markt 

- concurrentie-onderzoek. 

b. planning, hetgeen betrekking heeft op de bepaling van het niveau, 

de omvang, dus in kwantitatieve zin, van de marketing acties of 

instrumenten. Verder omvat planning: de timing en inhoud, dus in 

kwalitatieve zin van marketing activiteiten. Tot de marketingin

strumenten rekenen we het produkt- of dienstconcept, de prijs, 

voorlichting, public relations, distributie, persoonlijke contac

ten. 

De basis van een goede systematische marketing benadering is het 

op gezette tijden opstellen van een marketing plan, waarin de 

activiteiten (= de marketing mix) warden vastgelegd. 

c. control, waaronder wordt verstaan het proces van het nemen van 

maatregelen om de werkelijke resultaten zo dicht mogelijk de ge

wenste en in de planning opgenomen resultaten te laten benaderen 

en de vergelijking van geplande en gerealiseerde uitkomsten. 

Het belangrijkste motief voor zowel non-profit als profit-organisaties 

om marketing in haar beleid te gebruiken is het vergroten van de effec

tiviteit van de organisatie bij het realiseren van haar doelstellingen. 

2.3. Marketing op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt onderscheidt zich van de produktenmarkt op verschil

lende wijzen: 

I. het gaat om mensen; 

2. het gaat om diensten. 
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Vooral het eerstgenoemde aspect, nog versterkt door de gedachte dat ar

beid een zeer belangrijke rol in het menselijk leven speelt, leidt 

er toe, dat het begrip marketing in dit verband argwanend, zo niet af

wij zend wordt benaderd. Enerzijds heeft dit te maken met een gebrek 

aan inzicht in de betekenis en inhoud van het marketing begrip. Men 

identificeert het met agressieve commerciele methoden of men denkt 

aan de reklame voor koekjes of slasaus. 

Anderzijds vindt men de benadering te klinisch en technocratisch. 

Ruiltransactie 

We zullen nagaan of aan de vier voorwaarden voor het bestaan van ruil

transacties is voldaan. 

!. Er dienen twee partijen te zijn 

Aan deze voorwaarde is op de arbeidsmarkt zeker voldaan omdat werk

zoekenden en werkbiedenden beiden met de transactie zijn verbonden. 

Als derde partij treedt in een aantal gevallen een bemiddelaar op 

(b.v. Het Gewestelijk Arbeidsbureau). 

2. Iedere partij beschikt over iets, dat van waarde is voor de ander 

Is het zo <lat de werkzoekende kennis, tijd en werkzaamheid aanbiedt, 

anderzijds is het aanbod van de werkgever: de arbeidsplaats. Voor 

beide partijen is er sprake van een aanbod, dat voor de antler van 

waarde is. 

3. Iedere partij is in staat om over het object van ruil informatie uit 

te wisselen en dit object uit te leveren 

Ook aan deze voorwaarde is in het geval van de arbeidsmarkttransactie 

voldaan, hoewel uit voorgaand onderzoek is gebleken, dat het aan 

de informatie-uitwisseling tussen sollicitant en de aanstaande werk

gever nog wel eens schort. Uitlevering van het object van ruil is 

mogelijk, zoals dat ook bij de levering van diensten mogelijk is. 

4. Jedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of te 

verwerpen 

In de meeste gevallen van arbeidsmarkttransacties wordt aan deze voor-
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waarde voldaan. In een aantal gevallen ontbreekt bij de werkzoe

kende de financiele achtergrond om een bepaald aanbod te verwerpen. 

Een werkloze kan namelijk het recht op een uitkering verliezen 

bij weigering van aangeboden passende arbeid. Hier kan dus sprake 

zijn van een onvolkomenheid in de ruiltransactie. In de sector 

consumptiegoederen zou men spreken van consumptiedwang. Het is zeer 

de vraag of marketing in die situatie relevant is. 

Marketing mix 

Bij de marketing benadering onderscheidt men een aantal instrumenten, 

middelen of beheersbare variabelen die de ondernemer tot zijn beschik

king heeft om zich van een gunstige positie op de markt te verzekeren. 

De verzameling van instrumenten noemt men de marketing mix, zo genoemd 

om de samenhang tussen de verschillende marketing instrumenten te be

nadrukken. Er zijn vele instrumenten, die men meestal verdeelt in vier 

categorieen: 

- produkt of aanbod 

- prijs of offer 

- cornrnunicatie (reclame en andere promotie) 

- distributie. 

Wij zullen deze instrumenten hieronder bespreken in relatie tot het 

arbeidsmarktgebeuren. 

Het produkt, dat de werkbiedende op de arbeidsmarkt aanbiedt is de 

arbeidsplaats. Dit aanbod kan binnen de volgende onderdelen varieren: 

- de arbeidsvoorwaarden (b.v. de werktijden); 

- de arbeidsomstandigheden (b.v. het fysieke klimaat waarin de arbeid 

moet warden verricht, lawaai, huisvesting, vervoer naar het werk); 

- de arbeidsverhoudingen (b.v. de organisatie van overleg, medezeggen

schap, taakverdeling en verantwoordelijkheden); 

- arbeidsinhoud (b.v. de aard van het werk en de vereiste scholing); 

- de beloning voor het werk in de vorm van primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 
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De prijs. Anders dan op de afzetmarkt voor produkten zijn produkt en 

prijs sterk met elkaar verweven. Wat het meeste het karakter van prijs

instrument draagt is het loon, dat de werkbiedende voor de door de 

werkzoekende aangeboden arbeidsuren betaalt. Daarbij moet men zich 

realiseren, dat de werkzoekende niet alleen arbeidsuren aanbiedt, 

maar tevens afziet van alternatieve aanwending van deze uren voor 

vrije tijd met een lager inkomen, dan wel voor arbeid als zelfstandige. 

Voor een groot aantal soorten arbeid is de prijs binnen zekere 

marges (loonschalen) gefixeerd. We kennen in Nederland een verstarde 

beloningsstructuur. 

Connnunicatie. De connnunicatiekanalen tussen marktpartijen lopen zowel 

via als buiten de bemiddelende instantie om. De connnunicatiekanalen 

zijn in te delen in: 

- mondeling 

- telefonisch 

---- rechtstreeks 

-------------via tussenpersoon 

rechtstreeks 

~via tussenpersoon 

rechtstreeks (brief) 
- schriftelijk ~via tussenpersoon (data bank) 

via connnunicatiemedia (advertentie) 

Doel en effect van connnunicatie kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. 

We kunnen hier een proces onderscheiden en per fase van dit connnuni

catieproces kunnen doelen warden vastgesteld en effectiviteit van acties 

warden gemeten. Wanneer een bedrijf teneinde een vacature te vervullen 

b.v. een advertentie plaatst in een dagblad dan kunnen de volgende 

niveaus in het connnunicatieproces warden onderscheiden: 



I. bereik 

2. inkijken 

3. opmerken 

4. lezen 

5. herinneren 

6. reageren 

7. transactie 

8. binding 
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- de werkzoekende krijgt het medium, waar1n geadverteerd 

wordt onder ogen. 

- de werkzoekende kijkt het blad in. 

- de werkzoekende ziet de advertentie in het blad. 

- de werkzoekende leest de advertentie. 

- de werkzoekende onthoudt de boodschap in de advertentie. 

- de werkzoekende informeert en/of solliciteert. 

- partijen realiseren een transactie: de werkzoekende 

treedt in dienst. 

- de transactie krijgt een duurzaam karakter, d.w.z. de 

werknemer blijft langer dan een of twee jaar in 

dienst. 

Dit voorbeeld kan met enige aanpassing op analoge WlJZe voor elk 

connnunicatiekanaal warden toegepast. 

Distributie: het marketing instrument distributie heeft betrekking 

op de weg waarlangs arbeid wordt aangeboden, door w1ens tussenkomst 

de transactie wordt gerealiseerd en de plaats waar de arbeid wordt 

geleverd. 

Vertaald naar de arbeidsmarkt ZlJn er twee distributie-aspecten te 

onderscheiden: 

- de rol die de bemiddelende instanties (GAB) spelen, wier taak het 

is vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook andere bedrijven 

(uitzendbureaus) en informele tussenschakels spelen een rol van 

bemiddelende aard, 

- de vervoersfaciliteiten in de vorm van woon-werk-vervoer, zoals 

werkbiedenden die voor werknemers aanbieden. 

Van belang in het kader van de distributie zijn vraagstukken zoals het 

aantal vestigingsplaatsen voor GAB's, de locaties en inrichting van 

de bureaus. Voorts het vraagstuk van de geografische afbakening van 

het gebied waarbinnen men werft. 
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We besluiten deze paragraaf met de vertaling van enkele specifieke 

marketingbegrippen naar de arbeidsmarkt. 

Marktsegmentatie: het verdelen van de totale markt in segmenten of 

doelgroepen die zich van elkaar onderscheiden door een typisch eigen 

response op de marketing mix (produkt, prijs, promotie, distributie). 

Zowel werkzoekenden als werkbiedenden zijn in te delen in groepen, 

die: 

- een bepaald arbeidsurenpakket zoeken c.q. bieden (aard, uren, kwali 

teit); 

- een bepaalde prijsklasse vertegenwoordigen; 

- eigen communicatiekanalen hebben; 

- op een bepaalde wijze bediend moeten warden door de bemiddelende 

instanties. 

Produktdifferentiatie: marktpartijen kunnen, rekening houdend met het 

bestaan van marktsegmenten, hun produkt zodanig aanpassen of varianten 

ontwerpen dat ziJ op een bepaalde behoefte beter aansluiten. 

Werkbiedenden kunnen aanbod van werk varieren, zodat het qua aard, 

kwaliteit of tijdsbeslag beter aansluit bij wat werkzoekenden wensen. 

In dit verband kan wel warden gesproken van arbeidsplaatsenontwikkeling. 

Ook het omgekeerde is denkbaar. Vanzelfsprekend wordt produktdiffe

rentiatie gecombineerd met prijs, promotie en distributie, zodat van 

een compleet marketing mix-aanbod sprake is, dat aansluit bij de wensen 

van de andere marktpartij. 

Produktlevenscyclus: elk produkt kent zijn opkomst-, groei-, volwassen

heids- en vervalfase, waarna het uit de markt wordt genomen of gewij

zigd en aangepast aan de veranderde behoefte. 

Ditzelfde is te zeggen van de produkten op de arbeidsmarkt: de aange

boden diensten en de geboden werkgelegenheid. 
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Wellicht is voor bepaalde marktsegmenten (vrouwen) het pakket 

40 uur per week - eentonig werk -

laagbetaald - weinig zelf standig 

aan het einde van de levenscyclus en is er wel behoefte aan een nieuw 

pakket, b.v. 

of 

of 

- 10 uur per week - eentonig werk -

laagbetaald - weinig zelfstandig 

- 40 uur per week - eentonig werk -

hoogbetaald - weinig zelfstandig 

- 20 uur per week - afwisselend werk -

laagbetaald - meer zelfstandig 

Het voortdurend zoeken naar nieuwe produktvarianten en ontwikkeling 

daarvan is kenmerkend voor de hedendaagse dynamische markten. Dit 

impliceert veel experimenteren_en zoeken. Dit betekent, dat de werk

biedende zich voortdurend zal moeten afvragen of zijn aanbod op de 

arbeidsmarkt nog wel aansluit op de vraag. Je kunt werkzoekenden 

weliswaar "consumptiedwang" opleggen door het begrip passende arbeid 

ruimter te definieren, maar de afwijzing van de arbeidsplaats door 

de markt komt dan ongetwijfeld tot uitdrukking in een hoger verloop 

en een toename van het ziekteverzuim. 

Op langere termijn is een verbetering van de arbeidsplaats een effec

tievere oplossing van het marktprobleem. 

Met deze dynamiek zullen ook de arbeidsmarktpartijen moeten leren leven. 

Ook de bemiddelaars hebben rekening te houden met de dynamiek in het 

marktgedrag van werkzoekenden. 

Marktinformatiesysteem: het tot realisatie brengen van een marketing 

benadering veronderstelt de aanwezigheid van een goed werkend markt

informatiesysteem. Dit systeem zal onder beheer van een deskundig 
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marktonderzoeker de basis vormen voor een systematiscbe marketing be

nadering. 

Het informatiesysteem wordt gevoed vanuit drie ricbtingen: 

I. externe bronnen (instanties zoals CBS, Ministerie van Sociale 

Zaken, enz.); 

2. eigen organisatie (interne statistieken); 

3. veldonderzoek bij werkzoekenden en werkbiedenden door enquetes, 

experimenten en observaties. 

De informatie client als uitgangspunt voor bet opstellen van een 

"labour marketing plan", waarin de activiteiten ten opzicbte van bet 

marktgebeuren systematiscb warden geprogrammeerd nadat een met argu

menten ondersteunde strategie is opgesteld. Een centrale rol vervult 

bij de marketing van arbeidsplaatsen bet arbeidsplaatsenmarketingplan. 

In de praktijk banteert men wel een personeelsvoorzieningsplan of een 

wervingsplan. Hoewel men de benaming marketing niet banteert en niet 

op bewuste wiJze een marketingbeleid voert zijn veel bedrijven van 

mening dat men onbewust op dezelfde wijze te werk gaat bij bet voor

zien in de beboeften aan werknemers. 

Vaak ontbreekt ecbter de met de marketing benadering verbonden metbo

discbe aanpak en de systematiscbe verzameling van informatie. Inzicbt 

in de situatie op en vooruitzicbten van de arbeidsmarkt is, zoals 

eerder opgemerkt, van strategiscbe betekenis voor bet bedrijf. 

Tenslotte beeft de toepassing van marktgericbt opereren nog al wat 

organisatoriscbe consequenties. 

De bierboven gegeven uiteenzetting is, zoals reeds opgemerkt, beknopt. 

Voor een vollediger bespreking wordt verwezen naar de literatuur over 

marketing beleid. 
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Hoofdstuk 3 De arbeidsmarktpositie van de bedrijven Warmbeek, 

De Run en De Mark 

3. 1. Inleiding 

In <lit hoofdstuk warden de wervings-activiteiten van de drie in het 

onderzoek betrokken bedrijven behandeld. Terwijl hier vooral een 

overzicht wordt gegeven van de organisatie en praktijk van de werving, 

zal in hoofdstuk 4 een relatie warden gelegd tussen de feitelijke 

gang van zaken en een arbeidsmarktgedrag dat voortvloeit uit een be

nadering die we aanduiden met het begrip arbeidsmarketing. 

In het nu volgende overzicht zal de onderverdeling in paragrafen 

gehandhaafd blijven die men ook terug kan vinden in de bijlagen 

(A, B en c)*)met schetsen van de afzonderlijke bedrijven. Deze inde

ling is als volgt: 

1. de plaats van de afdeling personeelszaken in de organisatie van 

het bedrijf; 

2. de arbeidsmarkt; 

3. de wervingskanalen; 

4. de arbeidsplaatsontwikkeling; 

5. vacatures, verloop en ziekteverzuim; 

6. het wervingsproces. 

De drie bedrijven - in het rapport Warmbeek, De Run en De Mark ge

noemd - behoren tot dezelfde bedrijfstak in de industriele sector. 

Terwijl echter Warmbeek en De Run met een personeelsbestand van 200 

a 300 personen tot de middelgrote bedrijven behoren, is De Mark met 

aanzienlijk meer werknemers een groat bedrijf. Dit feit heeft gevol

gen voor de organisatiestructuur, de plaats van de dienst personeels

zaken, de wervingsfunctie enzovoort . 

• *)De bijlagen ziJn op verzoek verkrijgbaar bij de cornrnissie "Afstem
ming vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt'', per adres 
Agglomeratie Eindhoven, Postbus 2009, 5600 CA Eindhoven 
(tel. 040-444010) . 
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3.2. De afdeling personeelszaken 

De afdeling personeelszaken, waarvan werving en selectie een onder

deel vormt, is in alle drie de bedrijven een dienst die geintegreerd 

is in de bedrijfsorganisatie, maar niet in de produktieafdelingen. 

De inspanningen rand werving en selectie zijn werkzaamheden ten be

hoeve van de produktieafdelingen. 

Bij de wervingsactiviteiten wordt de inkoopfunctie het sterkst geac

centueerd: de afdeling werving en selectie "koopt arbeidskrachten in". 

Daarom krijgt het selectiegebeuren sterk de nadruk. De afdeling moet 

proberen de juiste man op de juiste plaats te krijgen. Arbeidskracht 

is een factor, die gelijkwaardig is aan de factoren machines, grond

stoffen en kapitaal. Alle zijn ze nodig voor de produktie. 

Deze inkooprol wordt hier benadrukt omdat ze staat tegenover de aan 

de afdeling toegedichte rol van "verkoper" van arbeidsplaatsen vanuit 

de marketing gedachte (zie hoofdstuk 2 en 4). 

De afdeling personeelszaken resorteert onder een eigen hoofd die in 

de bedrijfshierarchie een niveau beneden de directie is geplaatst. 

Dit geldt voor de bedrijven Warmbeek en De Run (zie de bijlagen A 

en B). Bij de Mark is de structuur complexer en staat boven de direc

teur personeelszaken een hoofddirecteur, die lid is van het topmanage

ment van het bedrijf. 

De relaties met de produktieafdelingen en hun leiders bij de voorbe

reiding van de werving bestaan vooral uit de personeelsbehoefte

planningen. 

Een uitzondering vormt De Run waar de personeelsplanning wordt uitge

voerd door het hoofd personeelszaken. 

Terwijl de personeelsfunctie bij de kleinere bedrijven uit een centrale 

stafdienst bestaat, is bij De Mark de personeelsfunctie opgedeeld in 

een centraal deel en in diensten in het produktiebedrijf en in andere 

divisies. De centrale afdeling is gedifferentieerd in specialismen 

waaronder werving en selectie en de gedecentraliseerde eenheden zijn 

opgedeeld over de produktie-afdelingen. Deze hebben eigen personeels-
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functionarissen die onder andere mede de personeelsplanning voor hun 

rekening nemen. 

De werkrelaties, in de kleinere bedrijven, tussen de personeelsafdeling 

en de produktieafdelingen zijn minder formeel en staan de personeels

functionarissen een zekere vrijheid toe. Bij De Mark zijn deze for

meler, omdat daar precieze, gespecificeerde behoefteplanningen 

warden doorgegeven. 

Mogelijke oorzaak hiervan is het feit dat de taken van de personeels

functionarissen bij Warmbeek en De Run niet opgesplitst zijn en dus 

alle werkzaamheden omvatten die een personeelsdienst verricht, terwijl 

bij De Mark een sterke specialisatie bestaat, onder andere in de vorm 

van een afdeling werving en selectie en afdeling personeelsdiensten. 

Bij De Mark zal vermoedelijk de strategische betekenis van de af

deling grater zijn vanwege het lidmaatschap van het topmanagement 

van de hoofddirecteur. Deze geinstitutionaliseerde invloed vindt min 

of meer zijn tegenvoeter in de twee kleinere bedrijven in de partici

patie van de hoofden personeelszaken aan de stafvergaderingen. 

3.3. De arbeidsmarkt van de drie bedrijven 

Alle drie de bedrijven hebben voor de onderzochte lagere functies, 

zowel op ongeschooold als LTS-niveau, geografische grenzen getrokken 

waarbinnen ze werkzoekenden werven. 

De straal wordt bepaald door de afstand die de eigen medewerkers maxi

maal plegen te reizen. De bereidheid hiertoe wordt door vele factoren 

beinvloed: het type werk, het inkomen, reisvergoedingen, afwezigheid 

van werk in de directe woonomgeving en dergelijke. Daarnaast speelt het 

bereik van de wervingskanalen een rol. 

Bij De Mark zijn uiteraard meer mutaties dan bij De Run en Warmbeek. 

De Mark heeft daarom een grater wervingsgebied en werft intensiever 
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binnen het gebied dan beide laatsten. 

De Run en Warmbeek betalen de reiskosten niet terwijl De Mark het 

woon-werk-verkeer zelf verzorgt. 

De aanbodgroepen die in de case-verslagen genoemd worden, worden 

onderscheiden naar demografische kenmerken als urbanisatiegraad woon

plaats, leeftijd, geslacht, nationaliteit, opleiding en mate van aan

trekkelijkheid. Het laatste is een subjectief criterium gehanteerd 

door de bedrijfsinformant. 

Deze opdeling ligt in het verlengde van de kenmerken van de werknemers 

in de bedrijven. Naast groepen op de externe arbeidsmarkt die, wat hun 

persoonskenmerken betreft, aansluiten bij de groepen in het bedrijf, 

komen ook categorieen werknemers voor op de externe markt die of vrij 

nieuw zijn of juist bijna verdwenen. Als voorbeelden van nieuwe groepen 

werkzoekenden kunnen Nederlandse en Turkse gehuwde vrouwen genoemd 

worden, als voorbeeld van de laatste gelden ongeschoolde Nederlandse 

jongeren (zie de schema's in de bijlagen). Het zijn de wisselingen 

in de samenstelling van het aanbod binnen een betrekkelijk gespannen 

arbeidsmarkt die bedrijven voor extra problemen stellen. 

Voor de drie bedrijven geldt dat het personeel voor het grootste deel 

bestaat uit Nederlanders en Belgen. 

Bij De Run en Warmbeek treft men daarnaast een groot percentage vrouwen 

aan (tot enkele tientallen procenten) en maar enkele gastarbeiders, 

terwijl De Mark juist, in de produktiefuncties, weinig vrouwen heeft 

en relatief veel werknemers uit landen rond de Middellandse Zee. 

Voor de externe markt kunnen we een onderscheid maken tussen werkzoe

kenden die bij de bedrijfsfunctionarissen wel of niet de voorkeur ge

nieten en groepen die hun arbeidskracht al of niet concreet aanbieden 

aan het bedrijf. Tussen beide bestaat een relatief grote discrepantie. 

De tegenstelling aantrekkelijke/onaantrekkelijke sollicitant wordt 

bepaald door de opleiding, maar ook even sterk door het arbeidsverleden 
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(type en aantal banen, redenen vertrek enz.) en nationaliteit. 

Als voorbeelden van voorkeursgroepen op de arbeidsmarkt kunnen ge

noemd worden: 

- voor Warmbeek: Nederlandse en Belgiscbe (jonge)mannen, afkomstig 

uit plattelandsgemeenten, met een onvoltooide beroepsopleiding en 

ervaring in de industriele sector; 

- voor De Run: idem. Een voorbeboud wordt gemaakt voor de Belgen; 

- voor De Mark: gescboolde Nederlandse en Belgiscbe werknemers 

(LTS-niveau); ongescboolden, die bereid zijn zicb bij te laten 

scbolen, afkomstig uit de industriele sector. 

Tegenover deze aantrekkelijk bevonden groepen staan groepen die men 

minder aantrekkelijk acbt. 

De redenen waarom een specifieke groep sollicitanten of individuele 

werkzoekenden onaantrekkelijk is, zijn veelvuldig: men is niet inpas

baar in bet bestaande personeelsbestand, men vormt een nieuwe onbe

kende groep op de arbeidsmarkt, bet bedrijf beeft slecbte ervaringen 

met de betreffende groep, er bestaan vooroordelen. Als individu kan 

men ongemotiveerd zijn, een slecbt werkverleden bebben, niet capabel 

zijn, de Nederlandse taal slecbt bebeersen, enzovoort. 

Tot de categorie minder aantrekkelijken beboren personen uit onder 

andere de volgende groepen: werklozen, gastarbeiders (bun vrouwen in

begrepen), (ex-)rijksgenoten, personen zonder fabriekservaring. 

Uit deze groepen kiest men meer selectief en boudt men bewust bet 

aantal personen dat men aanneemt klein. 

Naast deze indeling naar (niet-)aantrekkelijkbeid (on-)gewenstbeid 

kan men de werkzoekenden ook indelen naar bet feit of ze zicb al of 

niet als concrete sollicitanten bij bet betreffende bedrijf melden. 

De lijst van groepen concrete sollicitanten in bet afgelopen iaar 

- de groepen zijn naar bun omvang gerangscbikt - ziet er als volgt uit: 
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- voor Warmbeek: - buitenlanders/gastarbeiders, zowel mannen (uit de 

eerste en tweede generatie) als vrouwen; 

- vrouwen, zowel ongehuwde als gehuwde, Nederlandse 

als Belgische; 

- ex-rijksgenoten; 

- Nederlandse en Belgische (jonge-)mannen, ongeschoold. 

- voor De Run: - idem als voor Warmbeek. 

- voor De Mark: - ex-rijksgenoten; 

- Belgen; 

- Nederlanders; 

- gastarbeiders (Turken en Marokkanen). 

Men kan dus constateren dat er aanmerkelijke verschillen bestaan bij 

Warmbeek en De Run, maar ook deels bij De Mark, tussen de groepen 

werkzoekenden die men graag aan-de-poort-van-het-bedrijf zou willen 

verwelkomen en groepen die zich concreet als werkzoekende aanmelden 

(bijvoorbeeld Nederlandse (jonge-)mannen tegenover gastarbeiders). 

Deze discrepantie, tussen de samenstelling van de groep spontane 

sollicitanten en de samenstelling van het eigen personeelsbestand en 

de voorkeur van de selecteurs wordt deels opgeheven door het geringe 

aantal vacatures (op vier sollicitanten een vacature) en door het 

selectiebeleid: men selecteert minder streng jegens gewenste solli

citanten en strenger - zo men ze niet al bij voorbaat af kan wijzen -

jegens onaantrekkelijke werkzoekenden. 

Toch blijft deze discrepantieproblematiek bestaan, gezien de te ver

wachten voortzetting van de huidige trends aan de aanbodzijde en zal 

de bedrijfsleiding genoodzaakt worden daar steeds meer rekening mee 

te gaan houden. 

Terwijl de drie bedrijven niet over kwantitatieve gegevens beschikken 

van de voor hen relevante aanbodgroepen ergens-op-de-arbeidsmarkt, 

leggen zij wel de aantallen sollicitanten/spontane bezoekers vast. 

Voor de meeste sollicitanten wordt een sollicitatieformulier ingevuld: 

de naam en het adres worden genoteerd en eventueel andere gegevens 

als het kanaal waarlangs men bij het bedrijf kwam, de functie die 
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men ambieert en dergelijke. 

Afhankelijk van het aantal vacatures wordt al of niet een groat aan

tal spontane bezoekers ingeschreven, met andere woorden warden de 

eisen om ingeschreven te warden meer of minder stringent toegepast. 

Het noteren van de sollicitanten leidt, in tijden van teveel aanbod, 

tot de vorming van een reserve aan potentiele werknemers. 

Een dergelijke reserve van sollicitanten heeft door de factor tijd 

beperkte waarde. De sollicitant blijft werk zoeken en kan zo van de 

ene dag op de andere voor het bedrijf niet langer beschikbaar zijn. 

De spontane werkzoekenden kunnen we, vanwege het feit dat ze bij het 

bedrijf aankloppen en genoteerd warden door de wervingsfunctionarissen, 

beschouwen als de tastbare en daarom reele arbeidsmarkt van het bedrijf. 

Onder andere de volgende basisgegevens warden in de sollicitatie

formulieren vastgelegd: 

bij Warmbeek bij De Run bij De Mark 

nationaliteit x x x 
geslacht x x x 
leeftijd x x x 
woonadres x x x 
allokatiekanaal bij een deel incidenteel x 
opleiding x x 
gekozen dienstsoort incidenteel x 
huidige functie x incidenteel x 
kwalificatie door 
selecteur meestal incidenteel x 

De kwalificaties van de selecteurs vormen een handvat voor eventuele 

volgende behandelingen m.a.w. of men de werkzoekende bij vacatures op 

moet roepen of niet. 
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3.4. De wervingskanalen ~) 

De wervingsgebieden van de bedrijven hebben zich, door de tijd heen, 

ontwikkeld en een bepaald, voor het bedrijf niet direct inzichtelijk, 

karakter gekregen. 

Het allokatiemechanisme heeft voor de onderscheiden opleidings- en 

beroepsgroepen een specifiek karakter gekregen. 

Zo zijn er bijvoorbeeld sociale netwerken ontstaan in geografisch 

afgesloten gebieden of in bepaalde sociale milieus. 

Door die netwerken wordt informatie verspreid over het bedrijf en de 

vacatures. 

De bovenstaande stelling wordt gesteund door het feit <lat bij Warmbeek 

en De Run meer dan negentig procent van de sollicitanten spontaan 

komt solliciteren en bij De Mark dit percentage oploopt tot ongeveer 

65% als we de aanmeldingen via de eigen medewerkers meetellen. 

Het voorkomen van informatieverspreiding, los van de wervingsinspan

ningen van het bedrijf, verklaart veel van de positie van een bedrijf 

op de arbeidsmarkt. De mond-tot-mond reclame maakt het gebruik van de 

overige wervingskanalen minder hard nodig. De laatste vormen zeker 

bij de twee kleinere bedrijven een aanvulling op het informele 

wervingskanaal. 

Het gebruik van de wervingskanalen is niet alleen afhankelijk van het 

voorkomen van vacatures, maar in even sterke mate van de toestand van 

de arbeidsmarkt en de groepen die men er al of niet gemakkelijk kan 

en wil bereiken. 

De arbeidsdeelmarkten van de bedrijven uit het onderzoek ziJn als volgt 

te kwalificeren: de arbeidsmarkt van Warmbeek is relatief ontspannen 

maar onevenwichtig, in de zin <lat er een afwijking bestaat tussen 

gewenste en feitelijke sollicitanten. 

De arbeidsmarkt van De Run is meer gespannen en eveneens betrekkelijk 

onevenwichtig. 

~)Voor de kwantitatieve gegevens wordt men verwezen naar de bijlagen 
A, B en C. 
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De arbeidsmarkt van De Mark is gespannen voor vaklieden en deels ge

spannen voor ongeschoolde functies. 

Of een arbeidsmarkt gespannen is of niet is zowel afhankelijk van 

bedrijfs-externe factoren - de afwezigheid van gewenste groepen werk

zoekenden - als van bedrijfs-interne ontwikkelingen als produktie

uitbreiding en de aard van de selectie-eisen en daarvoor eerst van het 

personeelsbeleid. 

Produktieuitbreiding speelt een rol bij de toename van de spanningen 

op de arbeidsmarkt van De Run en De Mark. 

Hoe meer gespannen de arbeidsmarkt des te actiever moet het bedrijf 

worden om werknemers te vinden, met andere woorden, des te intensiever 

en professioneler moeten de allokatiekanalen gebruikt worden of des 

te meer wervingskanalen moet men gaan gebruiken. 

Uit de onderstaande opsornrning blijkt dat het bedrijf met de meeste 

vacatures ook van de meeste wervingskanalen gebruik maakt. 

We kunnen voor de drie bedrijven de volgende lijst van gebruikte wer

vingskanalen opstellen: 

Wervingskanalen 

mond-tot-mond reklame: 
- spontane bezoeken 
- eigen medewerkers: passief 

actief 
- eigen mededelingenblad 

kranteadvertenties: 
- lokale dagbladen 
- regionale weekbladen 
- landelijke dag- en weekbladen 

het arbeidsbureau in Nederland 

het arbeidsbureau in Belgie 

commerciele uitzendbureaus 

bronwerving (scholen LTS, ITO, 
CVV) 

informele tussenschakels 

zittingsavonden 

het CBB 

huis aan huis reklame 

posters 

eigen brochures 

overige en gecombineerde kanalen 

Warmbeek 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

De Run 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

De Mark 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
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De Mark maakt gebruik van de meeste haar ter beschikking staande of 

zelf gecreeerde toegangswegen tot groepen op de externe arbeidsmarkt. 

Zij doet dit ook op de meest intensieve en regelmatige wijze. 

Voor alle drie geldt als verreweg belangrijkste kanaal wat hier ge

noemd wordt de mond-tot-mond reclame. Als beginpunt van de informatie

schakels kunnen in aanmerking komen het eigen mededelingenblad, een 

eigen medewerker of een ex-medewerker, maar ook het arbeidsbureau 

(o.a. de vacaturebank), of andere instanties of personen. 

De onderzochte bedrijven gebruiken voor de aanduiding van de informele 

bron termen als "spontaan", "eigen medewerker". Deze warden in het 

verslag samengevat onder de term mond-tot-mond reclame. 

Terwijl De Mark in de kranteadvertenties uitgebreid informatie ver

strekt over het bedrijf, functievereisten en dergelijke zijn de adver

tentieteksten van De Run meer summier, terwijl Warmbeek niet behoeft 

te adverteren. 

Tegenover het arbeidsbureau neemt men een tweeslachtige houding aan: 

men is slecht te spreken over het functioneren van de bemiddelaars en 

over de arbeidskwaliteit van verwezen werkzoekenden maar meldt toch 

alle vacatures en neemt, bij grote personeelstekorten, telefonisch 

contact op met deze instantie om bemiddeling. De bemiddelaars werken 

te langzaam luidt het verwijt. Overigens is het niet duidelijk welk 

deel van de klachten de bemiddeling geldt en welk deel (het gedrag 

en kwaliteit van) de werklozen. 

Sommige kanalen gebruikt men voor heel specifieke groepen, zoals 

beroepsscholen voor LTS-verlaters, CBB voor mede-begeleiding van 

ex-rijksgenoten, advertenties voor nieuwe arbeidsmarktgroepen en werk

zame personen. 

Andere wervingstechnieken ziJn weer experimenteel van aard. Voorbeelden 

ervan zijn posters en brochures (De Mark), weg- en luchtreclame (De 

Run). Deze benaderingen zijn, wat de effectiviteit betreft moeilijk 

tot niet te meten door personeelsfunctionarissen. 
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Een volgend aspect is de wervingsstrategie. Alleen bij De Mark be

staan expliciete ideeen over een effectieve wervingsopzet en over 

de aard van de informatie in de publiciteitsmedia. Deze betreffen 

het aanta] en de grootte van de advertenties, die men achtereenvolgens 

moet plaatsen. Bij voorkeur moet men bij een groat aantal vacatures 

beginnen met pagina-grote advertenties en die laten volgen door klei

nere, zogenaamde reminders. 

De werkzoekenden die aan-de-poort-van-het-bedrijf komen warden bij 

de drie bedrijven ontvangen door de selecteur. 

Een van de vragen bij De Mark is uit welke bron men informatie heeft 

over mogelijke vacatures terwijl men bij de andere twee bedrijven 

via het sollicitatieformulier vraagt of de kandidaat iemand in het 

bedrijf kent. 

Overigens wordt bij Warmbeek en De Run niet systematisch gevraagd 

of men een medewerker uit het bedrijf kent, noch via welk antler allo

katiekanaal men bij het bedrijf is gekomen. 

De Mark legt bij responsmetingen, een soort totaaloverzichten, vast 

via welke kanalen sollicitanten bij het bedrijf zijn gekomen, terwijl 

bij de twee andere bedrijven op de individuele sollicitatieformulieren 

soms na te gaan is hoe de sollicitanten bij het bedrijf zijn gekomen. 

De Mark onderscheidt bij de vastlegging van de respons de volgende 

kanalen: spontaan, lokale dagbladen, streekbladen, eigen medewerkers 

en de GAB's in Nederland en Belgie. 

Warmbeek maakt een onderscheid in eigen initiatief, via kennis in het 

bedrijf, de vacaturebank en het GAB. 

De Run is het minst nauwkeurig in de vastlegging van het allokatie

kanaal. Bij de meeste genoteerde bezoekers staat omtrent het kanaal 

niets vermeld. De bezoekers zijn spontane sollicitanten. 

Wel wordt bij telefonische of schriftelijke sollicitaties het kanaal 

genoteerd. 

De gegevens betreff ende de kanalen warden bij De Mark opgeteld en 

geevalueerd terwijl dit bij Warmbeek en De Run niet wordt gedaan. Deze 

evaluaties bij De Mark zijn vooral geconcentreerd rond wervingstech

nieken die de afdeling werving en selectie gebruikt en niet het belang 
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rijkste kanaal, de rnond-tot-mond reclame. De evaluaties betreffen 

o.a. de verhouding kosten - effectiviteit. Op grand van een derge

lijke vergelijking is men onlangs tot de conclusie gekomen dat een 

onlangs opgezette carnpagne voor produktiemedewerkers te duur was, 

zeker wat de effectiviteit naar kwantiteit betreft. 

Andere evaluaties betreffen het effect van de tekst, houdingen 

tegenover de geadverteerde functies, de al or niet aanwezigheid van 

de doelgroepen, de wervingskracht van de concurrentie en dergelijke. 

3.5. De arbeidsplaatsontwikkeling 

Arbeidsplaatsontwikkeling op de arbeidsmarkt is de tegenvoeter van de 

produktontwikkeling op de produkten- of afzetmarkt. 

Het belang van de behandeling van dit onderwerp spruit voort uit de 

1 (marktgerichte) opvatting dat als een bedrijf problemen heeft met de 

vervulling en het vervuld houden van een arbeidsplaats het over moet 

gaan tot rnaatregelen om de arbeidsplaats en het bedrijf aantrekkelijke~ 

te rnaken voor de (potenti~le) functievervullers. Arbeidsplaatsont

wikkeling is meer dan produktiemethode-ontwikkeling, want ze betreft 

ook de arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en de werkornstandigheden. 

Een belangrijk aspect van de arbeidsplaatsontwikkeling staat bekend 

onder de namen kwaliteit van de arbeid en humanisering van de arbeid. 

Vormen waar1n een arbeidsplaats ontwikkeld of geherstructureerd kan 

warden kunnen de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen en de organi

satie van de arbeid betreffen. 

De informatie die met betrekking tot dit onderwerp werd verkregen 

omvat, naar we verrnoeden, niet alle veranderingen in de arbeids

plaatsen. Ook is niet bekend hoeveel personen bij de verschillende 

projecten betrokken zijn noch welk effect de veranderingen op de be

trokken functievervullers hebben gehad. 

Een bedrijfsleider van De Run sprak zijn twijfel uit over het ver

rnogen van de betrokken rnedewerkers om zich voor de geherstructureerde 
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plaatsen bij te scholen en om de betrekkelijk verantwoordelijke taken 

te verrichten. 

De aanleidingen tot de vergaande ontwikkelingen vindt men vooral 

terug in financieel-economische overwegingen. De meeste veranderingen 

vinden dan ook plaats op initiatief van de bedrijfsleiding, op 

(kosten-)plaatsen waar de produktiviteit opgevoerd moet warden, en 

houden onder andere verdere mechanisatie in. 

Al sedert jaren warden verbeteringen op het vlak van de veiligheid en 

gezondheid, verplicht gesteld door de veiligheidsweg van 1934, aange

bracht. Er warden verbeteringen aangebracht ter reducering van 

inconvenienten als lawaai, stof, tocht enz. Daarnaast warden de 

medewerkers gestimuleerd om bescherrningsmiddelen te gebruiken en 

"veiligheids-rninded" te denken en te werken. 

Daarnaast zijn er de gebruikelijke ontwikkelingen in de arbeidsvoor

waarden, als resultaten van onder andere de CAO-onderhandelingen, dus 

tot stand gekornen op bedrijfssectorniveau. 

In het onderstaande overzicht warden veranderingen vermeld welke in 

de onderzochte bedrijven werden aangetroffen. Deze veranderingen vinden 

plaats naast de wettelijk verplichte en landelijk geldende verbete

ringen ten bate van een grotere veiligheid en bescherming van de ge

zondheid. 

De rneeste projecten zijn al verwezenlijkt. De lijst is niet volledig. 



De Mark 

arbeidsvoorwaarden part-time werk in het 
ploegensysteem 

variabele werktijden 
voor niet-ploegendien-
sten 

arbeidsomstandigheden introductie van koptele-
(zie ook de tekst boven) foons met muziek in een 

beperkt aantal, op een 
lawaaiige afdeling 

arbeidsverhoudingen/ formeel werkoverleg tot 
organisatie van arbeid op laagste hierarchische 

niveau, beperkt aantal 
overleggroepen 

produktie organisatie 
in de vorm van groepen-
technologie op een af-
de ling 

produkt-informatie op 
drie onderafdelingen 

arbeidsinhoud meer universele scholing 
bij produktie organisa-
tie project (= horizon-
tale verrijking) 

(in gedachten bij meerdere projecten 
leiding) 

De Run 

variabele werktijden 

op een geherstructureer-
de kostenplaats werk-
over leg tussen bedrijfs-
leider en uitvoerenden 

meer universele scholing 
op een kostenplaats 
(in ontwikk.) 

2 herstructureringspro-
jecten (1 in ontwikk. 
stadium) 

herstructureringspro-
jecten om taken te ver-
rijken 

Warmbeek 

part-time werk voor 8 
vrouwen 

variabele werktijden 

zitplaatsen-vorming 
(experimenteel) 

vorming van twee functies 
met leidinggevende en con-
trole-aspecten. Dit op ad-
hoc basis t.g.v. dreiging 
met vertrek 

herschikking machines op 
een plaats om contacten te 
vergemakkelijken 

vertikale taakverrijking 

herstructureringsprojecten 

w 
\JI 



- 36 -

Bij de ontwikkeling van produkten (verkoopartikelen, consumptie

goederen) kan de producent direct profijt ervaren van de vernieuwing, 

omdat hij deze op de markt kan presenteren. 

Bij de ontwikkeling van arbeidsplaatsen ligt het probleem ingewikkel

der en is de verbetering niet gemakkelijk aan de buitenwacht te pre

senteren. De verbeteringen houden technische vernieuwingen in, hebben 

tot doel het werkmilieu veiliger en gezonder te maken, terwijl pas 

de laatste jaren men zich bezig is gaan houden met de zogenaamde werk

structureringen met als een van de hoofddoelen de verhoging van de 

arbeidssatisfactie en -motivatie door verrijking van de werkzaamheden. 

Ook dan hebben de veranderingen alleen effect op de eigen medewerkers. 

De meer capabelen onder hen hebben kans naar een geherstructureerde 

plaats te promoveren. 

Dit feit houdt, evenals andere vormen van promotie of overplaatsing, 

juist in dat de minder aantrekkelijke plaatsen extern vervuld moeten 

worden. Jegens de externe arbeidsmarkt bereikt men op deze wijze in 

eerste instantie het tegenovergestelde effect van de produktontwikke

ling. 

Indien het feit van een verbeterd werkmilieu en grotere bevrediging 

bij de medewerkers naar buiten doorgegeven wordt zal het bedrijf haar 

positie op de externe arbeidsmarkt versterken. Deze effecten warden 

door de geinterviewde personeelsfunctionarissen vermoed, zonder dat 

zij ze kunnen meten. 

3.6. Vacatures, verloop en ziekteverzuim 

3.6. I. De vacatures 

De drie bedrijven zijn produktiebedrijven en de meeste arbeidsplaat

sen komen voor op het uitvoerend produktieniveau. 

Dientengevolge zal men, uitgaande van een gelijkrnatig verdeelde rnobili

teit over alle diensten en niveaus, aan kunnen nemen dat de rneeste 

vacatures op het bovengenoernde produktieniveau zullen voorkornen. 

Deze stelling wordt onderschreven door gegevens van de personeels

diensten. 
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Men moet zich bij de werving en selectie vooral bezighouden met 

de selectie van kandidaten voor de vervulling van de laagste, machine

gebonden arbeidsplaatsen. 

Naast deze functies die, wat het aantal vacatures betreft, de meer

derheid vormen, bestaan er meer gespecialiseerde, vaktechnische 

plaatsen die weliswaar in mindere aantallen vacant zijn maar juist 

vanwege hun aard bijzonder moeilijk vervulbaar kunnen zijn. 

De arbeidsplaatsen op het laagste productieniveau warden veelal 

gekenmerkt door machinegebonden, kortcyclische en routinematige 

werkzaamheden. Bij een deel ervan vindt men inconvenienten als 

lawaai en stof. 

Specifieke bezwarende omstandigheden ziJn bij De Mark en De Run, 

- bij de laatste op slechts enkele plaatsen - het (2-)ploegen

systeem; bij De Mark de zwaarte van het werk. Bij De Run en Warm

beek wordt gewerkt in een tariefsysteem. 

De promotiemogelijkheden naar hogere functies zijn gering; stij

ging op de salarisschaal is wel voor velen mogelijk. 

Het feit <lat de meeste vacatures op het laagste functieniveau voor

komen vindt niet alleen zijn oorzaak in het feit dat absoluut gezien 

de meeste functies op <lit niveau terug gevonden kunnen warden, maar 

ook in het bestaande interne personeelsbeleid. Alle plaatsen die op 

hogere niveaus liggen of een verbetering van de bestaande werkzaam

heden inhouden zijn gereserveerd voor eigen medewerkers en warden 

bij voorkeur intern gepubliceerd en vervuld. 

Hierdoor kan het bedrijf slechts de minst aantrekkelijke banen op 

de externe markt brengen. 

Naast personeelsmutaties, in de vorm van verloop, verzuim of promo

ties vormen produktieuitbreidingen de hoofdoorzaken van het bestaan 

van vacatures. Zo vond in het hele produktiebedrijf van De Mark in 

'79 een personeelsuitbreiding plaats van ongeveer 8%, voor Warmbeek 

is dit percentage in '79 voor handarbeiders 15 en voor De Run in '78 
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ongeveer 3, terwijl in '79 <lit percentage bij het laatste bedrijf 

hoger dan 3 was. 

3.6.2. Het verloop 

Het verloop onder de produktiemedewerkers is aanzienlijk groot en 

vormt een veel grotere bron voor het vacatureprobleem dan de produktie

ui tbreidingen. In de drie bedrijven werden gelijke percentages geschat 

voor de omvang van het vertrek onder de indiensttreders. 

Van alle personen die in dienst traden was + 50% binnen een Jaar ver

trokken en 25% volgde het tweede jaar. 

Onder het totale produktiepersoneel van De Mark vertrokken in '79 

door interne overplaatsingen en naar de externe markt + 23% van de 

medewerkers. 

Voor de periode juni '79 - mei '80 bedroeg <lit percentage voor Warm

beek ook ~ 23 terwijl het verloop bij het gehele bedrijf (produktie 

en beambten) De Run voor '78 ~ 15% bedroeg. Van <lit laatste verloop

percentage kwam 95% voor rekening van de produktieve medewerkers. 

De duur van het onvervuld blijven varieert bij Warmbeek en De Run 

tussen een <lag en twee a drie maanden, afhankelijk van het aanbod 

onder de spontane sollicitanten en de aard van de vacature. 

De reden van vertrek. zoals het bedrijf die ziet, kan men terugvinden 

op pagina 48. Het grootste deel van de snelle vertrekkers wordt 

door de personeelsfunctionarissen als een soort "natuurlijke ver

anderaars" beschouwd; men kan met andere woorden weinig aan hun gedrag 

veranderen. 

Bij de drie bedrijven worden de vertrekredenen gecategoriseerd. 

Bij De Mark publiceert met de volgende categorieen: op verzoek van 

het bedrijf, op eigen verzoek, in onderling overleg, dringende reden 

en overige reden (einde contract, pensioen, militaire dienst, huwe

lijk e.d.). 

Bij De Run voor 1978: eigen verzoek, overplaatsing, bevalling, lang

durige ziekte, tijdelijk contract, proefperiode. 
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Bij Warmbeek tenslotte: eigen verzoek, proeftijd, tijdelijk contract, 

overplaatsing, militaire dienst, bevalling, pensioen, WAO en ontslag. 

3.6.3. Het ziekteverzuim 

Algemeen heerst het idee dat een deel van het ziekteverzuim een gevolg 

is van een afwezigheidsbehoefte onder een deel van de medewerkers. 

Ontwikkelingen in het verzuimbeeld warden, voor zover nagegaan is, 

het meest nauwgezet door de personeelschef van Warmbeek gevolgd en 

geaggregeerd. Het verzuim wordt door hem gespecificeerd naar kenmer

ken als dienstsoort, afdelingen, leeftijd, geslacht; naar duur en 

aantal ziektemeldingen. Er warden vergelijkingen gemaakt tussen de 

jaren; de cijfers warden geinterpreteerd voor zover mogelijk en 

gepresenteerd in het Sociaal Jaarverslag; dit gebeurt in percentages 

en grafieken. 

In een jaarverslag van De Run over '79 warden de verzuimpercentages 

slechts in grafiekvorm gepresenteerd en nauwelijks becommentarieerd. 

De Mark tenslotte gaat in een jaarverslag voor de medewerkers uit

voerig in op het ziekteverzuim, maakt specificaties naar salaris

groepen en leeftijd, vermeldt de ziekte- en herstelmeldingen over de 

dagen van de week en geeft een grondige analyse van mogelijke oorzaken. 

Men besluit met de belofte verbeteringen aan te brengen in de werkom

standigheden die mede het verzuim beinvloeden. 

Bij Warmbeek lag het ziekteverzuim-percentage in 1979 onder de hand

arbeiders (de zgn. produktieven) op 16,6%; het totale ziekteverzuim 

(van handarbeiders en beambten) was 11%. 

Het totaalpercentage voor De Run-medewerkers lag op 10,9% in 1978. Het 

verzuim in het produktiebedrijf was in 1979 16% (vergelijk deze met 

de 16,6% van de handarbeiders van Warmbeek) terwijl het percentage 

voor het totale personeelsbestand van De Mark op 12,2 lag, dus iets 

hoger dan die van Warmbeek en De Run. 
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Uitgaande van het feit dat de direct produktieven waarschijnlijk in 

de lagere salarisgroepen vallen (stel de groepen 2 t/m 5) kunnen we, 

op grond van gegevens van een jaarverslag van 1979, voor deze groep 

het percentage van 15 berekenen. 

3.7. Het wervingsproces 

3.7. 1. De personeelsplanning en de wervingsplanning 

De planning van de personeelsbehoefte geschiedt op basis van de pro

duktieplanning. Deze bestrijkt bij De Mark een periode van enkele 

jaren terwijl bij Warmbeek en De Run op jaarbasis wordt gepland. 

De Mark verschilt verder van de twee andere bedrijven door het feit 

dat er een eindprodukt wordt gemaakt, terwijl de twee een assorti

ment, relatief kleine produkten vervaardigen. 

Zodoende zijn er andere uitgangspunten bij de berekeningen. Bij De 

Run en Warmbeek is dat het geheel van machines dat ingeschakeld is 

voor de vervaardiging van een produkt of artikel, bij De Mark wordt 

uitgegaan van het eindprodukt, opgedeeld over de verschillende af

geronde onderdelen. 

Er wordt - in (prestatie-)uren - berekend hoeveel uren per arbeids

plaats geproduceerd moet warden om de geplande hoeveelheden te be

reiken. 

Daarnaast wordt bekeken hoeveel geproduceerd wordt door de bestaande 

bezetting. Mocht de bestaande bezetting de geplande produktie niet 

kunnen halen dan is er sprake van een onderbezetting en dit resulteert 

in een wervingsopdracht. 

Bij Warmbeek en De Mark geschiedt de personeelsplanning op de produktie

afdelingen, bij De Run op de afdeling personeelszaken. 

Op de behoefteformulieren van de produktieafdelingen van De Mark, ten 

behoeve van de afdeling werving en selectie, warden alle te vervullen 

functies bij naam genoemd, daarnaast warden de functie-eisen en het 

aantal personen per functie die men nodig heeft vermeld. Bij de week

overzichten wordt de week waarin men de persoon nodig heeft, vermeld. 
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Bij Warmbeek bebben de wervingsopdracbten een informeler karakter: 

in bet voorbij gaan, bij wijze van spreken, attendeert een produktie

leider de personeelsfunctionaris op beboeften aan nieuw personeel. 

Bij De Run tenslotte krijgt de personeelscbef zelf de computer

uitdraaiingen met daarop bet totale aantal gerealiseerde en te reali

seren uren per kostenplaats. Deze worden omgezet in bet aantal man

kracbten. 

Door de grote omvang, complexe structuur en de organisationeel en 

ruimtelijk grote afstanden bij De Mark, is de personeels- en wervings

planning veel formeler dan bij de betrekkelijk overzicbtelijke situa

tie bij De Run en Warmbeek. 

De personeels- of wervingsfunctionarissen brengen aan de cijfers van 

de personeelsbeboefte bepaalde correcties aan, bepaald door de ge

middelde percentages verloop, ziekteverzuim en promoties per jaar. 

Daar nocb de personeelsmutaties nocb de verkoop van de produkten con

stante gegevens zijn maar voortdurend en onvoorspelbaar scbommelen, 

vereist dit van de personeelsfunctionarissen een flexibele taak

uitvoering, naast een goed personeelsbebeer. 

Wervingsactiviteiten zijn, zoals bet bovenstaande duidelijk maakt, 

een afgeleide van de personeelsplanning en deze is op zijn beurt 

een afgeleide van de produktieplanning. 

Eisen jegens een werkzoekende worden geformuleerd vanuit kenmerken 

van de arbeidsplaats: de aard van bet werk en de eisen ten aanzien 

van de kwaliteit en kwantiteit van de produktie. 

Externe arbeidsmarktfactoren bebben geen invloed op deze bedrijfs

interne aspecten, met andere woorden arbeidsplaatsen worden niet aan

gepast aan bijvoorbeeld de capaciteiten en de wensen van sollici

tanten of voor bet bedrijf vagere arbeidsmarktgroepen. 

3.7.2. De selectieprocedure 

Voor wat de selectieprocedure betreft kan gewezen worden op de vol

gende reeks van overeenkomsten. Hier staat slecbts een punt tegen

over waarop men van elkaar afwijkt. 
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- Tijdens de eerste contacten tussen een werkzoekende en de selecteur 

plaatst de laatste zich voornamelijk in de rol van "inkoper": 

hij moet de juiste persoon selecteren. 

- De gang van zaken bij de sollicitaties is identiek: de spontane 

sollicitant wordt door de selecteur ontvangen en deze vult of 

zelf het formulier in of laat de sollicitant het formulier invullen. 

- Er is een sterke gelijkenis in de gebruikte criteria: het arbeids

verleden krijgt het zwaarste accent: het type, aantal en duur van 

de werkkringen, redenen van vertrek enzovoort. 

Daar de functies bij De Mark meer gespecialiseerd zijn en relatief 

veel verantwoordelijkheid met zich meebrengen, ligt bij dit bedrijf 

de nadruk op de gevolgde opleiding en/of het vermogen om zich bij 

te scholen. 

Het kenmerk nationaliteit speelt bij alle drie een saillante rol 

als criterium. Door gebruik te maken van kenmerken als wel of 

niet beheersen van de Nederlandse taal en het wel of niet be

schikken over een verblijfsvergunning, kan men de grate toevloed 

buitenlanders hanteren en stoppen. 

- Bij de drie bedrijven krijgen serieuze sollicitanten een rond

leiding door het bedrijf, wordt men gewezen op de te vervullen 

vacature en volgt een evaluatie van de mogelijke nieuwe werkkring. 

- Bij meerdere vacatures kan een (alerte) sollicitant om een andere 

werkplaats vragen dan de hem door de selecteur toebedachte. 

- Een volgende overeenkomst ligt in de gedeelde jarenlange ervaring 

van de personeelsfunctionarissen in het selecteren. 

Men kan van de selecteurs stellen dat hun successen op selectie

gebied een gevolg zijn van een door de jaren opgebouwde kennis van 

bedrijfsinterne kenmerken en kenmerken van een groat aantal typen 

werkzoekenden, zodat ze in staat zijn om met behulp van de ont

wikkelde "intuitie" de werkplek en de werkzoekende op elkaar af 

te sternrnen. 

De produktieleiders hebben dan oak een betrekkelijk groat vertrouwen 

in het vermogen tot selecteren van de personeelsfunctionarissen. 

De overgrote meerderheid van de sollicitanten die door de selecteur 

geaccepteerd wordt, wordt dit oak door de produktieleiders. 
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- Een verscbil, deels principieel, deels scbijnbaar, is bet feit 

dat bij De Run en Warmbeek, de kleinere bedrijven, bij de overgrote 

meerderbeid der sollicitaties, de personeelsfunctionaris zelf

standig bet besluit tot aanname/afwijzing neemt terwijl bij De 

Mark bet wervingsboofd ervan uit gaat dat de bedrijfsleider of 

de werkmeester de eindbeslissing voor ziJn rekening moet nemen, 

omdat bij daartoe bet beste in staat is. 

Het verscbil is scbijnbaar omdat ook bij de twee kleinere be

drijven geldt dat voor arbeidsplaatsen waaraan verboudingsgewijs 

boge functievereisten verbonden zijn de produktieleider, tevens 

vakman, de kandidaat mede selecteert en beslist. Bij De Mark spe

len de functie-eisen vooral op bet tecbniscbe vlak, wat de rol 

van de produktieleider bij de beslissing over aanname of afwijzing 

verklaart. 

Zoals er overeenkomsten bestaan tussen de selecteurs, bestaan er 

ook overeenkomsten in bet sollicitatiegedrag van de betreffende groep 

werkzoekenden. De personeelsfunctionarissen stellen zicb op bet stand

punt dat door naar bet bedrijf te komen de werkzoekende te kennen 

geeft dat bet bedrijf zijn voorkeur geniet. 

De ongescboolde jongere werkzoekende stelt zicb voor bet overige 

zwijgzaam op. Hij stelt weinig vragen, is vaak timide en verlegen en 

veelal, pas via omwegen tot een sollicitatiegesprek te brengen. 

We bebben bier te maken met een zwakke marktpartij, in de zin dat 

bij niet in staat is om zijn wensen jegens een werkkring en arbeids

plaats te uiten nocb zelfs om informatie te vragen over de werkkring. 

De meesten informeren slecbts naar de boogte van bet inkomen. 

Een deel van de jongeren, zeker wanneer ze een opleiding bebben ge

noten, stellen zicb, naar de mening van de personeels-/wervings

functionarissen mondiger op. 

3.7.3. Introductie en proeftijd 

Bij de indiensttreding wordt veel tijd en moeite besteed aan de kennis

making van de nieuwe medewerker met bet bedrijf. Deze vindt plaats in 
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de vorm van informatieverstrekking op het gebied van regelingen voor 

de individuele werknemer, als ook op het gebied van de verschillende 

diensten en voorzieningen, die in het bedrijf aanwezig zijn ten be

hoeve van een goede gang van zaken bij de dagelijkse taakuitoefening. 

Het motief achter het omvangrijke introductieprograrnrna van De Mark 

is, zoals het jaarverslag het meldt, om de nieuwe medewerker zo 

snel mogelijk af te helpen van het gevoel, een kat in een vreemd 

pakhuis te zijn. 

Het opnamevermogen van nieuwe medewerkers door de af deling (de meer

deren, collega's en begeleiders) is beperkt. Dit (on-)vermogen wordt 

zowel bepaald door het aantal nieuwe medewerkers per keer als door 

hun al of niet vreemd zijn. 

Bij elk van de drie bedrijven vindt de introductie op een eigen wijze 

plaats. Dit wordt veroorzaakt door bedrijfsbeslissingen in deze, de 

bedrijfsstructuur en de persoonlijke invulling van de introductie

taak door de personeels- of produktiefunctionarissen. 

De Mark is een groat bedrijf, wat onder andere zijn uitdrukking 

vindt in ruime produktiehallen en een omvangrijke organisatie. 

Het eerste heeft tot gevolg dat men er zich anoniem en verloren 

kan voelen, het tweede dat er betrekkelijk veel functionarissen 

zijn die zich om de nieuweling bekornrneren en met nieuwe opzetten 

experimenteren. Zo heeft men besloten (ex-)rijksgenoten, maar ook 

andere personen, groepsgewijs te introduceren en hen verder als 

groep bij elkaar te houden gedurende de proefperiode. 

Warmbeek en De Run zijn kleinere bedrijven en hebben een meer platte 

organisatiestructuur. De omvang wordt bewust zo groat gehouden dat 

de medewerker "iedereen" kan kennen. De informatie over het bedrijf 

is naar verhouding ook minder omvangrijk dan bij De Mark. De intro

ductie heeft ook een minder gereglementeerd karakter. Terwijl bij 

Warmbeek de personeelsfunctionaris de introductie, zeker wat de 
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informatie-overdracht, administratieve inlijving en sociale bege

leiding betreft, voor zijn rekening neemt, laat men bij De Run meer 

over aan het eigen initiatief van de nieuweling en de werkmeester. 

Men voorziet de nieuwe medewerker van een brochure en volstaat hier

mee wat de informatie betreft. 

De onderwerpen die bij de informatieverstrekking aan de orde komen 

betreffen bepalingen rond aan-/afwezigheidsregistratie, vakanties, 

personeelsactiviteiten, de verantwoordelijkheden die men draagt 

jegens de eigen veiligheid, de apparatuur die men gebruikt en het 

produkt enzovoort. 

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de bestaande manier 

van functioneren van het bedrijf centraal staat bij de introductie. 

De manier van functioneren moet duidelijk gemaakt warden ten be

hoeve van de inpassing. In alle drie de bedrijven is de direct 

meerdere, de werkmeester, de eerste verantwoordelijke voor en toe

zichthouder op de nieuwe kracht. 

De functies die in het verslag de aandacht kregen omvatten de werk

zaamheden die een lage scholingsgraad vereisen en dermate eenvoudig 

zijn - daarmee is niet gezegd dat ze geen verantwoordelijkheid met 

zich meebrengen - dat om- of bijscholing veelal op de werkvloer 

kan plaatsvinden en instructies door elke geoefende werknemer gegeven 

kunnen warden. De instructieactiviteiten warden dan ook of door de 

direct meerdere verricht of gedelegeerd naar een geoefende collega 

op de werkplek. Bij De Mark volgen toch nog altijd 50% van de nieuwe 

medewerkers een functiegerichte opleiding op de bedrijfsschool. 

De volgende personen spelen bij de bedrijven een min of meer formele 

rol in de afstemming (introductie en proefperiode): 

- bij De Mark: de afdelingspersoneelsfunctionaris, de begeleidings

functionaris, de werkmeester en een oudere college. 

De begeleiding is sterk uitgewerkt, in fasen opgedeeld, met de dage

lijkse verantwoordelijkheid bij telkens andere functionarissen op 

de werkvloer; 
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- bij Warmbeek: de personeelsfunctionaris/selecteur en de werk-

meester; 

- bij De Run: de personeelsfunctionaris/selecteur en de werkmeester. 

x) 
Men krijgt de indruk dat de nieuwe medewerker zelf een betrekkelijk 

passieve rol speelt in het afsternrningsproces. 

Hij krijgt wel het advies problemen niet voor zich te houden maar 

te uiten. Dit gebeurt volgens de informanten zelden of alleen op ge

bieden van ondergeschikt belang. 

Deze naar de bedrijfsleiding toe zwijgzame houding impliceert niet 

dat aan het gedrag van de nieuwe medewerker geen betekenis kan 

warden toegekend, integendeel. 

De nieuwe medewerker blijft beslissingen nemen, zal, naar men mag 

aannemen, in een adoptie- of adaptieproces gewikkeld ziJn of zo men 

wil, in een proces van aantrekking of afstoting. Hoewel <lit proces 

niet zichtbaar is zijn de resultaten ervan wel: 

mutaties: 

het verloop onder de nieuwe medewerkers is groot: in alle drie be

drijven vertrekt ~ 50% van hen binnen een jaar na aanname. Van alle 

overgebleven nieuwelingen volgt ~ 25% in het tweede Jaar. 

Exit-interviews warden alleen gehouden bij personen die op eigen ver

zoek, dus niet door gedwongen ontslag, weggaan. 

Dit gebeurt bij Warmbeek zeer incidenteel, evenals bij De Run. 

Bij De Mark is dit sterker geformaliseerd: alle vertrekkers - op 

eigen verzoek - warden indirect, via belevingsvragen, naar de vertrek

redenen gevraagd. 

Bij Warmbeek en De Run wordt met de vertrekker gesproken door de 

personeels-/wervingsfunctionaris, bij De Mark door de personeels

functionaris van de afdeling. Het gevolg is dat bij de eerste, infor

matie over de vertrekredenen gebruikt zou kunnen warden voor de wer

vings- en selectiepraktijk, terwijl bij De Mark de gegevens van de 

vertrek-interviews op de produktie-afdelingen blijven en de wervings

afdeling zelden bereiken. 

x)Er · · kk d k ziJn geen vraaggespre en geweest met nieuwe me ewer ers. 



- 47 -

Alle informanten hechten overigens weinig waarde aan de opgegeven 

redenen van vertrek. 

Men vermoedt niet de hele waarheid te horen te krijgen. Meestal 

warden bedrijfsexterne factoren aangevoerd (elders kan men meer 

geld verdienen, werkt men dichter bij huis en dergelijke), terwijl 

de bedrijfsfunctionarissen de bedrijfsspecifieke "push"(duw)

factoren zouden willen kennen. 

De redenen, die door de personeelsfunctionarissen werden genoemd 

zijn daarom deels het resultaat van giswerk. 

We kunnen voor de bedrijven het volgende onvolledige en subjectieve 

prioriteitenschema van bedrijfsinterne vertrekgronden opstellen 

(aan de hand van opgegeven redenen door de personeelsfunctionarissen). 

De Mark Warmbeek 

fysiek te zwaar werk, te lage verdiensten 

te lange werkdagen/ te hoog werktempo 

ploegensysteem, 

geen vermogen om 

zich om te scholen. 

gebrek aan motivatie 

geen plezier in werk 

te anonieme positie 

oplossingen die men 

zoekt: 

arbeidsplaatsont

wikkeling 

belevingspeilingen 

minder medewerkers 

per meerdere 

introductie en wer

ken in groepsverband 

werkoverleg 

bestrijding rn

convenienten 

te eentonig werk 

geen fabreiksarbeid 

gewend. 

oplossingen 

werkstructurering 

reiskostenvergoeding 

be?trijding in

convenienten 

De Run 

te lage verdiensten 

ploegenwerk 

te hoog werktempo 

te eentonig werk 

werken binnen vier 

muren. 

oplossingen 

werkstructurering 

reiskostenvergoeding 

bestrijding in

convenienten 
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Redenen waarom medewerkers in de proeftijd worden ontslagen ziJn onder 

andere: ongemotiveerdheid (de kantjes ervan aflopen), "anderen 

opruien", het niet halen van de norm, te frequent afwezig, enzovoort. 

Formeel gesteld kan men de volgende redenen noemen: het niet voldoen 

aan produktiviteitseisen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin 

en het sociaal dysfunctioneren. 
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De onderzochte bedrijfssituaties bezien vanuit de 

gezichtshoek van de marketing-gedachte 

In de onderzochte bedrijven troffen we situaties aan, die weliswaar 

op enkele plaatsen overeenkomsten vertoonden met wat in hoofdstuk 2 

als "labour marketing" is omschreven. Wanneer we echter de marketing

gedachte serieus toetsen aan de beschrijving in het vooraf gaande 

hoofdstuk kunnen toch enkele kanttekeningen warden gemaakt. In dit 

hoofdstuk warden deze kanttekeningen verder uitgewerkt. 

4.2. De afdeling personeelszaken 

Alleen bij De Mark is de personeelsafdeling op het hoogste niveau 

van de organisatie vertegenwoordigd. De indruk bestaat, dat het 

wervingsbeleid een afgeleide functie is en dat men zich in de be

drijven te weinig realiseert, dat evenals op de afzetmarkt van eind

produkten ook op de arbeidsmarkt een gewild produkt moet warden 

aangeboden. Er dient uitdrukkelijk voor te warden gewaarschuwd, dat 

ook een marketing benadering niet de oplossing is voor de verkoop 

van onaantrekkelijke arbeidsplaatsen. Wij citeren in dit verband 

Ogilvie *~ die stelt: 

"De vaak geconstateerde 'Gap' tussen vraag en aanbod kan niet alleen 

overbrugd warden door een slim communicatieprogramma, men zal ook 

iets moeten doen aan de aspecten van het aanbod (het produkt) die 

voor de consument (werkzoekende) de aantrekkelijkheid ervan bepalen". 

Juist een marketingbenadering heeft als leidend beginsel, dat een 

door de markt gewenste arbeidsplaats moet warden aangeboden. 

De gelijkwaardigheid van produktenmarkt en arbeidsmarkt met betrek

king tot de invloed op het ondernemingsgebeuren vereist een gelijk

waardige invloed van produktenmarketing en arbeidsplaatsenmarketing 

in het ondernemingsbeleid. 

*)R.G. Ogilvie, "De marketing van de arbeidsplaats", Tijdschrift 
voor Marketing 14 (1980) 5, blz. 31. 
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De betekenis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ziJn van stra

tegisch belang voor het bedrijf. Het is voor een onderneming niet 

alleen zaak op lange termijn een verkoopbaar assortiment van pro

dukten aan te bieden. Het is eveneens van belang, dat de arbeids

plaatsen, die daarvoor vereist zijn een aantrekkelijk aanbod op 

de arbeidsmarkt zullen vormen. 

4.3. De arbeidsmarkt 

4.3.1. De externe arbeidsmarkt 

Het valt op dat in geen van de bedrijven systematisch onderzoek 

naar de arbeidsmarkt wordt gedaan. De informatie, waarover men be

schikt betrof alleen intern verzamelde gegevens over sollicitanten 

en werknemers alsmede indrukken van wervers en selecteurs. Men deed 

voor externe informatie wel een beroep op het GAB (Nieuwsbrief o.a.). 

Ook bij de ondervraagde expertbedrijven bleek de arbeidsmarktanalyse 

van zeer beperkte omvang te zijn. Kennis van de markt, d.w.z. van 

de doelgroepen en hun zoekgedrag is echter van groot belang voor 

het actief inspelen op de arbeidsmarktsituatie. 

Gezien de grote betekenis van de informele informatie-netwerken 

bij sonnnige groepen van potentiele werknemers, waarvan in hoofdstuk 

3 sprake is, lijkt ons meer onderzoek naar de werking en de samen

stelling van deze netwerken gewenst. Ook onderzoek naar de wensen 

ten aanzien van arbeidsplaatsen en de variatie in het aanbod daar

van is noodzakelijk. Gesteld moet warden, dat op <lit terrein ook 

de bemiddelende instanties kennelijk weinig activiteiten ontplooien. 

Een tweede opmerking naar aanleiding van het informatie-aspect be

treft de kosten. Uiteraard zijn met informatieverzameling soms aan

zienlijke kosten gemoeid, die voor met name kleine en middelgrote 

bedrijven een belernmering kunnen vormen. Wil men zich echter in 

enige mate positioneren op de arbeidsmarkt dan is inzicht door infor

matie-verzameling een eerste vereiste. 



51 

De arbeidsmarktsituaties, waarmee de onderzochte bedrijven worden 

geconfronteerd zijn verschillend van aard, maar voor de lagere 

functies in de produktiesfeer is er overwegend sprake van een ge

spannen arbeidsmarkt. De bedrijven hebben wel een beeld van de 

groepen die men als marktsegment beoogt te bereiken en dat naar 

hun mening het beste aansluit op het huidige werknemersbestand. 

Er is echter niet voldoende bekend waarom de geboden arbeidsplaatsen 

voor deze oorspronkelijke markt niet meer in trek zijn. De bedrij

ven staan dan voor de keus of men het aanbod afstemt op de oor

spronkelijke en gewenste groepen dan wel dat men zich geheel richt 

op de nieuwe, tot nu toe door het bedrijf als onaantrekkelijk be

schouwde arbeidsmarktsegmenten. In het laatste geval heeft dit 

meestal ernstige intern-organisatorische consequenties. 

Het onderscheid dat de bedrijven maken tussen aantrekkelijke en 

minder aantrekkelijke (bevolkings-)groepen op de arbeidsmarkt is 

typerend voor een benadering, die bepaald wordt door bedrijfs

interne omstandigheden. 

Men denkt niet vanuit de wensen en behoeften van de werkzoekende 

met betrekking tot de arbeidsplaats, wat de marketing benadering 

impliceert, maar men denkt primair vanuit de organisatie en haar 

wensen ten aanzien van het personeelsbestand. De realiteit is, dat 

het bedrijf zeker bij een gespannen arbeidsmarkt, door de andere 

marktpartij wordt gekozen in plaats van andersom. Alleen in situa

ties van te grote vraag, d.w.z. schaarste aan bepaalde arbeids

plaatsen, ontstaat er meer ruimte voor selectie door het bedrijf. 

Een bedrijf kan geconfronteerd worden met verschillende situaties 

op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld te weinig sollicitanten uit de ene 

groep en te veel uit een andere. 
~) 

In zijn boek over marketing voor non-profit-organisatie geeft Kotler 

een klassificatie van marktsituaties, waarmee organisaties gecon

fronteerd kunnen worden en die elk een eigen vorm van marketing ver

eisen. Wij hebben deze zeven marktsituaties in het volgende schema

tisch overzicht vertaald naar de arbeidsmarkt en daarbij aangegeven 

welk beleid daarbij in principe wenselijk zou zijn. 

~)Ph. Kotler, "Marketing for Nonprofit Organisations", Prentice-Hall, 
Englewood, 1975, blz. 80 e.v. 



Arbeidsmarktsituatie 

1. Negatieve vraag 

2. Geen vraag 

3. Latente vraag 

4. Dalende vraag 

5. Onregelmatige vraag 

6. Volledige vraag 

7. Te grate vraag 

Kenmerken/voorbeeld 

De aangeboden arbeidsplaats wordt 
niet aantrekkelijk gevonden. 
Men heeft er in het algemeen een 
zekere afkeer van. 

Men is niet geinteresseerd in de 
arbeidsplaats, omdat het bestaan 
ervan niet bekend is, of omdat 
men er te weinig vanaf weet. 

Er is behoefte aan een type ar
beidsplaats, dat nog niet wordt 
aangeboden op de arbeidsmarkt. 

De vraag naar de arbeidsplaats is 
duidelijk aan het verdwijnen en 
de verwachtingen ziJn eveneens 
van negatieve aard. 

De vraag naar arbeidsplaatsen is 
seizoengebonden of om andere 
redenen periodiek sterk fluctue
rend (b.v. vakantiewerk). 

Dit is een situatie, waarin vraag 
en aanbod in ideaal evenwicht 
zijn. 

In deze situatie ziJn te veel 
kandidaten voor het maximaal 
beschikbare aantal arbeids
plaatsen. 

Beleidsprincipe 

Brannen van de weerstanden tegen de 
arbeidsplaats analyseren. 

Stimulerende marketing d.w.z. appel
leren aan de behoef te en zich tot de 
juiste marktsegmenten richten met 
informatie. 

Het accent zal liggen op ontwikkeling 
van arbeidsplaatsen en de planning 
van de introductie op de arbeidsmarkt 
en communicatie met de juiste doelgroepen. 

Men zal de doelgroep, de arbeidsplaats 
en de marktbenadering opnieuw moeten door
lichten en modificaties moeten aanbrengen 
teneinde de levenscyclus van de arbeids
plaats opnieuw in opgaande lijn te brengen. 
Als dit niet lukt zal de arbeidsplaats 
moeten verdwijnen. 

Het beleid meet gericht zijn op het in 

de tijd af stemmen van vraag en aanbod 
door in te spelen op de pieken en dalen 
in het vraagverloop. 

Het marketingbeleid is gericht op bewaking 
van de situatie en alerte reactie op 
gesignaleerde bewegingen in de situatie. 

Het beleid is gericht op z.g. "demarketing" 
d.w.z. het zo veel mogelijk afremmen en 
ontmoedigen van de vraag door de marketing 
instrumenten in negatieve richting te be
nutten (b.v. lage lonen, geen adverten
ties, strengere selectie bij beroepsoplei
ding en werving). 

l.11 
N 
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4.3.2. De interne arbeidsmarkt 

Vanzelfsprekend hebben wij oog voor het feit, dat, in tegenstelling 

tot veel (maar niet alle) produktenmarkten, de afnemer na leve

rantie van het produkt geen afscheid neemt van de leverancier, maar 

de relatie tussen beiden een duurzaam karakter draagt. Dit kan pro

blemen geven wanneer nieuwe marktsegmenten worden aangeboord, die 

zich moeilijk laten combineren met de bestaande marktsegmenten. We 

duiden hier op het verschijnsel van de interne arbeidsmarkt. Wij 

zullen hier nu nader op ingaan. 

Een kenmerkend verschil tussen de produkten- en dienstenmarkt ener

zijds en de arbeidsmarkt anderzijds betreft de duur en de duurzaam

heid van de transactie. Waar die bij afzetmarkttransacties tot een 

kortstondig (bij duurzame produkten) of met tussenpozen herhaald 

contact (bij levensmiddelen) tussen de marktpartijen leidt, zal een 

arbeidsmarkttransactie een intensief en dagelijks terugkerend con

tact tussen bedrijf en werknemer tot gevolg hebben. Met andere woor

den de ruiltransactie die op de externe arbeidsmarkt plaatsvindt 

tijdens het zoek- en sollicitatieproces, wordt in het bedrijf voort

gezet. Beide partijen herformuleren in een voortgaand proces, binnen 

de bedrijfsmuren, de standpunten jegens elkaar. 

Voor zover de bedrijfsleiding zich als een echte marktpartij opstelt, 

d.w.z. gevoelig is voor de belevingen en wensen van de werknemer, dan 

is dat juist in het bedrijf. Deze onderlinge posities in het be

drijf warden dan ook de interne arbeidsmarkt genoemd. 

Jegens de (gewaardeerde) eigen werknemers werden en warden veel po

gingen ondernomen om het werk te veraangenamen, om hun invloed te ver

groten met andere woorden, om hen te binden. 

Het bestaan van de interne arbeidsmarkt impliceert, dat het externe 

labour-marketing beleid restricties worden opgelegd. Zo zal men 

veranderingen in arbeidsplaats en beloningsstructuur alleen kunnen 

aanbrengen wanneer deze ook op de interne arbeidsmarkt gelden. In

terne en externe arbeidsmarkt zijn zeer sterk met elkaar verbonden: 

het zijn geen gescheiden markten en dus zal een discriminatie in de 

hantering van de marketing instrumenten niet mogelijk zijn. Alleen 

daar waar die scheiding van markten wel mogelijk is, bijvoorbeeld 

bij het aantrekken van werknemers voor een compleet nieuw bedrijf, 
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ontstaan er meer vrijheidsgraden in het marketing beleid. 

Het beleid met betrekking tot de arbeidsplaatsontwikkeling vindt 

dan ook overwegend ten gunste van de interne arbeidsmarktsituatie 

plaats. 

Tussen de externe en interne arbeidsmarkt bestaan relaties waarin 

de invloed van de interne verhoudingen en beleidsbeslissingen tot 

uiting komt. Zo wordt in de onderzochte bedrijven bij de selectie 

getracht rekening te houden met de opbouw van het eigen personeels

bestand. Bedrijfsvreemde groepen warden of afgewezen of slechts 

druppelgewijs aangenomen. Dit wordt gedaan om de interne situatie, 

het evenwicht dat daarin bestaat en daarmee de arbeidsrust, niet 

te verstoren. 

Opname van vreemde en/of nieuwe arbeidsmarktgroepen als gastarbei

ders, gehuwde vrouwen in part-time functies en Surinamers, heeft 

een negatief effect op de eigen werknemers. De nieuwe groepen ken

merken zich door een afwijkende houding tegenover werken en het be

drij f. Negatieve gevolgen bij de vaste medewerkers zijn o.a.: ver

storing van de werkorientatie, gevoelens van isolement en daarmee 

mogelijk een toenemende aversie jegens de werkkring. 

Een ander terrein waarbij de relatie tussen interne en externe ar

beidsmarktstrategie tot uitdrukking komt, betreft de 

vervulling van arbeidsplaatsen van verschillende niveaus. Om de 

capabele medewerkers te binden of om van anderen het werk te ver

lichten, worden de vrijkomende hogere en meer aantrekkelijke ar

beidsplaatsen voor de eigen interne markt gereserveerd. De plaat

sen die weer door de interne verschuivingen vrijkornen zijn de min

der aantrekkelijke functies. Zo vormen - ten gevolge van het interne 

arbeidsmarktbeleid - de laagste en minst aantrekkelijke arbeids

plaatsen de vacatures waarvoor extern geworven wordt. 

Door prioriteit te geven aan de belangen op de interne markt, ver

onachtzaamd het bedrijf de belangen van werkzoekenden en schaadt 

daardoor haar externe arbeidsmarktpositie. Een deel van haar imago 

zal een bedrijf danken - naar we mogen vermoeden - aan het type 
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arbeidsplaats dat het extern presenteert. Mochten deze bij voort

during weinig aantrekkelijk warden bevonden (in ploegendienst, met 

inconvenienten, in tarief) dan zal vermoedelijk ook het imago scha

de lijden. 

4.4. De wervingskanalen 

Opvallend is de betekenis van de informele informatienetwerken 

die er tussen werknemers en werkzoekenden bestaan. De werkzoekende 

informeert zich kennelijk bij voorkeur via andere kanalen, dan de 

formele wervingskanalen. 

Men weet over de werking van dit informele zoekproces nog weinig, 

maar onderkent het bestaat ervan en speelt er bij de werving ook 

op in b.v. door advertenties in de eigen personeelsorganen. 

Een antler punt van bespreking vormt de bepaling van de effectivi

teit van de werving. 

Wanneer men over effectiviteit van de werving spreekt zal aller

eerst duidelijk moeten zijn welke doelen men nastreeft. Daarbij 

kan men de volgende doelstellingen onderscheiden: 

a. een maximaal aantal mensen bereiken; 

b. de gewenste doelgroepen bereiken; 

c. vervulling van vacatures (korte termijn-doelstelling); 

d. realiseren van een duurzame binding (bedrijfstrouw) van werk

biedende en werkzoekende. Dit is een lange termijn doelstelling; 

e. het opbouwen en handhaven van een gunstig imago op de arbeids

markt. 

Van systematische effectiviteitsmeting is in geen van de onderzochte 

bedrijven sprake, maar bij De Mark zijn wel vrij veel gegevens be

schikbaar, die toch een beeld geven van de effectiviteit van de wer

vingskanalen. Ook bij de andere bedrijven weet men toch wel uit 

ervaring welke wervingskanalen het beste resultaat opleveren. 

Is het bereiken van de doelstelling vacaturebezetting voor De Run 

en Warmbeek een incidenteel en voor De Mark een voortdurend pro-
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bleem, de tweede doelstelling, binding met het bedrijf, wordt in 

geen van de bedrijven in voldoende mate gerealiseerd, wellicht zelfs 

nauwelijks beoogd. Het grootste deel van de werknemers, die worden 

aangetrokken is binnen twee jaar weer vertrokken. 

Vanuit de werving vernamen wij de klacht, <lat terugkoppeling vanuit 

de werkplek naar de werving gebrekkig verloopt. Dit laatste is voor 

het realiseren van binding met het bedrijf van groot belang. Deze 

terugkoppeling is uiteraard in een groot bedrijf problematischer, dan 

in een klein of middelgroot bedrijf, waar de communicatie minder 

formeel en daardoor soepeler kan verlopen. 

Aan het opbouwen van een gunstig imago op de arbeidsmarkt wordt bij 

De Mark veel aandacht besteed. Bij De Run en Warmbeek gaat men er 

van uit, <lat gelet op het grote aantal spontane sollicitanten, het 

imago gunstig is. Metingen vinden niet plaats. 

Er werd reeds gewezen op het belang van de informele informatiever

spreiding over een bedrijf en zijn vacatures. Vooral bij specifieke 

groepen als Surinamers en arbeiders uit het Middenlandse zeegebied 

is <lit wervingskanaal zeer effectief. Kennelijk vindt de werkzoe

kende <lit kanaal de beste bron voor informatie. 

De resultaten van advertentiecampagnes zijn wisselend, afhankelijk 

van de aangeboden functies. We moeten ons realiseren, <lat de functie 

van de reklame in de marketing van produkten vaak meer gericht is 

op merkbekendheid en veel minder op direkte verkoopactie. Voor <lit 

laatste is ook in de produktenmarkt meer nodig dan reklame alleen 

(zie ook par. 4.3.). 

De werving via het GAB, met inbegrip van de vacaturebank, banenmarkt 

en groepsvoorlichting leidt in geen van de bedrijven tot veel aan

namen. Door een van de bedrijven wordt over het GAB opgemerkt, <lat 

haar informatiefunctie slecht is, <lat haar werkwijze traag is en 

de kandidaten die voor vacatures naar de bedrijven worden verwezen 

slecht gemotiveerd zijn. 
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Dit lijkt ons een vaststelling, die ernstige overweging vereist ge

durende het ver.dere verloop van het onderzoek. 

4.5 Arbeidsplaatsontwikkeling 

Zoals eerder gesteld kunnen we naar analogie van de produktontwikke

ling met betrekking tot de arbeidsmarkt spreken van arbeidsplaats

ontwikkeling. Veranderingen in de aangeboden arbeidsplaats hebben 

de aandacht in de drie bedrijven. Met uitzondering van enkele expe

rimenten met part-·tirne banen worden deze veranderingen niet zozeer 

gestart vanuit de kennis van de behoeften op de arbeidsrnarkt. Er 

worden wel gedachten ontwikkeld door de bedrijfsleiding, onder 

druk van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met betrekking tot het 

type arbeidsplaats. De marktontwikkelingen betreffen het stijgende 

opleidingsniveau en daarmee verdwijning van (aantrekkelijke) on

geschoolde arbeidskrachten. De gedachten gaan in de richting van 

werkstructureringen, waardoor de arbeidsplaats verrijkt wordt, 

terwijl de rnechaniseringen, die bij de herstructureringen worden 

uitgevoerd, tot arbeidsplaatsbesparingen kunnen leiden. In De Run 

waren herstructureringsprojecten reeds verwezenlijkt. 

Ontwikkeling van arbeidsplaatsen zou onder andere gebaseerd moeten 

worden op: 

a. informatie vanuit de arbeidsmarkt; 

b. evaluatie binnen het bedrijf; 

c. informatie uit exit-interviews; 

d. informatie uit experimenten. 

De ontwikkeling van arbeidsplaatsen wordt veelal gestart vanuit een 

algemeen streven naar verbetering van de kwaliteit van de arbeid. Het 

kwaliteitsaspect is echter nauwelijks een factor bij de presentatie 

van het aanbod op de arbeidsmarkt, mede omdat het moeilijk over

draagbare elernenten bevat. 

De verbetering van arbeidsplaatsen komt ten goede aan de eigen mede

werkers (de interne arbeidsmarkt), terwijl naar buiten toe alleen 
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de minst gewenste arbeidsplaatsen, opengevallen door promoties e.d., 

worden aangeboden. Hierbij zij echter aangetekend, <lat het ver

krijgen van informatie vanuit de groep van werknemers en sollici

tanten over hun ervaringen met betrekking tot hun arbeidsplaatsen 

een probleem vormt. 

De werknemer is weinig geneigd tot het uitspreken van fundamen-

tele wensen of klachten, zelf s bij exit-interviews en men verschuilt 

zich achter bedrijfsexterne overwegingen als redenen voor vertrek bij 

een bedrijf. Het zoekgedrag van de werknemers verdient dan ook de 

nodige aandacht, omdat verbetering van <lit zoekgedrag noodzakelijk 

is. 

4.6. Vacatures, verloop en verzuim 

De aantallen vacatures, het verloop en het verzuim zijn kengetallen 

die als primaire meetpunten moeten worden beschouwd voor het ver

loop in de marktwaarde van de arbeidsplaatsen. 

Bedrijven met een hoog verloop hebben vanzelfsprekend ook een hoog 

aantal vacatures. In de onderzochte bedrijven is 75% van de in een 

jaar aangetrokken medewerkers binnen twee jaar weer vertrokken. 

Het ziekteverzuim is eveneens een symptoom van het bestaan van 

minder gewenste arbeidsplaatsen. Hiermee wordt geenszins ontkend 

dat externe factoren ziekteverzuim en verloop tot gevolg kunnen hebben. 

4.7. Het wervingsproces 

Het wervingsproces begint met de planning van de personeelsbehoefte 

op basis van de produktieplanning en eindigt nadat een arbeidsover

eenkomst tot stand is gekomen. 

In werkelijkheid mag het wervingsproces pas als voltooid worden 

beschouwd wanneer een duurzame binding met het bedrijf tot stand 

is gekomen. De orientatie door de werknemer wordt namelijk in het 

bedrijf voortgezet zoals uit fig. 4.1. hieronder duidelijk blijkt. 

Voor de wervers heeft dit tot consequentie <lat zij van de voort

zetting van dit wervingsproces op de hoogte moeten blijven. Infor-
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matie over de ervaringen en indrukken van werknemers tot en met de 

resultaten van de exit-interviews dienen te warden teruggevoerd 

naar de wervingsfunctionarissen. In kleinere bedrijven met inten

sieve informele contacten vormt deze terugkoppeling een minder 

groat probleem dan in grate bedrijven. 

Ofschoon aan de groep van werkzoekenden nag een afzonderlijk onder

zoek zal warden gewijd, kan nu reeds warden gesignaleerd, <lat de 

passiviteit in het gedrag van deze marktpartij tijdens het wervings

proces opvallend is. 

Alleen via de informele communicatiekanalen, onder andere via ken

nissen of familie die bij het betreffende bedrijf werken, wordt 

informatie uitgewisseld. Zelfs exit-interviews leveren weinig cor

recte informatie met betrekking tot het oordeel over de arbeidsplaats. 

De vraag is echter of exit-interviews uitgevoerd door het eigen be

drij f wel verstandig zijn. 

Men zou dergelijke marktonderzoeken toch minstens door externe onder

zoekers en anoniem moeten laten uitvoeren. 

Belangrijk is in <lit verband het verschijnsel <lat werknemers na 

vertrek bij een bedrijf voor een deel uit zichzelf weer terug

keren (30% bij De Run b.v.). Kennis van deze groep spijtoptanten 

is voor de wervingsinspanning van grate betekenis. 

In figuur 4. 1. is het verloop van het wervingsproces met fictieve 

percentages in grafiek gebracht. Hiermee wordt het voorafgaande 

samengevat. Het verloop van de afgebeelde lijn zegt iets over de 

effectiviteit van de wervingsinspanningen. Deze maatstaf krijgt 

perspectief wanneer men deze vergelijkt met normen als de verloop

cij fers van de bedrijfstak, van soortgelijke bedrijven of doel

stellingen van de bedrijfsleiding. 
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Fig. 4. I. Het wervingsproces in de tijd gezien. 
. x) 

specifiek wervingskanaal. bereik met een 

2 % werkzoekenden dat b.v. de advertentie lee st of 

de activiteit waarneemt. 

3 % werkzoekenden dat reageert met een sollicitatie. 

4 % werkzoekenden dat in dienst treedt. 

5 % werkzoekenden dat na Jaar nag in dienst is. 

6 % werkzoekenden dat na 2 Jaar nog in dienst is. 

x) Het bereik van een dagblad b.v. is dat deel van de doelgroep, 

dat met enige regelmaat het dagblad in handen krijgt om het 

te lezen. 
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Samenvatting van hoofdstuk 5: De labour-marketing audit. 

De labour marketing audit is te vergelijken met een audit of 

11 checklist" die gebruikt wordt bij analyse van de financieel-economische 

posi tie van bedrij fsorg·anisaties. 

De audit bestaat uit 59 vragen, waarmee het beleid van een bedrijf 

ten aanzien van en de positie op de arbeidsmarkt wordt doorgelicht. 

Het einddoel is te komen tot een betere afstennning van arbeidsplaatsen 

op de behoeften van werkzoekenden die men wil bereiken. 

De vragen zijn in de volgende categorieen onder te brengen: 

I 

II 

III 

IV 

v 
VI 

VII 

VIII 

IX 

x 

Totaal 

de omgeving van de bedrijfsorganisatie 

de arbeidsmarktsituatie 

doelstellingen en strategieen 

de organisatie van de personeelsfunctie 

het informatiesysteem voor het arbeidsmarktbeleid 

planning ten behoeve van arbeidsmarktbeleid 

de arbeidsplaatsontwikkeling 

het prijselement 

de wervingskanalen 

de communicatie 

De procedure bij het werken met de audit is als volgt: 

de bedrijfsfunctionarissen, voor de meeste vragen de personeels

functionarissen, nemen de vragen door, lezen de toelichting en 

bezinnen zich daarop. 

(3 vragen) 

(14 vragen) 

(9 vragen) 

(4 vragen) 

(5 vragen) 

(4 vragen) 

(6 vragen) 

(2 vragen) 

(5 vragen) 

(7 vragen) 

59 vragen 

zij noteren of een bepaalde vraag een klemmend probleem ter discussie 

stelt, tamelijk ernstig probleem of niet. 

punten die hoog scoren, wat hun probleemgraad betreft, warden punten 

waarop in de komende tijd aktiviteiten warden geend om ze op te lessen. 
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voor een professionele aanpak van knelpunten is het arbeids

marktbeleid en de positie wordt aangeraden a) samen te werken 

met andere bedrijven en voor sommige zaken met het GAB 

b) externe deskundigen aan te trekken 

c) zichzelf verder te bekwamen via literatuur of cursussen 

Bovenomschreven checlist is afzonderlijk uitgegeven onder de naam 

"Marketing van arbeidsplaatsen", Kluwer Deventer, 1981 (auteurs: 

H.W.C. v.d. Hart en A. Morenc) 

tn het boekje vindt U verder een inleiding in de labour marketing 

benadering en warden methoden ontwikkeld waarmee de onderneming haar 

positie en beleid op de arbeidsmarkt kan men bepalen en de effectivi

teit van haar wervingsbeleid kan meten. 


