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Bijlage A Het bedrijf Warmbeek 

I. Inleiding: 

Warmbeek is een industrieel bedrijf met ru1m tweehonderd werknemers. 

Het is gevestigd in een kleine plaats. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de positie van het 

bedrijf op de externe arbeidsmarkt. 

De interesse geldt zowel de dagelijkse praktijk van de werv1ng en 

selektie als ook aspekten van het arbeidsmarktgedrag die belangrijk 

zijn vanuit een arbeidsmarketing perspektief. 

Bij de dagelijkse praktijk speelt bijvoorbeeld de selektie een grate 

rol, vanuit de marketing benadering de vraag in welke mate de 

bedrijfsleiding rekening houdt met verlangens van werkzoekenden jegens 

een arbeidsplaats. 

In het verslag zal aan de orde komen het proces waarbij individuele 

werkzoekenden en een vakante funktie op elkaar warden afgestemd, maar 

ook meer strukturele zaken als arbeidsplaatsontwikkeling, kennis van 

de externe arbeidsrnarkt enz. 

Eerst zullen de laatste, rneer stabiele aspekten van de arbeidsmarktpositie 

ter sprake komen, daarna volgt de beschrijving van het dagelijkse 

wervings- en afsternmingsproces. 

De meer strukturele zaken betreffen de plaats van de afdeling 

personeelszaken in de organisatie (paragraaf 2); de arbeidsmarkt 

van Warmbeek (3); de wervingskanalen (4); arbeidsplaatsontwikkelingen 

(5) en de vakatures, verloop en ziekteverzuirn (b). 

Hier tegenover staat het wervingsproces (7). 

In het wervings- en selektieproces kunnen we de volgende stadia onder

scheiden; planning van de personeelsbehoefte, de wervingsopdracht, bet 

selektieproces, de introduktie en volledigheidshalve, de proefperiode. 
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2. De plaats van de afdeling Personeelszaken in de organisatie. 

De afdeling personeelszaken wordt bemand door drie personen: 

een chef en twee beambten. 

De chef personeelszaken funktioneert op stafniveau en staat in 

dienst van een drietal maatschappijen van het concern, waarvan 

Warmbeek er een is. 

De wervings- en selektie-aktiviteiten voor de in het onderzoek 

centraal staande ongeschoolde en lager geschoolde funkties warden 

vooral verricht door de twee andere personeelsfunktionarissen. 

Terwijl beiden werven ligt daarnaast bij de een de nadruk 

op verdere begeleiding en bij de antler op de administratie. 

De wervingsfunktionarissen zijn bij de selektie betrekkelijk onaf

hankelijk van de produktieleiders hoewel deze de opdrachten tot werving 

geven. Door dit laatste feit zijn de werving en selektie afgeleide 

aktiviteiten. 

De manier van werven en selekteren wordt, in alle vertrouwen, over

gelaten aan personeelszaken. Dit geldt vooral voor de groep van 

produktiemedewerkers terwijl de bemoeienis van de produktieleiders 

toeneemt naarmate funktionele kriteria -in de vorm van vaktechnische 

kennis en ervaring- toenemen. 

3. De arbeidsmarkt van Warmbeek. 

3. I. Inleirling: 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de opvattingen en kennis van de 

personeelsfunktionarissen over de externe arbeidsmarkt en de invloed 

-algemeen gesteld- van die markt op het bedrijfsbeleid. 

Vanuit de personeelsafdeling neemt men een relatief passieve houding 

aan tegenover de arbeidsmarkt. Deze houding kan men zich veroorloven 

ten gevolge van het betrekkelijk grate aanbod van werkzoekenden aan de 

poort-van-het-bedrijf. 

De arbeidsmarkt is naar men mag aannemen, wat de omvang betreft, alleen 

inturtief bekend. Men heeft het wervingsgebied geografisch afgebakend 
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in termen van reisafstanden. 

Uit dit gebied betrekt Warmbeek haar nieuwe medewerkers vooral 

dankzij uitgebreide netwerken van mond tot mond reklame. Deze net

werken hebben zich over een groot aantal jaren kunnen ontwikkelen. 

Er zijn in het bedrijf weinig tot geen kwantitatieve gegevens 

bekend over de omvang van het aanbodpotentieel, noch over de 

kenmerken van dit arbeidsmarktpotentieel. 

Bij de afdeling personeelszaken bestaat ook geen grote behoefte 

aan dergelijke informatie. Men vermoedt dat met meer gegevens de werving 

niet effektiever zou worden. 

De kennis, die men heeft over grootte en aard van het aanbod, 

bestaat uit vermoedens en oordelen, meestal berustend op 

ervaringen uit het verleden. 

Sterk verbonden met het soort kennis dat men heeft zijn ideeen 

over wenselijkheid en beschikbaarheid van de verschillende aanbod

groepen evenals met de aktiviteiten om die groepen te bereiken. 

Zo bestaan er groepen die men geschikt en daarom wenselijk acht 

en andere die minder geschikt en/of wenselijk zijn: deze kategorieen 

worden gehanteerd bij de opdeling van de arbeidsmarkt in segmenten. 

3.2. Segmentering van de arbeidsmarkt. 
3.2.1. De aanbodgroepen: 

Op grond van de onderverdelingen naar wenselijkheid en beschikbaarheid 

wordt de arbeidsmarkt van Warmbeek in de volgende groepen ingedeeld: 

I) Nederlandse (jonge-) mannen. 

2) Belgische werkzoekenden. 

3) Nederlandse en Belgische vrouwen. 

4) Gastarbeiders, hun vrouwen en kinderen. 

5) Ex-rijksgenoten. 

6) Verwezenen door het GAB. 

7) Uitzendkrachten. 
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ad 1+2) De grootste voorkeur gaat uit naar ongeschoolde, 

Nederlandse jongeren en naar Belgen. De jongeren moeten 

bij voorkeur afkomstig zijn uit een plattelandsgemeente, 

ongeschoold of met enkele jaren beroepsopleiding. 

Als hoofdreden voor deze voorkeur wordt de gemakkelijke 

(vertikale) kornrnunikatie aangevoerd en het feit dat het eigen 

personeelsbestand uit Nederlanders en Belgen bestaat. Hier 

staat tegenover dat het feitelijke aanbod van deze groepen 

in de loop der jaren sterk achteruit is gegaan. 

De Nederlandse jongeren volgen voortgezette opleidingen 

en in Belgie zijn banen in de loop der jaren aantrekkelijker 

gemaakt door loonsverhogingen. 

Naast deze groepen worden ook werkzoekenden uit de plattelands

gemeenten, met inbegrip van de vestigingsplaats van Warrnbeek, 

als aantrekkelijk beschouwd. Dit vanwege het hoge arbeids

ethos dat men bij hen ontdekt heeft. Dit blijkt, aldus de 

personeelsfunktionaris, uit een hogere inzet en minder verzuim. 

Deze hogere inzet vindt men ook terug bij kinderen van kleinere 

zelfstandigen waardoor deze groep graag verwelkomd wordt als 

werkzoekende. 

Een tegenhanger van personen met een betere inzet en daarom 

minder aantrekkelijk, wordt gevormd door stedelingen. Dezen 

hebben volgens het bedrijf "te veel tijd om te filosoferen". 

Tegenover de groepen op de arbeidsmarkt, die men graag als 

konkrete sollicitanten zou willen ontvangen (Belgen, Nederlandse 

(jonge-) mannen van het platteland) staan groepen werkzoekenden 

die zich feitelijk voor een vakature of minstens een 

sollicitatiegesprek aanmelden aan de poort van het bedrijf. 

Tot deze kategorie konkrete bezoekers kunnen gerekend worden: 

3J*Nederlandse meisjes, getrouwde vrouwen en Belgische vrouwen. 

4) Gastarbeiders, hun vrouwen en kinderen. 

5) Ex-rijksgenoten. 

*) hier wordt de nurnrnering aangehouden, die een pagina ervoor 
we rd gebruikt. 
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Als "rest-kategorie~n" kunnen genoemd warden: 

6) werklozen veelal uit de dichtbij gelegen stad afkomstig 

en verwezen door het arbeidsbureau en 7) uitzendkrachten. 

ad 3) Warmbeek heeft altijd vrouwen in dienst gehad. 

Het betreft vooral ongehuwde meisjes, die ingezet warden op 

arbeidsplaatsen met lichte werkzaamheden. 

De laatste jaren bieden zich steeds meer gehuwde vrouwen aan. 

Het bedrijf heeft betrekkelijk veel telefonische vragen van 

gehuwde vrouwen gehad naar part-time werk. 

Dit aanbod heeft tot gevolg gehad dat een beperkt aantal 

part-time banen gecreeerd is. 

Belgische vrouwen, van wie vermoed wordt dat ze zich in grote 

aantallen op de arbeidsmarkt aanbieden, ziJn meer bereid 

en in staat om een volledige dagtaak op zich te nemen. 

Zij komen meestal via vaste medewerkers uit Belgie bij 

Warmbeek solliciteren. Belgische vrouwen zijn gemakkelijker 

beschikbaar dan Nederlandse orndat grootouders, creches en 

scholen voor opvang van (eventuele) kinderen zorgen. 

ad 4) De grootste groep spontane sollicitanten wordt gevormd door 

gastarbeiders van vooral Turkse afkornst. 

Ongeveer 50% van deze groep zijn vrouwen,terwijl de andere 

helft uit overwegend jongemannen -zowel uit de zogenaamde 

eerste als tweede generatie- bestaat. 

De vrouwen van Turkse werknemers vormen een rneer recente 

arbeidsmarktgroep. Dit geldt overigens ook voor de tweede 

generatie buitenlanders. Deze laatsten ziJn voor Warmbeek, onder 

andere omdat ze de Nederlandse taal beheersen en regelmatig 

enige jaren een vervolgopleiding hebben gehad aantrekkelijker 

dan de vrouwen. 

ad 5) Naast de Nederlandse en Turkse vrouwen vormen de de ex-rijks

genoten of Surinamers een steeds groter wordende groep op de 

arbeidsmarkt. Zij zijn afkomstig uit de dichtbij gelegen 

stad, vaak nog kort in Nederland en ernaar strevend om via een 

vaste werkkring een verblijfsvergunning te verwerven. 
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ad 6) Werklozen worden incidenteel door het gewestelijk arbeids

bureau verwezen. Jegens deze groep wordt wantrouwen 

gekoesterd. Een groot deel van de ingeschreven werklozen 

schrijven zich, 

om zo een uitkering te verwerven en niet omdat ze werk 

zoeken. 

Personen die werk willen hebben schrijven zich niet in. 

Hier speelt het onderscheid tussen stad en 

platteland (-sgemeenten) een versterkende rol: de werklozen 

vindt men vooral in de stad. 

Het bedrijf kwalificeert deze mensen als werkers van het 

tweede garnituur. 

ad 7) In tijden van overproduktie wordt een beroep gedaan op uitzend

krachten. Zo had men in 1979, op een bepaald ogenblik, eenen

twintig personen (~ 13% van het direct produktieve personeels

bestand) via een uitzendbureau in dienst. 

Bij deze krachten, aldus luidt de conclusie van de informant, 

mag men een grotere motivatie verwachten. 

Door zich bij een uitzendbureau in te laten schrijven geven 

ze blijk van -zij het voor kort- een bepaalde mate van 

arbeidsmotivatie te bezitten. 

Tot nu toe zijn de arbeidsmarktgroepen opgedeeld naar de kulturele 

en ethnische kenmerken die ze bezitten en, in mindere mate, naar 

het vermoede arbeidsethos. 

Daarnaast kan men de groepen plaatsen in termen 

van aan de werkplaatsen verbonden kriteria. Deze betreffen vooral 

het opleidingsniveau en de mate van ervaring. 

Zo onderscheidt men op de produktie-afdelingen ongeschoolde 

funkties (verreweg de meeste funkties) en funkties waarvoor 

bijscholing noodzakelijk is. Op de technische afdelingen vereisen de 

funkties een vooropleiding op Lts-niveau. De Nederlandse, ongeschoolden 

ziet men als een verdwijnende groep, terwijl de Lts-ers moeilijk 

bereikbaar en meestal werkzaam zijn. 

Men kan konkluderen, zoals al opgemerkt, dat de kennis van de arbeids

markt, van de omvang en aard van het aanbod meer intuitief van aard is. 

Kwantitatieve en persoonsgegevens van werkzoekenden waarover men wel 

beschikt zijn afkomstig van de personeelsdienst van het ministerie 

van defensie en van de zogenaamde nieuwsbrieven van het GAB. 
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"Hardere" gegevens betreffen de sollicitanten die zich spontaan 

aanmelden aan de poort-van-het-bedrijf. Deze vormen de meer konkrete 

arbeidsmarkt van een bedrijf. Voor hen wordt een sollicitatieformulier 

ingevuld. Gegevens en een oordeel over hen zijn op papier beschikbaar. 

De personeelschef zou graag van het arbeidsbureau meer persoonsgegevens 

willen krijgen van de ingeschreven werkzoekenden. 

3.2.2. In de onderstaande tabel vindt men een totaaloverzicht van de ontwikke

lingen in de aanbodgroepen van spontane sollicitanten van Warmbeek. 

Hierbij doen zich relevante veranderingen voor, waaraan de wervings-

en selektiestrategie aangepast moet worden. De maten zijn subjektief*. 

Nederlandse (jonge-)mannen: 

- ongeschoold 

- geschoold 

- HTS 

Nederlandse vrouwen: 

- gehuwd, full-time 

- Jong, ongehuwd, ongeschoold 

- Jong, ongehuwd, geschoold 

- gehuwd,part-time 

Belgen: mannen 

vrouwen 

- Marokkanen 

- Turken: mannen 

vrouwen 

2e generatie 

- Surinamers 

- Uitzendkrachten 

- EEG-jongeren 

* ruim meer dan nodig 

voldoende: even veel als nodig 

gering 

geen 

minder clan nodig 

geen of een enkele 

Voor 1975 

* ruim 

voldoende 

ruim 

gering 

ruim 

ruim 

geen 

voldoende 

voldoende 

Vanaf 1975 

gering 

gering 

ruim 

voldoende 

ruim 

ruim 

voldoende 

voldoende 

voldoende 

van ruim naar gering zeer gering 

van gering tot ruim ruim 

gering ruim 

geen voldoende 

geen gering 

n.v.t. voldoende 

geen voldoende 
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3.2.3. Tenslotte volgt een schematisch overzicht van de houding van Warmbeek 

tegenover de groepen feitelijke sollicitanten. Deze houding betreft 

de mate waarin de sollicitanten aantrekkelijk voor het bedrijf warden 

bevonden. Oorzaken, waarom groepen meer of minder aantrekkelijk of 

gewenst zijn, zijn velerlei. Onder andere zijn <lit: ideeen over en 

ervaringen met inpasbaarheid in het bestaande personeelbestand, be

leids- of praktische beslissingen, wettelijke regelingen, onbekendheid 

met nieuwe arbeidsmarktgroepen, enzovoort. 

aan-e~ aanwezig in aanwezig in bijna 

trekkelij heid grote getalen geringe getalen afwezig 

he id 

Ned. en Belg. gehuwde LTS-ers Ned. en Belg 

~eer)aantrekkelijk vrouwen; ongeschoolde 

HTS-ers jongeren 

Turkse mannen en 
aanvaardbaar 

vrouwen 

Surinamers, 

minder aantrekkelijk Marokkanen; 
soc. moeil ijk 
plaatsbaren; 
langdurig 
werklozen. 

3.3. Konkurrenten op de arbeidsmarkt. 

Een algemene opvatting van de personeelschef is dat zolang er spanningen 

op de arbeidsmarkt bestaan, er ook konkurrenten bestaan. 

Hier staat het feit tegenover dat Warmbeek door de jaren heen een eigen 

arbeidsmarktpositie heeft gekregen (zie de paragraaf over de allokatie

kanalen), waarop het een goPde naam heeft en voldoende werkzoekenden 

kan vinden. In vroeger tijden was Warmbeek vooral bekend als een 

familie- en streekbedrijf. 
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In de regio warden weliswaar enkele grote industriele vestigingen 

als konkurrenten ervaren voor de groep gastarbeiders. Deze kunnen er 

dankzij het ploegensysteem een hoger loon betalen. 

Als nieuwe konkurrenten, die de laatste jaren opgekomen ziJn, 

warden beschouwd de dienstverlenende sektoren (o .. a. het bejaarden

tehuis) en het winkelbedrijf. 

Tenslotte ervaart het bedrijf de sterke konkurrentie van uitkerings

instanties. Dit gebeurt bij de groep van de werklozen, die bij 

Warmbeek slechts weinig meer zouden verdienen dan ze aan uitkeringen 

ontvangen. 

Warmbeek acht zich vooral bekend door haar produkten en minder door 

het sociaal beleid. Men vermoedt wel <lat bekend is <lat in het bedrijf 

een goed werkklimaat heerst en een grate mate van vrijheid. 

3.4. Invloed van de potentiele werknemer op de arbeidsplaats. 

Op de arbeidsmarkt is een onderscheid te maken naar I) de onbekende, 

potentiele werknemer en 2) de bekende potentiele werknemer, te weten 

de sollicitant in het selektieproces. Hier zal alleen de eerste 

categorie behandeld warden. 

Naast demografische gegevens ontbreken ook gegevens over het konkrete 

arbeidsmarktgedrag van de onderscheiden groepen. 

Er bestaan wel vermoedens over de behoeften van bepaalde aanbod

kategorieen met betrekking tot de arbeidsplaats, de bedrijfsorganisatie, 

de beloning en dergelijke. 

Er is geen behoefte aan veel kennis omdat men een goede positie inneemt 

op de arbeidsmarkt. Men behoeft zelfs niet te adverteren om verzekerd 

te zijn van voldoende potentiele werknemers. 

Als buffer bij relatief grate hiaten in de personeelsbezetting dienen 

de uitzendbureau's en het arbeidsbureau. 
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De enige kategorie werkzoekenden met welke wel rekening is gehou

den wat betreft het type dienstverband zijn getrouwde vrouwen. 

Zo werden er onlangs een achttal part-time banen gekreeerd. 

Door aktief gedrag van werkzoekende, gehuwde vrouwen werd bereikt 

dat de afdeling personeelszaken rekening ging houden met deze 

wens en veranderingen ten gunste van deze groep wist te bewerk

stel l igen bij de produktieleiding en op de produktie-afdelingen. 

Er wordt daarnaast rekening gehouden met de eigen, interne arbeids

markt. Een van de wensen betreft het aantal buitenlanders op de 

afdelingen. Zowel de produktieleiders als de werknemers willen het 

aantal gastarbeiders tot een minimum beperken. Dit heeft dan on

gunstige gevolgen voor de wensen naar werk van de buitenlandse 

arbeiders. 

Een derde meer beleidsmatige manier van rekening-houden-met betreft 

ideeen over werkstrukturering. Hierbij wordt wel degelijk rekening 

gehouden met de wens van geschoolde werkzoekenden (LBO-ers) jegens 

een arbeidsplaats. Men ziet dat het opleidingsniveau van steeds 

grotere groepen gaat stijgen en de grootte van het aanbod onge

schoolden zal dalen. 

Verrijking van arbeidsplaatsen wordt dan gezien als een uitkomst 

om de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor hoger opgeleiden te 

verhogen. 

Op een onbewuste manier wordt wel voldaan aan de behoeften van werk

zoekenden wat betreft faktoren als een prettig bedrijfklimaat en 

bestaanszekerheid. Deze aspekten zullen, naar we mogen aannemen, 

een rol spelen bij de mond-tot-mond reklame, waarvan de eerste scha

kel onder andere een eigen medewerker of een vroegere medewerker 

kan ZlJn. 

4. De wervingskanalen 

4. I. Typen wervingskanalen 

In volgorde van belangrijkheid kan men voor Warmbeek de volgende 

wervingskanalen onderscheiden: 

I) mond-tot-mond reklame, al dan niet resulterend in 

2) spontane bezoeken aan het bedrijf 
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3) uitzendbureau's 

4) de (gewestelijke) arbeidsbureau's in Nederland en Belgie 

5) de banenmarkt 

6) kranteadvertenties 

7) een extern deskundig wervingsbureau. 

ad 1+2) De meeste sollicitanten kan men ontvangen bij de receptie 

van de vestiging. Zij melden zich spontaan aan als 

werkzoekende. Een deel van de bezoekers kent personen die in het 

bedrijf werken. De wervings-/personeelsfunktionarissen 

beschouwen deze bezoeken, veroorzaakt door mond-tot-mond 

reklame, als het meest belangrijke en betrouwbare kanaal 

tussen de werkzoekende en het bedrijf. Door aktief te solli

citeren bewijst de bezoeker werkwillig te zijn. Voor zover 

m~n via eigen werknemers komt bestaat de mogelijkheid bij 

deze navraag naar de sollicitant te doen. 

Tot ongeveer 1970 werd alleen via de eigen werknemers geworven. 

Warmbeek was toen sterk streek- en familiegebonden. 

Bepaalde arbeidsmarktgroepen maken, naar het zich laat aanzien, 

overwegend gebruik van het informele informatienetwerk 

bij het zoeken naar een werkkring. Voorbeelden zijn de Turkse 

en Surinaamse werkzoekenden. De ervaring leert dat als een 

buitenlander aangenomen wordt snel daarna personen van dezelfde 

nationaliteit zich en masse aanbieden. Bij systematische 

afwijzing neemt de toeloop sterk af. 

Hoewel mond-tot-mond reklame en spontane bezoeken de belang

rijkste verbinding met de arbeidsmarkt vormen is weinig bekend 

van dit informele kanaal, noch wat de inhoud van de informatie 

betreft, noch de aard van de verspreiders en het aantal schakels 

in dit netwerk. Alleen van sollicitanten die via de eigen 

medewerkers komen is meer bekend. 
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Via het bedrijfsbulletin warden de eigen medewerkers op de hoogte 

gebracht van een vakature - die men op deze wijze eerst intern op 

wil vullen - en kunnen deze extern bekend maken. 

Hiertoe warden ze overigens niet aangespoord. 

Eigen medewerkers zijn ook de aanbrengers van vakantiewerkers. 

Dit zijn meestal de kinderen van die medewerkers. 

ad 3) Liever clan van het GAB maakt men gebruik van uitzendbureaus, waar

van twee voor vakatures in de produktie en een voor administra

tieve funkties. 

In 1979 is een funktionaris van een uitzendbureau uitgenodigd om 

de vakatures te komen bekijken om zodoende zijn aanbod beter af 

te stemmen op de vraag/vakature. 

Uitzendkrachten zijn snel en tijdelijk inzetbaar en daarom aantrek

kelijk. Daar echter, volgens de personeelsfunktionaris, de uitzend

krachten in de praktijk de produktienorm niet halen en een desin

tegrerend effekt op de vaste medewerkers hebben, wordt door de 

bedrijfsleiders gevraagd hen door vaste krachten te vervangen. 

Dit wordt ook gedaan. 

De uitzendkrachten hebben een bufferfunktie tussen een te lage 

personeelsbezetting en de vereiste produktiviteit. 

ad 4) Bet gewestelijk arbeidsbureau 

Warmbeek heeft permanent de vakature voor een produktiemedewerker 

in de vakaturebank zitten. 

Daarnaast wordt het bedrijf incidenteel, na een verzoek, aktief 

bemiddeld. De resultaten van de vakaturebank zijn onbekend. 

Mogelijk speelt zij een rol bij de mond-tot-mond reklame, waarin 

de melding de eerste schakel is of de bevestiging van informatie 

die rand gaat. 
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De personeelsafdeling is niet zo tevreden met de 

bemiddelde werklozen: of men komt niet of is ongemotiveerd 

of heeft allerlei gebreken, waardoor men ongeschikt 

lijkt, of men heeft specifieke eisen als part-time werk. 

Men is bang <lat dergelijke personen, zo ze in dienst 

treden, weinig zullen presteren, snel weg zullen gaan en 

een ongunstig effekt op andere medewerkers zullen hebben. 

Men is dan ook niet van plan om met de meeste van deze per

sonen te experimenteren. 

Men staat daarom toch nog wel welwillend tegenover de 

bemiddelingsinstantie en wil het helpen door plaatsing van 

minder geschikte werklozen. 

ad 5) Eind 1979 heeft Warmbeek met een zusteronderneming geparti

cipeerd aan de banenmarkt. Binnen de kortste tijd, na de 

opening, had men een bijzonder grote toeloop van vooral 

Turkse en Surinaamse werkzoekenden. 

In totaal kon men 143 bezoekers optekenen, van wie de meesten 

produktiewerk zochten. De Nederlanders (ook vrouwen) zochten 

meer administratieve en part-time banen. 

Slechts een ~Turks) echtpaar werd via deze banenmarkt aangenomen. 

ad 6) Een kanaal <lat bijna nooit gebruikt wordt,wordt gevormd door de 

publiciteitsmedia. In het voorjaar van 1980 heeft men in 

twee lokale blaadjes eenmaal geadverteerd om een nieuw projekt 

van acht part-time funkties te "bevrouwen". Men richtte zich 

tot gehuwde vrouwen en ontving tientallen reakties, waaruit 

men zijn keuze kon maken. 

De rneeste vrouwen gaven de voorkeur aan de ochtenddienst. 

ad 7) Het externe bureau wordt gebruikt voor de werving en selektie 

van werkzoekenden voor staffunkties. De vooropleiding 

voor deze funkties moet op HTS-niveau liggen. Hiervoor warden 

advertenties geplaatst in landelijke weekbladen en vakbladen, 

zowel in Nederland als in Belgie. 
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Tot slot: pjeken in de vraag naar arbeidskrachten kunnen 

niet alleen via het uitzendbureau opgevangen warden maar 

ook via verlaging van de selektie-eisen die aan de spontane 

sollicitanten gesteld warden. 

Dit wordt zelden gedaan. 

Zo had men begin 1980 plotseling, door produktieverhoging, 

10 a 15 personen nodig. Daar kwaliteitseisen primair zijn, 

selekteerde men zeer behoedzaam 2 a 3 personen per week. 

In twee tot drie maanden tijd waren daarmee alle (10-15) 

vakatures bezet. 

Kwantitatieve gegevens van de resultaten van de wervings

kanalen over de eerste vijf maanden van 1980: 

Genoteerd werden door de personeelsfunktionarissen 112 

sollicitanten: hiervan werden 58 "afgewerkt" (aangenomen of 

afgewezen) 64 als "wachtende" sollicitanten genoteerd. 

De kanalen: abs. % 

eigen initiatief 88 72 

via kennis in het bedrijf 21 17 
(of een kennis in het bedrijf 16 
no emend) ! + aangenomen. 

I vakaturebank 4 I 4 

verwijzing GAB 9 
I 

7 i geen aangenomen. 

totaal 122 100 

Uit de tabel blijkt het grate belang van het eigen initiatief. 

Van <lit initiatief wordt in het rapport verondersteld <lat het 

veroorzaakt wordt door mond-tot-mond reklame. 
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4.2. Invloed van de wervingskanalen 

In de onderstaande tabel vindt men een overzicht van de ge-

schatte invloed van de verschillende wervingskanalen. De kontakten die 

tot stand kwamen zijn slechts de eerste konfrontaties tussen de selek

teur en de sollicitant. 

Bij de bestudering moet men in acht nemen <lat de kolom- en rijtotalen, 

die men voor zichzelf zou kunnen berekenen, geen exakte weergave zijn 

van het relatieve belang van het betreffende kanaal of de grootte van 

de betreffende groep (zie ook de voetnoot). 

Arbeids~', Wervings- eigen GAB banen-

" me de- spon- uitzend (Bel.+ markt marktgroepe~naal werkers taan bureaus Ned.) (1-malig) -, 
Nederlandse jongemannen 

* - ongeschoold x x x x x 
- geschoold x x 
- HTS-ers 

Nederlandse vrouwen: 

- ongehuwd xx xx xx 
- gehuwd xx xx x 

Bel gen: 

- mannen, Jong x x x 
- vrouwen, ongehuwd x x 
- vrouwen, gehuwd xx xx 

Turken: 

- mannen xx xxx x x xx 
- vrouwen, gehuwd xx xx x xx 
- vrouwen, ongehuwd xx xx x x 

Suri namers X*** xx 

* x enig aanbod (een of enkele personen per jaar) 

XX groot aanbod (enige tientallen personen per jaar) 

XXX: zeer groot aanbod (vele tientallen personen per jaar) 

** eenmalig, voor part-time funkties. 

***eenmalige periode. 

~rantenad-
~ertenties 

(incidentee1) 

xx 

XX** 
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5. Arbeidsplaatsontwikkeling. 

Een bedrijf kan haar positie tegenover de eigen medewerkers en 

tegenover groepen belangstellenden op de externe arbeidsmarkt 

aantrekkelijker maken door verbeteringen aan te brengen aan de 

algemene en specifieke bedrijfsomstandigheden. 

Voor zover bij Warmbeek verbeteringen worden aangebracht ziJn 

die overwegend gericht op het belang van de eigen, vaste mede

werkers. 

Het effekt op de externe markt is niet bekend, moeilijk over

draagbaar en moeilijk meetbaar. 

Een arbeidsplaats kan opgedeeld worden in de volgende vier 

komponenten: a) de arbeidsinhoud; b) de arbeidsomstandigheden, 

c) de arbeidsverhoudingen en tenslotte d) de arbeidsvoorwaarden. 

ad a) Wat de inhoud van het werk betreft kent men verbeteringen 

die vallen onder termen als werkstrukturering, werkverrijking 

e.d. 

Drijfveren in deze richting komen voort uit ideeen over humanisering 

van de arbeid. 

Werkstrukturering is op te delen in horizontale en vertikale 

strukturering. Bij de eerste voegt men handelingen op hetzelfde 

niveau van komplexiteit of verantwoordelijkheid toe, bij 

de tweede worden aan de meestal handmatige werkzaamheden 

funkties toegevoegd die een grotere verantwoordelijkheid en 

inbreng vereisen. Voorbeelden daarvan zijn bijstellen van de 

machine, planning, kontrole en evaluatie van de produktie 

maar ook werkoverleg, 

De meeste werkzaamheden bij Warmbeek ziJn machinegebonden, 

handmatig, kortcyklisch en routinematig. Een medewerker kan 

een meer komplexe arbeidsplaats krijgen door promotie. Deze 

mogelijkheid is echter voor slechts een klein aantal perso

nen weggelegd. Verrijking van een machinegebonden funktie, in 

horizontale vorm, komt nauwelijks voor. 

Vertikale strukturering wordt bij gelegenheid ingevoerd. Zo 

wordt een voorbeeld genoemd van de promotie van een medewerker, 

die men waardeerde terwijl hij dreigde weg te gaan, door hem 

de supervisie te geven over enkele personen, door aan hem, op 

zijn eigen arbeidsplaats de bijstelling en kontrole van een 

machine toe te vertrouwen en door de eraan gekoppelde stijging 

naar een hogere salarisschaal. 
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Taakveranderingen en -verrijkingen op de administratieve 

plaatsen kunnen veel sneller plaatsvinden dan op de machine

en, daarmee, meer (plaats-) gebonden arbeidsplaatsen. 

De leiding van Warmbeek is in gedachten wel bewust bezig met 

de ontwikkeling van verdere strukturering. Dit zou moeten 

gebeuren in de vorm van verdere modernisering, mechanisering 

en hergroepering van machines. 

Aanleidingen voor deze orientaties ziJn deels arbeidsmarkt

aspekten (een verminderd aanbod van geschikte, ongeschoolde 

werkzoekenden en de stijging van het opleidingsniveau van de 

werkzoekenden en daarmee van de eisen ten aanzien van de 

arbeidsplaats) en deels financieel - ekonomische overwegingen 

(het drukken van de loonkosten en de verhoging van de produktie). 

Werkoverleg -een vorm van organisatie-ontwikkeling- is niet 

geinstitutionaliseerd. Als het plaatsvindt -<lit op 

kostenplaatsniveau- dan gebeurt <lit ten gevolge van pieken 

in de 1produktie, waarbij extra inspanningen van de medewerkers 

moeten warden gevraagd. 

Een laatste vorm van strukturering die wel plaatsvond en wel 

onder druk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt -het 

verschijnen van grotere groepen gehuwde vrouwen en de afname 

van ongeschoolde full-time krachten- is de al genoemde opdeling 

van een funktie in twee~n. 

Een probleem bij arbeidsplaatsverbeteringen, aldus de informant, 

op alle vier de genoemde gebieden is <lat verbetering van 

een funktie een sneeuwbaleffekt kan krijgen. Bij deze aktivi

teiten moet men dus weten te doseren bij het aanbrengen van 

verbeteringen. 

Beslissingen over verbeteringen in de vorm van herstruktureringen 

warden genomen tijdens vergaderingen van de direkteur, de chef 

personeelszaken, de bedrijfsleider en de hoofdadministrateur. 

Hoe kleiner de verbetering - in f inancieel opzicht -

des te lager is het niveau waarop beslissingen kunnen 

warden genomen. 
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ad b) De veranderingen, die in de loop der jaren hebben plaatsge

vonden, betroffen en betreffen nog steeds vooral de (ma

teriele) arbeidsomstandigheden. Ze zijn gericht op een 

grotere veiligheid en gezondheid van de medewerkers. 

De meeste veranderingen warden geinitieerd door de veilig

heidsdeskundige van het concern, een tweede initiator is 

de bedrijfsarts en in mindere mate bemoeien zich de onder

nemingsraad en de afdeling personeelszaken met de verbe

teringen. 

De functievervullers komen zelden met klachten of sugges

ties voor verbeteringen. 

De veiligheidskundige aspekten die regelmatig warden gemeten 

betreffen vijf punten I) bedrijfszelfbescherming (o.a. de 

eigen brandweer) 2) persoonlijke beschermingsmiddelen (oor

doppen, handschoenen), 3) het milieu (luchtstromen, stof, 

dampen, hitte), 4) veiligheid (aan de machines) en 5) de 

gezondheidszorg. 

Op al deze terreinen ziJn en warden verbeteringen aangebracht. 

Overigens beschouwt de veiligheidsdeskundige ~ls zijn primaire 

taak om de medewerkers zogenaamd "veiligheids-minded" te 

maken: alerter en kritischer jegens de veiligheids- en ge

zondheidsaspekten. 

Konkrete voorbeelden van verbeteringen in de omstandigheden 

zijn verder vervangingen of omkistingen van lawaaierige 

machines. 

Vervanging houdt vaak mede in <lat de machines moderner en 

complexer warden en dit heeft weer tot gevolg <lat de werk

zaamheden vermoeilijkt en verrijkt warden. 

Nieuwe machines warden dan ook, volgens de personeels

funktionaris, als aantrekkelijker ervaren dan oudere. 

Momenteel werkt men aan experimenten om meer zitplaatsen 

te kreeren. 
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ad c) Verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden warden hier niet 

behandeld. Deze zijn o.a. in de vorm van loonsverhogingen een 

bekend verschijnsel. Warmbeek betaalt geen reiskosten en 

verzwakt daarmee haar positie op de arbeidsmarkt. Deze markt 

wordt daarmee ook minder uitgestrekt. 

In gunstige zin springen volgens de personeelsfunktionaris 

de spaarregeling en aktiviteiten van de personeelsvereniging 

uit. 

ad d) De arbeidsverhoudingen hebben, naar het lijkt, in het personeels

beleid minder belangstelling. 

Er wordt een voorbeeld gegeven van de herplaatsing van machines 

die tot gevolg had dat de werknemers beter met elkaar konden 

kommuniceren. 

De arbeidsverhoudingen werden vooral bedreigd door een extreme 

toename van het aantal gastarbeiders. Een groep Marokkanen 

had vroeger problemen gegeven maar is langzaam bij Warmbeek 

verdwenen. 

Tegenwoordig wordt men veel meer gekonfronteerd met werkzoekende 

Turken en ex-rijksgenoten. Men neemt hen slechts incidenteel aan. 

De Nederlandstalige medewerkers voelden zich bij grate 

koncentraties buitenlanders in een isolement gedrukt. 

Met buitenlanders, die de Nederlandse taal slecht of 

niet beheersen doen zich daarnaast problemen voor bij 

het leidinggeven. Tegenwoordig wordt deze kategorie buiten

landers bij voorbaat niet aangenomen. 
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6. De vakatures, het verloop en ziekteverzuim. 

6.1.De vakatures. 

De funkties die regelmatig vakant worden vinden we vooral terug 

op de produktie-afdelingen. Meestal betreft het werkzaamheden die 

verricht moeten worden in een tariefsysteem. 

Het werk wordt verricht aan machines, is kortcyclisch en routine

matig van aard. De taken vormen een afgeronde eenheid. 

Door in de loop der jaren voortgaande mechanisaties zijn bij 

sonunige werkzaamheden meer handelingen nodig, bij andere minder, 

kan men gemakkelijker en veiliger werken, is de verantwoordelijk

heid voor de persoonlijke veiligheid afgenomen en is de moeilijk

heidsgraad weinig veranderd. 

Het vakatureprobleem kan men beschouwen als veroorzaakt door twee 

zich voortdurend wijzigende ontwikkelingen. De materiele ontwikke

lingen betreffen de verkoop van de produkten, de sociale ontwikke

lingen betreffen de mobiliteit van werknemers in de vorm van verloop, 

verzuim en interne overplaatsingen. 

Daar beide veroorzaakt worden door sociaal-psychologische faktoren, 

o.a. behoeften en verwachtingen, is het moeilijk tot onmogelijk 

daar greep op te krijgen. 

6.2. Het verloop. 

Hier wordt alleen aandacht besteedt aan de mobiliteit van de werk

nemers van Warrnbeek naar de externe arbeidsmarkt. 

Het verloop kan sterk schomrnelen: sonunige maanden gaat niemand weg, 

in andere kan het aantal vertrekkers tot tien oplopen. 

Van juni 1979 tot en met mei '80 zijn van de ruim tweehonderd 

werknemers (zowel produktieven als niet- produktieven) 54 personen 

bij Warrnbeek weggegaan terwijl drie elders binnen het bedrijf een 

meer aantrekkelijke funktie vonden. 
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De 54 vormen bijna 20% van het personeelsbestand. 

De meesten (30 van de 54) gingen op eigen verzoek weg; 

9 personen gingen in de proeftijd weg. 

Ongeveer de helft van de medewerkers gaat volgens de informant, 

in het eerste jaar van het dienstverband weg terwijl nog eens 

25% in het tweede jaar opstapt. 

Op elke vier nieuwe medewerkers vormt zo slechts een een 

duurzame aanwinst voor het bedrijf. 

Een klein deel (20-25% van de vertrekkers) gaat volgens 

de informant weg omdat de sfeer of het werk bij Warmbeek tegenvalt. 

De meesten doen dit vanwege betere verdiensten, kennissen in het 

nieuwe bedrijf, kortere reisafstanden en dergelijke. 

6.3. Het ziekteverzuim. 

Van dit verschijnsel warden de precieze ontwikkelingen bijgehouden. 

Cijfers hieromtrent kan men terugvinden in de Sociale Jaarverslagen 

en afzonderlijke notities. 

Sedert 1973 (verder terug in de jaren ziJn geen onderlinge verge

lijkingen gemaakt) is het ziekteverzuim blijven stijgen: de 

stijgingspercentages per jaar liggen tussen 9 en 30%. 

Tussen 1973 en '77 lag het gemiddelde verzuim bij de handarbeiders 

op 12,7%, in 1978 op 15,7 (de percentages voor de beambten waren 

respektievelijk 6,9 en 5,0%), voor 1979 is het percentage 16,6. 

De oudere handarbeiders melden zich minder vaak ziek clan jongere 

groepen, maar zijn langer door een ziekte afwezig: 

terwijl het aantal ziekmeldingen in '79 voor de (hand-

arbeiders) onder de 45 jaar tweemaal zo hoog lag als voor de groep 

ouder dan 45 jaar lag de verzuimduur van de jongeren ongeveer 25% 

lager. 

De handarbeiders warden verdeeld in een groep die niet in een tarief

sys teem werkt en een die er wel in werkt. 

Het verzuim onder de tariefwerkers lag voor 1979 slechts I ,5% hoger 

dan onder de niet- tariefwerkers (17,4-15,9%). 

Het grootste verzuim vindt plaats op twee met name genoemde afdelingen, 

waar 63% van het totale personeel werkte in '79. 

Dit deel nam 76% van al het verzuim voor zijn rekening. 

Per afdeling is het verzuimpercentage opgesplitst tussen vrouwen en 

mannen, en tussen het zogenaamde korte en lange verzuim. 
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De afdeling personeelszaken heeft gedurende een piekperiode in het 

verzuim huisbezoeken afgelegd, om van betrokkenheid blijk te 

geven, maar dit is niet in goede aarde gevallen. 

7. Het wervingsproces. 

Na behandeling van de meer strukturele organisatie- en arbeids

plaatsaspekten wordt nu overgegaan tot de beschrijving van de 

meer procesmatige kanten van het arbeidsmarktgedrag. 

In het onderzoek staat het afstenuningsproces, bezien vanuit de 

bedrijfskant, centraal. In <lit proces ligt het accent op de 

werving en selektie van nieuwe medewerkers. 

De wervingsaktiviteiten omvatten aspekten die reiken vanaf de 

personeelsbehoefteplanning tot en met de introduktie van de 

nieuwe medewerker. 

Er werd reeds ingegaan op de externe arbeidsmarkt, de kennis die 

men had van de verschillende groepen daarop en op de invloed 

van die markt op de arbeidsplaats. 

Deze paragraaf behandelt de volgende aktiviteiten: 

I. planning van de personeelsbehoefte; 

2. het opstellen van een wervingsplan; 

3. ontvangst van de sollicitanten en de selektie; 

4. de introduktie; 

5. de proefperiode en volledigheidshalve 

6. het vertrek. 

7.1. Planning van de personeelsbehoefte 

Planning van de personeelsbehoefte wordt geent op de planning 

van de produktie-omvang. Beide planningen vinden op jaarbasis 

plaats, maar warden om de tien weken gekorrigeerd. 

De aantallen van een bepaald produkt of van typen van het produkt 

die geproduceerd moeten warden, worden opgegeven door de verkoop

organisaties van het concern. Deze organisaties maken ramingen van de 
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aantallen te verkopen produkten. Ook deze ramingen geschieden 

op jaarbasis. Een artikel wordt in bet bedrijf gemaakt op een 

kostenplaats. 

Het aantal werkuren per artikel is een gegeven. Tegenover bet 

voor bet bele jaar benodigde aantal werkuren staat bet aantal 

werkuren dat men met de bestaande personeelsbezetting tot dan 

placht te verwezenlijken. 

Het benodigde aantal uren wordt afgezet tegen de realiseerbare 

aantallen. Het verscbil wordt omgezet in bet verschil in mankracht. 

Wijst bet verschil op een tekort aan personeel dan vloeit daar 

een wervingsopdracht uit voort. 

De berekening van de personeelsbehoefte wordt bij Warmbeek verricht 

door de bedrijfsleider, daarmee per kostenplaats en afdeling. 

Deze korrigeert ook de beboefte-cijfers met behulp van faktoren 

waarin de verzuim- en verlooppercentages zijn verrekend. 

De bedrijfsleider korrigeert daarnaast de verkoopprognoses aan de 

hand van feitelijk gerealiseerde verkopen in voorafgaande periodes. 

Dit is bet zogenaamd gedempt reageren op de verkoopprognoses. 

De wervingsopdracht wordt aan de af<leling personeelszaken doorge

geven. 

Personeelszaken wordt nauwelijks betrokken bij de personeelsplanning. 

Men krijgt van de produktieleiding een wervingsopdracht. 

In de aantallen benodigde nieuwe medewerkers komen veel schonnnelingen 

voor ten gevolge van schommelingen in de afzet en in bet verzuim 

en verloop. Dit leidt snel tot diskrepanties tussen de noodzakelijke 

en feitelijke bezettingen. Bij overbezetting leidt <lit tot over

produktie of een verscherpt personeelsbeleid; bij onderbezetting tot 

ad-hoc wervingsopdrachten. Iedere open gevallen plaats wordt in prin

cipe altijd onmiddelijk vervuld. Een uitzondering vormen tijden van 

personeelstops. 

Tegenover deze planning op jaarbasis en op grond van de produktie

omvang voor produktiefunkties vinden we de lange termijn planning 

voor vervulling van de staffunkties voor onder andere bedrijfsleiders. 
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7.2. Het wervingsplan. 

Het wervingsplan heeft een weinig statisch karakter ten gevolge 

van storende faktoren. De wervingstaak zit ingeklemd tussen 

eisen m.b.t. het produktieniveau, de mobiliteit onder het personeel 

en de sollicitanten aan de poort-van-het-bedrijf. 

Wervingsopdrachten zijn sterk afhankelijk van schommelingen in de 

produktie-omvang. Pieken hierin kunnen zich door het hele jaar 

voordoen. 

Zo kende Warmbeek in het begin van '80 een tekort van ongeveer 

10 a 15 personen en moest dit zo snel mogelijk opheffen. 

De werving moet daarom een flexibel karakter hebben om de ontwikke

lingen in de personeelsbehoefte op de voet te kunnen volgen. 

De afdeling Personeelszaken beschikt niet over een wervingsbudget 

maar kan uit de begroting van de afdeling gelden putten bij voor

komende wervingsopdrachten. 

Tegenover de externe markt beperken de aktiviteiten van de personeels

funktionarissen zich tot de ontvangst van de constante stroom van 

werkzoekenden. 

De strategie die men jegens de arbeidsmarkt voert omvat niet het 

vinden en bereiken van vermoede , nag niet eerder bereikte groepen. 

Op deze regel is slechts een uitzondering geweest: de advertentie 

ten behoeve van de vervulling van de part-time funkties, hoewel 

van deze groep bekend was dat ze op de arbeidsmarkt was verschenen. 

Deze situatie is, naar men mag aannemen, daarom nog eeen ideale. 

Er bestaat namelijk een relatief grote diskrepantie tussen personen, 

die men aantrekkelijk vindt en personen die zich als sollicitant 

melden (zie 4.3. en 4.4.). 

Voor de gelijktijdige vervulling van verschillende funkties bestaat 

geen prioriteitenschema. Per produktie-afdeling kan de bedrijfsleider 

beslissen welke plaats het snelst vervuld moet worden. 
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7.3. Het selektieproces. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de konkrete kontakten met 

werkzoekenden aan-de-poort-van-het-bedrijf. 

De bezoekers, die naar vakatures komen informeren vormen een 

betrekkelijk kontinu aanhoudende stroom. 

Jegens deze groep staan de personeelsfunktionarissen als inkopers 

of selekteurs. 

Bij spontane sollicitaties kan men twee fasen onderscheiden. 

I) De ontvangst bij de receptie, het inleidende gesprek met de 

personeelsfunktionaris en het (eventueel) gedeeltelijk invul

len van het sollicitatieformulier. 

2) De serieuze sollicitatie, als er vakatures bestaan en de 

kandidaat aantrekkelijk lijkt. Deze kan onmiddelijk na fase een 

plaatsvinden of tijdens een tweede bezoek. 

De selektie geschiedt aan de hand van enkele kleine testen; er volgt 

een rondleiding door een of enkele afdelingen en een evaluatie. 

ad I) Bij het eerste kontakt verkent men elkaar. De duur van het 

eerste gesprek kan varieren van enkele minuten tot meer dan 

een uur. Of een sollicitant serieuze aandacht krijgt is 

afhankelijk van zijn opstelling en afkomst. Men moet als 

sollicitant de juiste vragen stellen en een gemotiveerde 

indruk wekken. 

Vertelt men dat men moest komen (van het GAB), klaagt men over 

de lichamelijke konditie, kijkt men "ongelukkig" of wacht 

men gelaten af dan wordt op deze min of meer duidelijk 

afwijzende houding ingegaan. De selekteur besluit -met 

instemming van de sollicitant- tot afwijzing. 

Toont men daarentegen interesse en lijkt men aantrekkelijk dan 

ontstaat een soort onderhandelingssituatie waarbij de selekteur 

de kandidaat tracht te binden door op de gunstige kanten van 

een werkverband bij Warmbeek te wijzen en door interesse in 

de sollicitant te tonen. 
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Voor de meeste bezoekers -zeker bij een personeels-

tekort of een verwacht tekort- warden sollicitatieformu-

lieren ingevuld. Deze warden in een map met "wachtende" 

sollicitanten opgeborgen. Zo bouwt de personeelsdienst 

een reserve op. Kwalificaties -en tevens richtlijn voor 

verdere behandeling- die de potenti~le sollicitant kan 

krijgen zijn: "goede indruk" (+ 10% van de wachtende sollici

tanten in de bestudeerde mappen) of "zodra plaats dan oproepen" 

( 5% van de wachtende sollicitanten). 

Verdere opmerkingen betreffen de voorkeuren die de sollicitant 

heeft: part-time werk of juist ploegendienst. 

ad 2) Bij het voorkomen van vakatures volgt voor gewenste sollicitanten 

gedurende het eerste of anders een tweede bezoek een selektie

gesprek. De kandidaat wordt getoetst op onder andere hand

vaardigheid. Krijgt een rondleiding door de afdelingen, de te 

vervullen arbeidsplaats wordt getoond, de werkmeester wordt 

voorgesteld en na afloop krijgt men een evaluatiegesprek: 

vragen zijn of de plaats aan de verwachtingen voldoet, of men 

op de probleemkanten heeft gelet en dergelijke. 

Gedurende het selektiegesprek wordt vooral ingegaan op het 

arbeidsverleden, zeker bij twijfel. Men informeert, na instemming, 

bij de vorige werkgever. 

Diploma's zijn niet vereist. 

Men moet bereid zijn routinewerkzaamheden te verrichten en zich 

minstens "neutraal" tegenover het bedrijf opstellen. 

De beslissing voor een aanstelling van ongeschoolde sollici-

tanten wordt meestal enkel door de personeelsfunktionaris of 

zijn assistent genomen. Deze gang van zaken berust op een groot 

vertrouwen van de produktiehoofden in de selektie door de 

personeelsfunktionarissen. 
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Als er een lijst van sollicitanten bestaat dan komt het 

voor <lat de betreffende bedrijfsleider met de selekteur/ 

personeelsfunktionaris de kandidaten evalueert. Gezamenlijk 

wordt een keuze gemaakt. Bij sollicitaties voor geschoolde 

funkties als gereedschapmaker speelt de afdelingsleider 

wel een grote rol. Hij test de kandidaat op funktionele 

geschiktheid en op kapaciteiten om door te leren en door 

te stromen. 

Er zijn tenslotte sollicitaties waarbij de bedrijfsleider 

ruggespraak houdt met zijn afdelingsleider over een kandidaat 

en men gezamenlijk beslist. Hierna stellen zij de personeels

funktionaris van hun besluit op de hoogte. 

De personeelsfunktionaris heeft getracht de werkmeesters bij de 

voorselektie te betrekken en de rondleidingen te laten verzorgen. 

Dit initiatief is afgestuit op de onwil bij de laatstgenoemden. 

Dezelfde personeelsfunktionaris zou de volgende verbeteringen 

in het afstemmingsproces willen bereiken: v66r de proefperiode 

zou, gedurende een a twee weken, een introduktieperiode 

ingelast moeten worden. De nieuwe medewerker zou dan vrij

blijvender kunnen bekijken of het werk en het bedrijf hem 

bevallen. Wederzijds zouden er dan minder teleurstellingen (door 

produktieverlies en konflikten) kunnen ontstaan. De werkmeesters 

zouden ook meer tijd moeten vrij maken om de nieuwe medewerker 

te ontvangen en enthousiast te maken. 

De grootte van de invloed van sollicitanten is afhankelijk van 

de mate waarin de selekteur de sollicitant als geschikt en 

gewenst beschouwd. Onder alle omstandigheden blijft de invloed 

echter marginaal. 

Men kan, vanuit het bedrijf, weinig aan de aard en omvang van 

de werkzaamheden veranderen ten behoeve van een werknemer van 

wie men niet weet of hij wel of niet goed zal zijn. 

Daarnaast is de inrichting van de funktie zodanig <lat een 

maximale produktie mogelijk wordt. De produktie-eisen staan voorop. 
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De sollicitant die niet graag in een industrieel bedrijf 

of aan een machine werkt en daarvan blijk geeft bij de 

sollicitatie, staat mij voorbaat in een zwakke onderhande

lingspositie. 

Personen die daarentegen wel genegen ziJn het werk te doen 

hebben zich bij voorbaat in hoge mate, al of niet geslaagd, 

aangepast aan het gekozen bedrijf en de arbeidsplaats. Zij 

stellen naar men moet aannemen zich eveneens niet 9p in een 

positie van een zelfbewuste of kritische onderhandelaar. 

Na de rondleiding kan de gewenste sollicitant de voorkeur 

geven aan een bezette funktie -en daarmee wordt rekening 

gehouden- of hij kan uit meerdere vakatures kiezen. 

Hij kan echter geen veranderingen verlangen van de bij een 

plaats te verrichten werkzaamheden, van de beloning, van 

het tariefsysteem, de vorm van beoordeling ed. 

De behoeften met betrekking tot sociale faktoren (relatie 

tot leidinggevenden, collega's, de sfeer) zijn een weinig 

bekend en geevalueerd verschijnsel. De kracht van onderlinge 

verhoudingen is slechts oppervlakkig bekend. 

Men kan konkluderen dat de invloed van een werkzoekende meer 

ligt in de keuze's v66r de sollicitatie, van het bedrijf 

waarin men wilt werken, dan jegens het bedrijf waar men feitelijk 

solliciteert. 

8. De indiensttreding. 

8.1. De introduktie: 

In het geval van Warmbeek speelt de personeelsfunktionaris de centrale 

rol bij de indiensttreding. Hij probeert bewust een vertrouwens

relatie met de nieuwe medewerker op te bouwen. 

Begonnen wordt met de voorlichting (mondeling) over alle zaken, die 
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enigszins van belang kunnen zijn. Deze aspekten zijn de inschaling 

op de salarisschaal, veranderingen daarin, werkbeoordeling, vakantie

en spaarregelingen, het tariefsysteem, de proeftijd, variabele werk

tijden, de personeelsvereniging en andere. 

Men streeft zo naar een maximale voorlichting. 

De relatie tussen de personeelsfunktionaris en de afdelingsleiders 

is niet geformaliseerd. In de verdere fasen bekommert de eerste zich 

over allerlei problemen en probleempjes, stelt zich op als een 

soort intermediair tussen de nieuweling en de produktieleider, 

evalueert met beiden de ontwikkelingen in de aansluitingspogingen enz. 

Bij de introduktie van Turkse werknemers wordt een vaste, Turkse mede

werker als tolk gebruikt. 

8. 2. De proefperiode: 

Vanuit de produktieleiding wordt men op sommige afdelingen gestimu

leerd om vragen te stellen en opmerkingen te maken. 

Hiervan wordt weinig en alleen met betrekking tot bijkomende zaken 

gebruik gemaakt. Er zijn in de praktijk weinig nieuwelingen die 

kritiek leveren of klagen. Bij jongere medewerkers wordt echter een 

grotere mondigheid bespeurd. 

Vanuit het bedrijf ligt de nadruk in de proefperiode op kontrole van 

de prestaties van de nieuweling. Kwaliteit en kwantiteit in de 

produktie hebben naast "het gedrag" de meeste aandacht. 

Produceert men te weinig en is er weinig vooruitgang in de produktie

omvang dan ligt de konklusie "dat wordt niks", al snel klaar. 

De personeelsfunktionaris gaat tegen dergelijke oordelen in en 

verdedigt, voor zover mogelijk, de positie van de nieuweling door 

hem bijvoorbeeld over te plaatsen. 

De personeelsfunktionaris houdt kontrole over de nieuwe medewerker 

via de afdelingsbaas en via introduktiegesprekken in de kantine en 

informele kontakten op de werkvloer. Bij klachten of wrijvingen geeft 

hij instrukties aan de afdelingsleider hoe te handelen. Deze terug

koppeling vindt pas plaats na toestennning van de medewerker. 
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Problemen die werknemers in de proefperiode ervaren stamnen, 

volgens de personeelsfunktionaris, voort uit zowel het werk 

als het prive-leven. 

De produktienorm wordt als te hoog ervaren, men krijgt stijve 

spieren, de baas kan lelijk kijken enz. 

Als er problemen met het werk zelf bestaan dan moet de direkte 

baas voor oplossingen zorgen. 

Over de te verrichten werkzaamheden, die meestal erg simpel zijn, 

wordt men of door de werkmeester of door vaste medewerkers geinstrueerd. 

Men kan vertrouwen krijgen in het feit <lat een nieuwe medewerker 

blijft als hij de manier van leidinggeven accepteert en zich thuis 

gaat voelen in het afdelingsklimaat. 

Het type werk <lat men moet verrichten wordt niet als een bindings

faktor beschouwd. Wel als bindingsfaktoren warden door de personeels

funktionaris beschouwd de groep waarin men werkt, de arbeidsvoorwaarden, 

in mindere mate de reisaf stand en bij vrouwen de beloning. De groep 

waarin men wordt geplaatst krijgt echter geen instrukties voor de 

inpassing van een nieuwe medewerker. 

Volgens een bedrijfsleider zijn de volgende faktoren bij de binding 

van belang: bestaans- en financiele zekerheid en "job-satisfaktie". 

Als men wil blijven dan houdt <lat in <lat men zich best gelukkig 

voelt in het bedrijf ook met kort-cyclisch werk. 

Als het werk of de werkkring niet bevallen dan probeert men snel een 

betere plaats te vinden. Dit kan door overplaatsing of vertrek gebeuren. 

8.3. Het vertrek. 

Zoals al geschreven vertrekken de meeste medewerkers bij Warmbeek in 

het eerste of tweede jaar van hun dienstverband. 

In hun eerste jaar zijn ongeveer 50% van de medewerkers vertrokken 

in het tweede ligt <lit percentage op 25 . Blijft men langer,dan mag 

men verwachten, naar de praktijk leert, <lat een betrekkelijk lang 

dienstverband zal blijven bestaan. 
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Werknemers die in de eerste maanden vertrekken worden tot de 

kategorie van "natuurlijke wisselaars" gerekend. Hiertoe behoren 

vooral buitenlanders en jongeren. Mogelijkheden voor wisseling 

van bedrijven worden vergroot door de weinig bedrijfsspecifieke 

werkzaamheden en ervaring bij Warmbeek. 

Men heeft, aldus de personeelsfunktionaris, weinig greep op deze 

groep. De meesten gaan op eigen verzoek weg (+ 55% van de vertrekkers 

in de periode juni '79 - flei '80). Een kleiner deel van de vroege 

vertrekkers (20-25%) valt, volgens bovengenoemde, het werk en de 

werksfeer tegen. Vanwege het eentonige karakter van het werk gaat 

slechts een fraktie weg (2-2,5% van de vertrekkers geeft dit op als 

reden). Te hoge produktie-eisen en monotomie als reden van vertrek 

worden vooral opgegeven door personen die nauwelijks of nooit 

produktiewerk hebben verricht. 

Meestal zijn dit jongeren. Ze worden door het bedrijf als een zwakke 

arbeidsmarktpartij beschouwd: ze zijn veelal slecht gemotiveerd en 

niet in staat om "de schouders eronder te zetten". Het tariefsysteem 

drukt erg zwaar op hen. 

Een deel van de potentiele vertrekkers geeft volgens de personeels

funktionaris zelf signalen die wijzen op problemen in de afstemming. 

De direkte (produktie-) chefs blijven onder een ontslag erg onberoerd 

aldus de personeelsfunktionaris. Ze tonen bij de meesten noch spijt 

noch opluchting. Alleen bij gewaardeerde krachten worden persoonlijk 

of via de personeelsfunktionaris pogingen in het werk gesteld om de 

vertrekker vast te houden. Men is dan zelfs weer welkom bij Warmbeek 

als de nieuwe werkkring mocht tegenvallen. 

Mutaties in het personeelsbestand worden schriftelijk opgetekend. 

Zelden worden exit-interviews gehouden. Men is met deze interviews 

opgehouden omdat men het vermoeden had dat toch niet de ware redenen 

van vertrek werden opgegeven. 
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De redenen voor vertrek van produktiemedewerkers, die schriftelijk 

werden vastgelegd door de personeelsfunktionaris klinken als volgt 

(achter de reden staat het aantal; de cijfers gelden voor een 

periode van een jaar: juni '79 t/m mei '80): 

absoluut 

- in proeftijd 9 

- eigen verzoek 30 

- einde kontrakt 3 

- bevalling 3 

overplaatsing in 
koncern 3 

- ontslag 4 

- vervroegd uittreden 2 

- WAO 

TO TAAL 55 

% 

18 

55 

5 

5 

5 

7 

4 

3 

102 

(= + 25% van het personeelsbestand 
~an de produktie-afdelingen) 
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Bijlage B. Het bedrijf "De Run". 

I • Inleiding: 

De Run is een middelgroot industrieel bedrijf. De organisatie

struktuur wordt door de bedrijfsleiding als sterk genivelleerd 

beschouwd: er zijn slechts enkele (drie) niveaus in de 

hierarchie: de direktie, de bedrijfsleider en de werkmeesters. 

De grootte, wat het aantal personeelsleden betreft, wordt 

beperkt gehouden om de organisatie herkenbaar te houden voor de 

medewerkers. 

De produktiekant van De Run bestaat uit vier afdelingen. 

In drie ervan wordt de produktie gerealiseerd terwijl de vierde 

een gereedschapmakerij is en dus een ondersteunde taak heeft. 

/.. De plaats van de afdeling personeelszaken in de organisatie. 

Volstaan wordt hier met een schematische weergave van de plaats 

van personeelszaken in de organisatie: 

JDirectiel De afdeling personeelszaken 

Inkoop ·----

Kwaliteits-
d i ens t. ·----

1--~~··administratie functioneert betrekkelijk zelf-

----~:t:~-neili-=-
----o rgani sat i e 

standig wat het wervingsbeleid 

betreft. 

Personeelszaken wordt bemand door 

twee personen, een chef en zijn 

assistente. De eerste selekteert 

t ; I I 
Gereed- Prod.hal Prod.hal Prod.hal 

voor alle voorkomende funkties, 

terwijl zijn assistente alleen 

de lagere vakatures voor haar 

rekening neernt. 

schaprnake-
rij. 
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3. De arbeidsmarkt van De Run. 

3. I. Inleiding: 

De externe arbeidsmarkt heeft, evenals bij Warmbeek, 

voor De Run een aantal voor haar 

belangrijke dimensies: naast een bekend deel van de arbeids

markt -bijvoorbeeld de groepen die zich spontaan aanmelden

bestaat er een onbekend aanbod potentieel. Naast gewenste 

en eeschikte werkzoekenden bestaan er ongewenste, ongeschikt 

geachte groepen. 

Daarnaast wordt men gekonfronteerd met veranderingen, die 

optreden; veranderingen in de zin dat aanbod-

groepen verdwijnen en andere verschijnen. 

De dimensies overlappen elkaar deels of volledig. 

Ze omvatten in ons geval groepen werkzoekenden in de produktie

sfeer. 

Over de meeste groepen potentiele werknemers bestaan geen kwanti

tatieve gegevens. Kwantitatieve gegevens zijn alleen beschikbaar 

van de ingeschreven werklozen en werkzoekenden bij een lokaal 

arbeidsbureau en van spontane sollicitanten van wie een sollici

tatieformulier wordt ingevuld of die op enigerlei andere wijze 

warden genoteerd. 

De Run heeft geografisch gezien een relatief gesloten arbeids

markt, in de zin dat personen uit de regio die er werk hebben 

gevonden de regio niet verlaten. Schoolverlaters daarentegen 

zoeken werk waar het is, dus ook buiten de regio. 

Ongeveer zeventig prnrent van de medewerkers is afkomstig uit 

de vestigingsplaats en nog eens 20% uit_de direkte omgeving. 

Van oorsprong is De Run een streekherlrijf. 

Er is, volgens de personeelschef, weinig trek naar industriePn 

in de nabij gelegen grate stad zoals er nok weini8 stedeliTI8en 

bii De Run komen solliciteren. Hen verhuist, aldus bovengenoem

de, niet graag naar de grate stad. 
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Segmentering van de arbeidsmarkt 

De aanbodgroep~~p.:_ 

Men kan op de arbeidsmarkt van De Run de volgende groepen 

onderscheiden: 

I) Bevolking uit de vestigingsplaats en de omringende 

plattelandsgemeenten 

2) Jongeren. 

3) Vrouwen. 

4) Belgen. 

5) Gastarbeiders. 

6) Surinamers. 

7) Werklozen/verwezen werkzoekenden. 

8) Vakantiewerkers en uitzendkrachten. 

ad. I) De "plattelanders''onderscheiden zich volgens de personeels

chef van hun stedelijke tegenvoeters door een hogere 

arbeidsmoraal. Als voorbeelden van recente, goede sollici

tanten worden de ex-wevers en ex-sigarenmakers, werknemers 

uit de deels gesaneerde bedrijven uit de direkte omgeving 

van De Run genocmd. 

Andere voorkeurgroepen uit de direkte (plattelands-) 

omgeving van De Run zijn kinderen van kleine zelfstandigen 

en van agrariers, vanwege hun hoge arbeidsmoraal en inzet. 

De vestigingsplaats en het omringende platteland, zich naar 

het zuiden uitstrekkend tot in Belgie, vormen de rneest 

belangrijke arbeidsmarkt. Inforrnatieverspreiding vindt 

vooral via de mond tot mond reklarne plaats. 

Deze arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Dit heeft weer tot 

gevolg dat, in betrekkelijke tegenstelling tot Warmbeek, 

De Run zich aktiever op rnoet stellen op de arbeidsmarkt~ 

(daarover bij de wervingskanalen rneer). 
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ad.2) Een van de groepen, zowel binnen als buiten het boven 

geschetste gebied, die steeds kleiner wordt, zijn de 

jongeren. Het betreft hier de groep ongeschoolde 

Jongemannen , van Nederlandse of Belgische afkomst. 

De reden hiervan is, volgens het hoofd personeels

zaken, het feit dat steeds meer jongeren een vervolg

opleiding kiezen. Momenteel ligt dit percentage boven 

de negentig procent. 

De werkzoekenden van BLO- en ITO- (Individueel technisch 

onderwijs) scholen worden eveneens geringer in aantal. 

Tegenover <lit groeiend tekort staat, volgens de tweede 

personeelsfunktionaris, een blijvende grote vraag in de 

industrie naar ongeschoolde medewerkers. 

ad.3) Als tegenhanger van het slinkend aanbod van ongeschoolde 

jongemannen staat een steeds groeiend aantal vrouwen. 

Dit kunnen ongehuwde meisjes zijn of getrouwde vrouwen 

met opgroeiende kinderen. Ze kunnen zowel van Nederlandse, 

Belgische als Turkse afkomst ziJn. Veelal hebben de meisjes 

-De Run heeft er tientallen van in dienst- hun huishoudschool 

niet afgemaakt. 

Een steeds groter aantal gehuwde vrouwen maar ook vrouwen 

van buitenlanders arnbieren een betaalde baan. 

ad.4) Men heeft zich vroeger,tot het begin van de jaren zeventig,graag 

gericht op de Belgische arbeidsrnarkt. In Belgie waren 

voldoende werkzoekenden en de lonen lagen er laag. 

Tegenwoordig is het Nederlandse inkornen onder het Belgische 

kornen te liggen. Een Belgische werknerner vertrekt bij De Run, 

vreest men, zodra hij een baan in Belgie heeft gevonden. 

ad.5) Het aanbod van buitenlandse werknemers -voornarnelijk Turkse 

en Surinaamse personen- neemt de laatste jaren toe. 

De rneesten zijn afkornstig uit de dichtbij gelegen grote stad 
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en zwermen, volgens de personeelschef ten gevolge 

van de toegenomen werkloosheid, uit over een gebied 

met een steeds grotere straal. 

Momenteel zijn acht van de tien spontane sollicitanten 

buitenlander. De verdeling bij de vrouwen is evenwichtiger 

Regelmatig zoeken vooral Turkse echtparen werk voor beiden 

in een bedrijf. 

Overigens werken bij De Run slechts twee Turkse echtparen. 

ad.6) De ex-rijksgenoten vormen ook een steeds groeiende groep 

sollicitanten. Deze zijn voor een deel erg aktief op de 

arbeidsmarkt vanwege de verblijfsmogelijkheden in Nederland. 

Ze worden slechts druppelsgewijs aangenomen. Men heeft 

geen goede ervaringen met hen: ze zijn niet gewend aan een 

bepaald ritme en systematiek, zijn moeilijk aanspreekbaar 

en dergelijke~ aldus een bedrijfsleider. 

ad.7) Langdurige, ongeschoolde werklozen worden als ongemotiveer

de werkers en sollicitanten ervaren en ziin daarom niet ge

wenst. Gewenning aan het nietsdoen en de ontwikkeling van 

p~rsoonlijke aktiviteiten speelt hierbij een rol, aldus de 

heersende opinie in het bedrijf. 

ad.8) In de zomerperiode werken bij De Run vakantiewerkers, 

meestal kinderen of kennissen van de eigen medewerkers. 

Voor moeilijk vervulbare funkties, bijvoorbeeld die in het 

ploegensysteem wordt regelmatig een beroep gedaan op 

uitzendkrachten. 

Werkzoekenden uit de bovengenoemde groepen bieden zich 

spontaan aan. Zelf onderneemt De Run geen systematische 

aktiviteiten op de externe arbeidsmarkt, door het jaar 

heen. 

Daar staat tegenover dat in tijden van grote tekorten alle 

mogelijke wervingskanalen gebruikt worden. 
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Overigens wordt de problematiek van het te grote tekort 

aan werkzoekenden als struktureel gezien door het hoofd 

van de afdeling personeelszaken: de stijgende scholings

graad, de te hoge sociale uitkeringen, de krappe arbeids

markt van De Run zelf ten gevolge van de landelijke 

ligging, slechte bemiddeling door de aangwezen instanties 

en te veel personen in de WAO, die voor een deel in de 

WW-regeling thuis horen. 

Zoals al vermeld beschikt de afdeling personeelszaken 

evenals de andere bedrijven niet over kwantitatieve 

gegevens over de omvang van de onderscheiden arbeids

marktgroepen noch over hun arbeidsmarktgedrag. 

Kwantitatieve gegevens over het werklozenbestand warden 

verstrekt door het GAB. Gegevens betreffen onder andere 

de samenstelling en de veranderingen in het bestand; soms 

een uitsplitsing naar beroep. Naast deze informatie heeft 

de afdeling personeelszaken gegevens van de meeste spontane 

sollicitaties. Van de sollicitanten warden genoteerd: het 

geslacht, de nationalteit, de gewenste funktie en de 

resultaten van het eerste kontakt: of men afgewezen is, in 

"reserve" wordt gehouden of aangenomen is. 

Overigens warden niet alle bezoekers genoteerd. Als de 

vakatures vervuld zijn en voldoende personen in reserve 

genomen zijn wordt de sollicitant verzocht een andere keer 

telefonisch te informeren. 

Minder gewenste groepen warden slechts selektief genoteerd. 

Gemiste informatie over de externe arbeidsmarkt: het 

hoofd personeelszaken ervaart geen gemis aan informatie 

over de arbeidsmarkt. Hij zou ook niet kunnen zeggen welke 

informatie nodig zou zijn om effektiever te kunnen werven. 

Wel geeft hij toe dat men via het sollicitatieformulier 

niet voldoende inzicht krijgt in het type en de wensen van 

de werkzoekende. 
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Verbeteringen in de informatie zouden door het GAB kunnen warden 

ingevoerd. 

Deze instantie zou informatie moeten verstrekken over de voor-

waarden die werklozen aan een arbeidsplaats stellen. 

De personeelschef zou dan kunnen uitmaken of hij een vakature 

voor hen heeft. 

3.2.2. In de onderstaande tabel vindt men een overzicht van de ontwikkelingen 

in de aanbodgroepen van spontane sollicitanten van De Run. Hierbij 

doen zich relevante veranderingen voor, waaraan de wervings- en selek

tiestrategie aangepast moeten warden. 

De aanbodgrootte 

De groepen 

Nederlandse (jonge-) 
mannen: 
- ongeschoold 

(incl. ITO) 

- geschoold 

- HTS 

Nederlandse vrouwen: 

- jong, ongehuwd 

- gehuwd 

Bel gen: 

- mannen 

- vrouwen 

Tur ken: 

- mannen 

- vrouwen 

- 2e generatie 

Surinamers: 

Voor 1975 

'X) 
ruim 

voldoende 

voldoende 

ruim 

gering 

voldoende 

voldoende 

voldoende 

geen 

geen 

zeer gering 

'X) 
ruim 
voldoende 
gering 
geen 

meer dan nodig of gewenst 
- even veel als nodig of gewenst 

minder dan nodig of gewenst 
- geen of een enkele 

Vanaf 1975 

gering 

zeer gering 

voldoende 

ruim 

ruim 

zeer gering 

ruim 

voldoende 

ruim 

gering 

ruim 
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3.2.3 Tenslotte volgt een schema van de houding van de De Run-selekteurs 

tegenover de groepen feitelijke sollicitanten. 

De houding betref t oak hier de mate van aantrekkelijkheid en ge

schatte inpasbaarheid (zie hetzelfde schema bij Warmbeek). 

De bedoeling van het schema is om te wijzen op de betrekkelijk 

grate diskrepantie tussen de sollicitanten die men wenst en degenen 

die feitelijk werk zoeken. 

aanwezigheid: aanwezig in aanwezig in bijna 
grate aantallen geringe aantallen afwezig 

trekkelijkheid 

(zeer) aantrekkelijk Nederl. vrouwen Belgische LTS-ers uit 
en HTS-ers vrouwen betreffende 

sektor, 
geoefende 
werknemers 

aanvaardbaar Turkse mannen 2e generatie Belgische 
uitzonderingen komen voor) Tur ken mannen 

minder aantrekkelijk Surinamers Turkse vrouwen langdurig -
werknemers uit werklozen 
vreemde sektoren oudere werk-
partieel leer- nemers 
plichtigen 

3.3. De invloed van individuele werkzoekenden, die solliciteren, op 

de inhoud van de werkzaamheden en dergelijke is bijna afwezig. 

> 

Het idee van de invloed van de andere marktpartij, de werkzoekende, 

leeft niet bij de bedrijfsfunktionarissen. Tijdens de sollicitatie 

heeft men meestal de keuze een vakature, na bezichtiging, wel of 

niet te willen vervullen. Bij meerdere vakante plaatsen kan de 

werkzoekende, als hij ernaar vraagt of erop geattendeerd wordt, 

een keuze maken uit meerdere plaatsen. 

50 jr. 



3.4. Konkurrenten op de arbeidsmarkt. 

De positie van De Run is enigszins zwak door de ligging in een 

dun bevolkt gebied en op relatief grote afstand van de stad, 

De laatste jaren is hij verder verzwakt, volgens de personeels

chef, doordat de arbeidsvoorwaarden -die meer dan tien jaar 

geleden ten gunste van het bedrijf werkten- bij de konkurrenten 

zijn verbeterd en nu op ongeveer hetzelfde niveau liggen als 

bij De Run. Hiermee ontstond bij de bevolking uit de omgeving 

het beeld van een neergaande lijn voor het bedrijf. 

Uit periodieke vergelijkingen van beschikbare salaristabellen 

blijkt dat een aantal bedrijven uit de regio beter betaalt. 

Er wordt een snelgroeiend bedrijf met name genoemd, gelegen 

op hetzelfde industrieterrein, dat een zuigkracht uitoefent 

op Run-medewerkers o.a. door betere promotiemogelijkheden. 

In de vestigingsplaats liggen kleinere bedrijfjes die af en toe 

een Run-werknemer "wegkopen". Zij bieden, volgens de personeels

chef minder bestaanszekerheid en regelmatig komen "weggekochte" 

werknemers weer bij De Run terug. Zo zijn een groat aantal 

van de huidige De Run-medewerkers er voor een tweede keer 

of meerdere keren in dienst getreden. 

De grate stad oefent weinig zuigkracht uit. Veel lijnfunkties 

warden bezet door personen, die in de stad bedrijfsinterne 

opleidingen hebben gevolgd. 

3.5. Het imago van De Run. 

Het bedrijf heeft een bepaalde naam in de omgeving en handhaaft 

die door wat men zou kunnen noemen, promotie-inspanningen. 
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Er zijn verschillende man1eren waarop promotie plaats kan 

vinden in de omgeving en daarmee de arbeidsmarkt. Dit kan 

gebeuren door middel van de produkten, de kwaliteit van de 

arbeidsplaats, het bedrijfsklimaat enz. 

De Run dankt in eerste instantie zijn imago aan de produkten 

die er vervaardigd warden. In tweede instantie is het bedrijf 

bij de werkzoekenden, volgens de personeelsfunktionaris, bekend 

vanwege de relatief grote vrijheid en het bedrijfsklimaat. 

Verder staat De Run bekend als een soort dorpsbedrijf,'waar 

gemoedelijkheid en gezelligheid warden nagestreefd. 

Traditionele wegen waarlangs De Run het imago versterkt zijn: 

I) financiele bijdragen aan lokale verenigingen. Vaak zijn eigen 

medewerkers lid van deze verenigingen. 

2) op verzoek van (basis-) scholen vinden excurs1es door het 

bedrijf plaats. 

Hen heeft dit jaar 2~ en 3~ Jaars LBO-ers, met passende vakken, 

uitgenodigd voor een bezoek aan het bedrijf. Vaklieden leidden 

ze rond en lichtten ze voor. 

3) om de paar jaar vindt, voor familieleden, een open dag plaats. 

4) aktiviteiten van de personeelsvereniging voor de medewerkers 

en introducee's. 

4. De wervingskana!_en. 

4. I Typen werving~kanalen: 

Door de afdeling personeelszaken warden de volgende kanalen 

gebruikt bij de werving van nieuw personeel: 

I) mond-tot-mond reklame, al of niet geinitieerd door de eigen 

medewerkers. 

2) het GAB in Nederland. 

3) krante-advertenties. 

4) informele tussenschakels. 

5) LTS-scholen. 

6) een extern wervingsbureau. 

7) gekombineerd gebruik van bekende en meer experimentele kanalen. 
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ad. I) Als het belangrijkste en meest betrouwbare kanaal 

voor kontakten met potentiele werknemers op de externe 

arbeidsmarkt worden aanmeldingen via de eigen mede

werkers beschouwd. 

In het verlengde daarvan liggen de spontane aanemeldingen 

aan de poort van het bedrijf. 

Van veel minder belang en ook veel minder effektief 

zijn de bemiddelende instanties, krantenadvertenties en 

meer experimentele wervingsmethoden. 

In de eerste vijf maanden van 1980 hadden zich meer clan 

honderd sollicitanten aangemeld, waarvan er een honderdtal 

werden genoteerd. 

Eigen medewerkers kunnnen zowel op een aktieve als pass1eve 

manier mensen werven. Het rechtstreeks in kontakt brengen 

van een werkzoekende met De Run wordt, in tijden van een 

groat personeelstekort, gestimuleerd door premies. 

Op passieve wijze geschiedt de werving door de eigen mede

werkers door informatieverspreiding naar buiten en door 

het verstrekken van gegevens aan de personeelsfunktionaris 

over sollicitanten die men kent, omdat ze kennissen/ 

familie zijn of bijvoorbeeld in dezelfde straat wonen. 

Ook als De Kun extern adverteert warden de eigen werk

nemers, v66r publikatie, van de stap op de hoo8te gebracht. 

De eigen werknemers zijn tenslotte ook de aanbrengers van 

vakantiewerkers. Deze groep wordt grotendeels gevormd 

door kinderen van de medewerkers of kennissen en vrienden( 

inn en. 

De resultaten van spontane aanmeldingen ZlJO voor de eerste 

vijf maanden van 1980 als volgt: van de honderd aanmel

dingen werden er 15 aangenomen, 14 in reserve gehouden, 

13 hebben zelf geweigerd, 46 zijn afgewezen terwijl de 

gang van zaken bij de resterende twaalf onbekend is. 
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ad. 2) De relatie met het GAB bestaat uit de volgende onderdelen: 

- alle vakatures warden aan het GAB gemeld; 

- de vakatures warden opgenomen in de vakaturebank; 

- ze warden opgenomen in het bemiddelingscircuit; 

- bij een groot tekort warden telefonische verzoeken aan het 

GAB gedaan om werkzoekenden te verwijzen; 

- met een zusterbedrijf is eenmaal deelgenomen aan de banen

markt; 

- het GAB stuurt maandelijks een nieuwsbulletin op over het 

ingeschreven bestand en de mutaties daarin. 

De personeelsfunktionarissen zijn niet tevreden met de rol 

van de bovengenoemde instantie: a) de informatie over ver

wezen werkzoekenden is rninimaal; b) als men dringend verlegen 

zit om krachten en deze telefonisch vraagt duurt het minstens 

een week voordat verwezen wordt. Dit is veel te laat, reden 

om uitzendbureaus in te schakelen; c) de verwezen werkzoeken

den warden over het algemeen als ongemotiveerd ervaren of 

dragen fysieke gebreken aan om hun ongeschikheid te onder

bouwen. 

De bemiddelingsinspanningen lijken al met al rninimaal. 

Het probleem dat zich tijdens de banenmarkt voordeed was het 

feit dat de meeste van de twee rnaanden ervoor gemelde vaka

tures op de dag van de banenmarkt al bezet waren. Op de dag 

van de banenmarkt werden dan ook andere vakatures (in de pro

duktiesfeer) aangeboden dan de gemelde. 

ad. 3) In de loop van de laatste twee jaren heeft men een vijf- a 
zestal krante-advertenties geplaatst in Nederlandse en Bel

gische streekblaadjes. Op een Belgische advertentie heeft men 

acht reakties ontvangen. De Nederlandse advertenties ont

lokten veel minder respons. De twee Belgen die werden aange

nomen waren weer snel vertrokken. 

In de advertenties, waarop bijna geen respons kwam, werden 

mannen gevraagd, die in een tweeploegendienst willen werken. 

Een advertentie die wel een re~atief goede respons opwekte was 

er een voor magazijnbediende. 

Aan lokale streekblaadjes, die wekelijks verschijnen, wordt 

door de personeelschef de voorkeur gegeven, omdat deze volgens 
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hen van A tot Z doorgenomen en advertenties eventueel aan 

anderen doorgeseind worden. 

Een recente advertentie - eenmalige plaatsing in twee lokale 

blaadjes in augustus '80 - voor ploegenwerkers, heeft onver

wacht, in tegenstelling tot vroeger wel een bevredigende res

pons opgeleverd. Dreigende saneringen in enkele bouwbedrijven 

worden als een van de oorzaken beschouwd. 

ad. 4) Gedurende enige tijd hebben zich twee Surinamers geplaatst als 

tussenpersoon bij de werving van ex-rijksgenoten. Een van de 

twee is in dienst bij het centrum voor Beroepsorientatie en Be

roepsoefening (CBB); de andere tussenschakel opereerde op eigen 

initiatief. 

Beiden informeerden regelmatig, telefonisch of via een bezoek, 

bij De Run naar vakatures. Zij zochten vooral werk voor Surina

mers, die pas in Nederland waren aangekomen en voor het verkrij

gen van een verblijfsvergunning een arbeidskontrakt nodig hebben. 

Als men een Surinamer aanneemt dan ontstaat snel daarna een grote 

toeloop van weer andere Surinamers. Ook bij deze groep, evenals 

bij de Turkse werknemers, mag men dus een sterke, informele infor

matieverspreiding vermoeden. 

De Run heeft momenteel zes Surinamers in dienst. Van deze zes 

zijn vijf van Hindoestaanse afkomst. 

ad. 5) Voor geschoolde LTS-funkties wordt rechtstreeks op de LTS-scholen 

geworven, Men heeft LTS-ers nodig voor onder andere een nu (juni 

'80) al lang onvervulde funktie van gereedschapmaker. 

Lagere LTS-klassen krijgen, zoals al geschreven, rondleidingen 

door het bedrijf. 

De personeelschef onderhoudt kontakten met een LTS-leraar van 

de lokale beroepsschool. Enkele malen per jaar wordt bij hem ge

informeerd naar LTS-verlaters. 

ad. 6) Evenals bij Warmbeek maakt men bij De Run gebruik van een extern 

wervingsbureau voor de werving van HTS-ers voor leidinggevende 

funkties. Deze instelling plaatst de door het bedrijf opgestelde 

advertentietekst in landelijke weekbladen en vakbladen. 

De selektie is een gezamenlijke inspanning van de personeels

chef en een psycholoog van het deskundige bureau. 
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ad.7) Naast het afzonderlijke gebruik van de wervingskanalen 

gebruikt men ze ook in een gekombineerde vorm. 

Rond de jaarwisseling en enige tijd erna heeft het 

bedrijf met een sterke onderbezetting gewerkt, onder 

andere ten gevolge van een produktie-uitbreiding. 

Ongeveer tien vakatures in de produktiesfeer moesten 

dringend vervuld worden. 

Er zijn toen allerlei kanalen gebruikt om de nieuwe 

medewerkers te vinden. 

De gebruikte kanalen waren: Resultaten: 

I) advertenties in een drietal lokale 
en streekbladen. 

2 Belgen in 
dienst genomen 
(weer v.ertrokken) 

2) het eigen personeel, aangespoord 
door premies. 

2 jongeren aange
nomen 

3) twee GAB's werden ingeschakeld, o.a. 
de afdeling speciale bemiddeling. 

I persoon aangenomen 

4) deelname aan een banenmarkt 

5) luchtreklame, gedurende tweemaal 
een uur. 

6) wegreklame bij de vestiging. 

2 vrouwen 

onbekend 

~~o_nbekend. *) 

aangenomen, totaal 7 personen. 

De tweede personeelsfunktionaris vermoedt dat er wel sprake 

II 

zal zijn geweest van een gekombineerd effekt van de verschillende 

methoden. Zo kan iemand die de wegreklame heeft gezien de infor

matie hebben doorgegeven. 

4.2. Invloed van de wervingskanalen. 

In de onderstaande tabel vindt men een overzicht van de 

geschatte invloed van de verschillende wervingskanalen. De 

kontakten die tot stand kwamen vormen slechts de eerste kon

frontatie tussen de selekteur en de sollicitant. 

*) Sommige sollicitanten, die tot enkele weken na plaatsing naar 
het bedrijf kwamen, herinnerden zich, volgens de personeels
funktionaris het bord langs de weg. 
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Bij de bestudering van het schema moet men in acht nemen dat 

de kolom- en rijtotalen, geen kwantitatieve weergave zijn van het 

belang van het desbetreffende kanaal of de grootte van de groep. 

~ 
eigen bron- rnond krante- Nl en tussen- tele- sdirif- uit-
rnede- werving tot adv er- Belg. per soon fonisch telijk zend-
we:rkers (c;cholen rnond tentie GAB + lure au -

LTS 110 rEklarne bane nm. g p 

Nederlandse jongsrnannen 
x*) - ongeschoold x (ITO) x x x 

- geschoold x 

- HTS-ers xx 
----

Nederlandse vrouwen 
- ongehuwd xx x x x 

- gehuwd x xx xx**) xx 

Bel gen: 
(voorale rneisJes en 
vrouwen) x x x x 

Turken: 
(rnannen en vrouwen) x xx 

Surinarners xx xx 

*) x: enig aanbod (een of enkele personen per jaar) 

xx: groot aanbod (enige tientallen personen per jaar) 

**) l' eenma ig. 

4.3 Het wervingsbudget. 

De afdeling personeelszaken beschikt over een jaarbegroting 

opgesplitst over verschillende posten. Hierbij is een bepaalde 

ruimte gereserveerd voor niet- geplande uitgaven, bijvoorbeeld 

voorkomende wervingsuitgaven. 

Als op een bepaald, onvoorzien moment geworven moet warden dan 

heeft de personeelschef de vrijheid om een deel van de reserves 

te besteden aan de werving. Pas achteraf wordt de effektiviteit 
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van de besteding geevalueerd. Dit gebeurt aan het einde 

van een periode van vijf weken of van een heel jaar, 

waarin gelden voor werving zijn besteed, door vergelijking 

met bestedingen in voorgaande perioden. Bij de evaluatie 

speelt het aantal te vervullen plaatsen en de. urgentie van 

de vervulling een rol. 

5. Arbeidsplaatsontwikkeling. 

De verbeteringen in het werkklimaat en de arbeidsplaats z1Jn 

vooral terug te voeren tot veranderingen ten behoeve van een 

grotere veiligheid van de eigen medewerkers en betreffen aspekten 

van de (materiele) arbeidsomstandigheden. Daarnaast deden en 

doen zich veranderingen in de produktiewijze voor, zowel per 

arbeidsplaats als per zogenaamde kostenplaats. De veranderingen 

betreffen verdere mechaniseringen en automatiseringen en brengen 

vergemakkelijkingen van de houdingen en handelingen van de 

funktievervuller met zich mee. 

Een van de inkonvenienten die bestreden wordt is het lawaai. 

Dit veroorzaakt bij een deel van de medewerkers aan de meest 

lawaaierige machines een aanzienlijke doofheid, tot 10% van het 

gehoorvermogen. Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden - ten 

behoeve van een grotere veiligheid en van de gezondheid - en 

de arbeidsvoorwaarden blijven hier verder buiten beschouwing. 

Hier kan gewezen worden op identieke ontwikkelingen in het hele 

bedrijfsleven. 

De werkinhoud. 

Naast de meer "konventionele" verbeteringen warden al enkele 

jaren plannen gerealiseerd in de vorrn van werkstruktureringen. 

Bij De Run is men met twee herstructureringsprojekten bezig, 

waarvan een zich in een eindstadiurn bevindt en het andere in een 

gevorderd stadium. 

De werkverandering speelt zich op kostenplaatsniveau af en 

betreft daarmee de produktie van een volledig artikel. Ze houdt 

zowel verdere mechanisering als taakverrijking in. 

Het eerste herstructureringsproject is ontstaan onder druk van de 

noodzaak om de produktie van een bepaald artikel drastisch te 

verhogen bij een arbeidsmarkt, waarop gewenste groepen ongeschoolde 
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arbeiders niet meer leken voor te komen. 

De bedrijfsleiding stand toen voor de keuze om hetzij 

de produktie over te brengen naar het buitenland, dan wel 

om meer buitenlandse werknemers voor de eenvoudige werk

zaamheden in te schakelen of om de kwaliteit van de arbeids

plaats te verhogen en daarmee het werken bij De Run voor 

hoger gekwalificeerde medewerkers of werkzoekenden aantrek

kelijker te maken. Men koos voor de derde oplossing. 

Hoewel externe marktoverwegingen een belangrijke rol speelden 

bij de invoering van de arbeidsplaatsverrijkingen warden deze 

vooral ten behoeve van de eigen, capabele medewerkers uitgevoerd. 

Tot de nieuwe taken op de geherstruktureerde plaatsen behoren 

onder andere bewaking van het produktieproces, dat uitgebreid 

is en het verrichten van eenvoudige reparatiewerkzaamheden. 

Hiervoor moesten de geselekteerde medewerkers bijgeschoold 

warden op een centrum voor vakopleiding (C.V.V.). 

De nieuwe werkzaamheden brachten in eerste instantie een 

positiestijging op de salarisschaal met zich mee. In een later 

stadium kon men nog een schaal stijgen. Hiervoor moest men wel 

alle hoofdfunkties op de kostenplaats beheersen om zo volledig 

verwisselbaar te worden. Aan deze eis konden de betrokken mede

werkers niet voldoen,waardoor de eisen werden verlaagd. 

Ervaringen met uitwisselbaarheid -noodzakelijk in geval van 

afwezigheid- en de bijscholingsprocessen zijn volgens de 

betreffende bedrijfsleider, niet goed. 

Een tweede herstruktureringsprojekt, van meer recente datum, 

is bemand met een extern aangetrokken LTS-er. 

Naast de genoemde verbeterinen die wel gerealiseerd zijn of 

worden zijn er ook andere die door de medewerkers gewenst worden 

maar waaraan men niet tegemoet kan komen. 

De grootste wensen betreffen: I) meer loon; niet te realiseren 

door de financiele positie van het bedrijf, de bestaande CAO

afspraken en de (tijdelijke) loonstop; 2) het lawaai;hoewel 
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hieraan veel gedaan wordt blijft toch een deel hiervan bestaan; 

3) part-time werk t.b.v. gehuwde (niet-)werkzame vrouwen. Tegen 

dit laatste verlangen warden naar het lijkt, zowel reele als irreele 

bezwaren aangevoerd door de produktieleiders. 

De mogelijkheden voor het kreeren van part-time funkties vormen 

tegenwoordig wel een diskussiepunt terwijl het vroeger onbespreek

baar werd gehouden door de produktiehoofden. 

Overigens kunnen gehuwde vrouwen de vrijdagmiddag al naar huis om 

het weekeinde beter voor te bereiden. Dit is dus een tegemoetkoming 

aan behoeften van een eigen, specifieke groep medewerkers. 

Een van de bedrijfsleiders is van oordeel dat funkties in de indus

trie weer de best betaalde moeten warden. Hiermee zou een aanmerke

lij k deel van de knelpunten op de arbeidsmarkt van de industrie op

gelost zijn. 

Een probleem in de relatie arbeidsplaatsverbetering - externe ar

beidsmarkt is het feit dat het moeilijk is om informatie over de 

verbeteringen naar buiten te brengen. Men weet ook niet welke mo

gelijke effekten men zou mogen verwachten van die markt als feiten 

als herstrukturering voor de werving gebruikt zouden warden. 

n. Vakatures, verloop en ziekteverzuim 

6. I. De vakatures 

Hardnekkige vakatures zijn vooral funkties op het laagste niveau, 

zowel machinegebonden, relatief fysiek zwaar werk als niet-machine

gebonden, bijvoorbeeld inpakken. De laatste funktie (inpakken) wordt 

vooral door meisjes vervuld. 

De enkele funkties in een twee-ploegen systeem vormen de meest hard

nekkige vakatures. 

De vakatures bevinden zich wat de beloning betreft in de onderste 

salarisscha~l. De mogelijkheden tot opklimming in de salarisschalen 

door ongeschoolden zijn gering en beperken zich, voor de meesten, 

tot een a twee treden. 
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De inhoud van de machinegebonden werkzaamheden bestaat uit een reeks 

van handelingen die als kort-cyclisch en routinematig worden aange

duid. 

Als ernstigste inkonvenient geldt voor sommige hallen lawaai. In 

het sociaal jaarverslag van '78 staat dat het aantal klachten over 

lawaai-overlast toeneemt. Het overgrote deel van de werkzaamheden 

vindt in dagdienst plaats. 

Het aantal onvervulde vakatures schommelt tussen 0 en 15. 

De gemiddelde tijd dat een vakature openstaat is drie maanden. 

Dit wordt door de personeelschef als te lang ervaren. 

Per gebouw/hal (enkele afdelingen onder een bedrijfsleider) treft 

men afdelingen met weinig vakatures en afdelingen, zoals een voor

bewerkingsafdeling met moeilijk vervulbare vakatures. Dergelijke 

vakatures worden geevalueerd. 

Conclusies door de produktieleiding gaan in de richting van te vuil, 

te zwaar en te lawaaierig werk, te lage beloning en bij enkele 

het genoemde ploegensysteem. 

Oplossingen, waaraan al tien jaar gewerkt wordt, betreffen verdere 

mechanisering van zwaar werk, vervangingen van machines en omkas

tingen van lawaaierige machines, eliminering van de noodzaak tot 

ploegenwerk door nieuwe investeringen enzovoort. 

Er zijn echter grenzen aan wat haalbaar is. De monotomie blijft 

bestaan evenals het tariefsysteem. Hetzelfde geldt voor het lawaai. 

6.2. Het verloop 

Evenals bij de andere onderzochte bedrijven is ook bij De Run het 

verloop onder de pas in dienst getreden medewerkers groot. Ook 

hier worden cijfers genoemd van 50% voor het eerste dienstjaar en 

25% voor het tweede. 
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In het sociaal jaarverslag van 1978 wordt o.a. de volgende 

staat gepresenteerd over de uitdiensttredingen: 

1977 1978 

mannen: direkt (produktieven) 29 25 

indirekt 11 

beambten 9 2 

vrouwen: direkt 24 12 

indirekt 0 0 

beambten 0 0 

73 40 

(1977 sloot men af met 297 personeelsleden en 1978 met 264). 

Hier zien we aanmerkelijk grote verschillen in verloopcijfers 

voor '77 en '78. Het grootste verloop deed zich voor onder 

de direkt produktieven: in '77 nemen zij 73% van alle verloop 

voor hun rekening, in '78 zelfs 93%. Daarnaast is het verloop 

onder de vrouwelijke produktieven relatief het grootst. 

6.3. Het ziekteverzuim. 

Ontwikkelingen hierin worden niet zo gedetailleerd vastgelegd 

als bij het bedrijf Warmbeek. In het Sociaal Jaarverslag van 

1978 worden grafieken weergegeven met verzuimpercentages voor 

mannen, vrouwen en het totaal over de twaalf maanden van een jaar. 

In 1978 schommelden de percentages voor vrouwen tussen 9 en 19 

en voor mannen tussen ruim 5 en 18. Voor het totale personeels

bestand schommelde het verzuimpercentage tussen 6,3 en 17,2%. 

Het gemiddelde lag op 10,9%. 

7. Het wervingsproces 

7.1. Planning van de personeelsbehoefte 

De planning van de personeelsbehoefte geschiedt voor de periode van 

een jaar en is gebaseerd op de produktieplanning voor dezelfde 

periode. 
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De produktie-omvang wordt op haar beurt gebaseerd op de afzet

prognoses van de verschillende verkooporganisaties van het concern, 

waartoe De Run behoort, die zowel in het binnen- als buitenland 

zijn gevestigd. 

De geschatte verkoop van artikelen van De Run wordt door de 

produktieleiders gecorrigeerd -het al bij Warmbeek genoemde 

gedempte reageren-. 

Aan de hand van de produktieplanning wordt berekend hoeveel uur 

nodig zullen zijn om de voorspelde jaaraantallen te bereiken. 

Daarnaast wordt berekend hoe groot de produktie kan zijn uitgaande 

van de bestaande omvang van het personeelsbestand. 

Het voor de planning nodige aantal uren wordt vergeleken met 

het realiseerbare aantal. 

Op grond ·van de verschillen tussen gevraagde en realiseerbare 

produktiviteit gaat men, bij een gekonstateerd positief verschil, 
. 1 11. *) over tot het opstellen van een wervingsdoe ste ing 

De afdeling personeelszaken corrigeert het aantal benodigde 

(of teveel aan) werknem~rs met een faktor waarin de afwezig-

heidspercentages ten gevolge van verloop (de daarna ontstane 

tijd dat de plaats onvervuld i~ en verzuim zijn verwerkt. 

De produktie-omvang en de personeelsbehoef te worden elke 

tien weken gecorrigeerd aan de hand van bijgestelde verkoop-

prognoses. 

x) In formulevorm is het aantal extra benodigde (of te veel aan) 
werknerners per jaarproduktie en kostenplaats 

(ua _ N) 
W ext. = !~Sf wl 

waarbij: 1,25: met deze faktor wordt het aantal prestatie

f 

ua 

wl 
N 

uren in gewone uren orngezet. 
de korrektiefaktor voor afwezigheid (verloop 
en verzuim) (in de praktijk is f + I .20) 
aantal benodigde uren per geplande jaarpro
duktie van artikel a. 
aantal werkuren per werknerner per jaar. 
aantal werknerners op de kostenplaats van 
artikel a aan begin planningsperiode. 
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Produktieplanning en verkoopverwachtingen vertonen door het 

jaar geen grote schonnnelingen volgens de personeelsfunktionaris. 

De planning van de produktietijd en personeelsbehoefte 

geschiedt met behulp van een computer. 

De grote nauwkeurigheid die men nastreeft is onder andere 

een gevolg van slechte ervaringen -met gedwongen ontslagen

ui t het verleden. 

De planning van de personeelsbehoefte geschiedt centraal door 

de personeelschef. Hij bepaalt, aan de hand van achterstanden 

in de produktie, welke afdeling of kostenplaats de eerst

volgende aangenomen werkzoekende kan plaatsen. 

De voorkomende schommelingen in de afzet en de personeels

bezetting vereisen -naast het planmatige deel- een flexibel 

en ad-hoc personeelsbeleid door het jaar heen. 

7.2. Het selektieproces. 

ad. I) 

Evenals bij Warmbeek kunnen we ook voor De Run het selektie

proces in twee delen opsplitsen 1) een fase van de eerste 

konfrontatie en verkenningen, (gedeeltelijke) invulling van 

de sollicitatieformulieren, afspraken en dergelijke, 

2) het formele sollicitatiegesprek, met rondleiding en 

kennismaking met de werkmeester. Bij een dringende noodzaak 

tot vervulling kunnen. fasen I en 2 gelijktijdig plaats-

vinden, 

De eerste beoordelingen door de selekteur ziJn grotendeels 

gebaseerd op ervaringen met vroegere sollicitaties. 

De ervaringen zijn omgezet in een soort intuitieve kennis, 

voor welke de selekteur in meer of mindere mate een beves-

tiging zoekt. 

Naast persoonsgebonden kriteria spelen eisen vanuit de 

werkvloer ook een belangrijke rol bij de selektie. 

De eisen betreffen inzet, inpasbaarheid en geschiktheid 

voor specifieke funkties. 
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Deze eisen hcb~en bij voorbaat tot gevolg dat bepaalde 

groepen werkzoekenden niet in aanmerking ~wmen voor de 

vakature. Deze groepen zijn onder andere buitenlanders, 

die de Nederlandse taal niet beheersen. 

Door de selekteurs warden de spontane sollicitanten inge

deeld in de volgende categorieen I) personen die onge

schikt lijken ("dat wordt niets"). Deze klasse omvat 

personen uit de bouwwereld, verder leerplichtigen, 

ouderen die fysiek zwak(ker) funktioneren, ongemotiveerde, 

verwezen werklozen enz. 

2) personen die op het eerste gezicht wel geschikt lijken. 

Vaak zijn di.t werknemers ui t and ere bedrijven, ui t 

arbeidersmilieu's uit de vestigingsplaats; personen die 

de eigen werknemers kennen, enzovoort. 

3) twijfelgevallen. Dit zijn personen die deels aantrek

kelijke kenmerken dragen (bijv. Nederlandse afkomst) en 

deels onaantrekkelijke (bijv. een slecht werkverleden). 

Twijfel wordt voorts gewekt door tegengestelde uit

spraken tijdens de sollicitatie. 

Terwijl het, volgens de bovengenoemde funktionaris, snel 

uit te maken is wie geschikt lijkt en wie ongeschikt 

werpen twijfelgevallen meer problemen op. In dergelijke 

gevallen zoekt men uitsluitsel bij derden (de eigen 

werknemer of de vroegere werkgever) of probeert 

men via een meer intensieve ondervraging achter 

de waarheid te komen. Dit kan ook bereikt worden 

door bezoek aan de afdelingen en de vakante plaats. 

Bij de selektie kunnen, volgens de tweede personeels

funktionaris vergissingen gemaakt worden. Goede werk

nemers kunnen worden afgewezen, slechte krachten kunnen 

worden aangenomen. 

Als voorbeeld worden meisjes genoemd die te verlegen 

ziJn om meer dan ja of nee te zeggen. De selekteur krijgt 

zo geen goed inzicht in de sollicitant en kan op grond 

van <lit tekort aan kennis het solliciterende meisje 

afwij zen. 



-62-

Deels is men bij De Run bereid om personen die in het 

algemeen gewenst zijn maar twijfel oproepen, onder de 

druk der omstandigheden, aan te nemen met alle risico's 

van <lien. 

Bijna alle groepen spontane aanmelders (evenals de enkele 

telefonische en schriftelijk reagerende sollicitanten) 

worden door de tweede personeelsfunktionaris opgetekend. 

De notities bij de namen weerspiegelen de bovengenoemde 

indeling. 

De volgende opmerkingen kan men achter de namen vinden: 

I) afgewezen, niet aangenomen, 2) reserve en 3) aangenomen, 

in dienst. Bij buitenlanders (uitgezonderd Belgen) wordt 

de nationaliteit vermeld. 

De redenen waarom men bij De Run solliciteert ziJn veel

vuldig en uiteenlopend. De een doet dit vanwege de 

verdiensten, (vrouwen bijvoorbeeld). 

Een tweede vanwege de baanzekerheid, een derde om zich 

op te werken. Ex-rijksgenoten zoeken werk in verband 

met de verblijfsvergunning; Turken, evenals de meeste 

Nederlandse meisjes vanwege kennissen; getrouwde vrouwen 

vanwege de verdiensten en de variabele werktijden. 

ad.2) Bij de formele selektie spelen de volgende kriteria 

een belangrijke rol, aldus de personeelschef: bij 

bepaalde (zware) funkties het geslacht; de gezondheids

toestand; aantal en aard van vroegere dienstverbanden; 

bereidheid om routinewerkzaamheden te verrichten. Verder 

spelen op de werkvloer de motivatie en inspanning. 

Men moet de lagere school in een redelijk snel tempo 

doorlopen hebben. 

Onbelangrijk voor de funktie van machinebediende zijn 

de opleiding, ervaring en reden van de sollicitatie, 

tenzij deze negatief is. 

De sollicitanten worden onderworpen aan een sollicitatie

gesprek, er wordt gelet op het voorkomen en men wordt 

medisch gekeurd. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

technische tests. 
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De werkzoekende kan de uitkomst van een sollicitatie 

beinvloeden door zijn opstelling: hij moet zich als 

serieus en werkwillend presenteren, om zijn kans op 

aanname te vergroten 

7.3. De rol van de produktieleiders bij de werving en selektie. 

Ook bij deze funktionarissen spelen eigenschappen als inzet 

en gemakkelijke inzetbaarheid een cruciale rol. 

Verder specificeren de bedrijfsleiders de eisen die aan een 

individuele sollicitant gesteld warden in termen van de vakante 

funktie. De verschillende typen machines, zwaarte van het werk 

en dergelijke bepalen mede aan welke kriteria de nieuwe 

funktievervuller moet voldoen. 

Uitgaande van de persoonskenmerken van de werkzoekenden warden 

ook voorkeuren geformuleerd: zo heeft een bedrijfsleider 

ITO-leerlingen en LTS-ers, die voortijdig de opleiding verlaten, 

graag als werknemer. 

Daar deze groepen steeds kleiner warden - althans op de arbeids

markt van De Run - heeft men zijn eisen verlaagd en accepteert 

men meer buitenlanders. Onder hen stellen de Surinamers de 

produktieleiders voor extra problemen. 

Als een personeelsfunktionaris met een sollicitant op de werk

vloer komt - de voorselektie is dan gunstig afgesloten - dan 

bestaat er een grote kans dat de sollicitant aangenornen warden. 

De personeelsfunktionarissen hebben in de loop der jaren de 

voorkeuren van de produktieleiders en op de afdelingen leren 

kennen. Bij de rondleiding, tijdens de sollicitatie houden de 

produktieleiders zich afzijdig. 

Tijdens de sollicitatie stellen personen met fabriekservaring 

meer vragen dan schoolverlaters. 

De sollicitant krijgt een rondleiding op de werkvloer en de te 

vervullen vakature wordt getoond. Als men deze afwijst dan be

staat de mogelijkheid, na afloop van een opdracht, op over-
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p laa ts ing. Men wordt dan op een wachtlijst gezet. Bij meerdere 

vakatures kan men al voor de indiensttreding zijn voorkeur 

uitspreken. 

Sollicitanten die niet routinematig werk willen doen ziJn per

sonen met een hogere (LTS-)opleiding, personen met afwisse

lende werkzaamheden in het verleden en schoolverlaters. 

Werknemers die routinewerk blijven doen hebben een defaitis

tische houding ("ik kan toch niets anders", "ik heb geen op

leidingen") aldus de personeelschef. 

8. De indiensttreding 

8. I. De introduktie 

De nieuwe werknemer ontvangt op de eerste dag een bedrijfs

brochure met aanwijzingen, bepalingen, informatie over ver

antwoordelijkheden en de arbeidsvoorwaarden. 

De bemoeienis van de personeelsfunktionarissen bij de indienst

treding is verder zeer beperkt. Deze brengen de nieuweling 

naar de afdeling en leveren hem af bii de werkmeester. 

Hij leidt de nieuwe medewerker rond en stelt hem voor aan de 

toekomstige collega's. De werkmeester houdt tijdens de proef

periode toezicht op de nieuweling. 

Als de nieuwe medewerker uit de vestigingsplaats komt en ken

nissen op de afdeling treft dan behoeft volgens de informant 

de bedrijfsleiding zich geen zorgen te maken over het sociale 

aspekt van de aansluiting. 

Een vreemdeling ontmoet aanmerkelijk meer moeilijkheden bij de 

opname. Buitenlanders zoeken aansluiting bij landgenoten. 

8.2. De proefperiode 

Voor bepaalde funkties behoort bijscholing tot de vereisten. 

Dit wordt meestal op de werkvloer gedaan, onder leiding van 

de werkmeester. 

In de proefperiode moet men leren om meerdere machines te be

heersen, omdat overplaatsingen - in verband met voorkomende 

kleine opdrachten - tot de mogelijkheden behoren. 
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Van capabele medewerkers had de bedrijfsleiding graag gezien 

dat ze zich extern -bij het PBNA- zouden scholen. Dit gebeurt 

echter zelden. 

Klachten warden zo veel mogelijk op de afdeling zelf opgelost. 

Vragen aan de personeelsfunktionarissen lopen -itt. Warmbeek

via de formele weg, te weten de werkbaas. 

Problemen in de proefperiode ziJn erg licht van aard: plaats 

van de koffie-automaat en dergelijke. 

Ernstige klachten warden niet geuit aldus een bedrijfsleider. 

Oudere werkmeesters zijn weinig gevoelig voor allerlei aan

sluitingsproblemen, voor "dat geleuter aan m'n kop". 

Jongere werkmeesters zijn daarentegen, volgens de bovengenoemde 

bedrijfsleider, veel gevoeliger en alerter jegens sociale 

faktbren. 

Belangrijke aspekten bij de aansluiting van jongeren die 

de binding ten goede komen, zijn, volgens bovengenoemde, 

de sfeer op de afdeling, versterkt door muziek. Nog 

belangrijker zijn de onderlinge relaties. 

Overplaatsingen kunnen dan ook soms moeilijk verwerkt warden 

aldus de personeelschef. Dit heeft ertoe geleid dat men bij 

voorkeur nieuwe opdrachten naar een werknemer toe brengt, 

in plaats van deze werknemer over te plaatsen. 

Daar komt nog bij dat, volgens de informant, werknemers bij 

voorkeur continu hetzelfde werk verrichten. 

Een onbekende plaats maakt hem onbemind. Ervaring, aldus 

luidt de verklaring, met dezelfde machine maakt een hogere 

produktie mogelijk en het verrichten van dezelfde werkzaamheden 

leidt ertoe dat men ze blindelings kan doen en daarmee tijd 

beschikbaar krijgt om met gedachten te spelen, naar muziek 

te luisteren en zich te onderhouden met collega's. 

Heeft men echter wel behoefte aan overplaatsing en maakt men 

die kenbaar dan wordt daar rekening mee gehouden. 

Met het welbevinden van mannen wordt -in verband met de te 

verwachten of gehoopte lengte van het dienstverband- meer reke

ning gehouden dan met die van vrouwen. 
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Na ongeveer drie weken informeert een personeelsfunktionaris 

bij de werkbaas hoe de nieuweling funktioneert. 

Is hij niet tevreden over de produktiviteit van de nieuwe 

werknemer dan kan hij zelfstandig tot ontslag beslissen. 

Produceert men onvoldoende maar past men goed in de afdeling, 

bij de overige medewerkers, dan kan men gunstig beoordeeld 

warden. 

Bij twijfelgevallen wordt advies aan personeelszaken gevraagd. 

Na de proefperiode van twee maanden wordt men beoordeeld 

aan de hand van een beoordelingsformulier. Dit formulier 

wordt overigens voor alle medewerkers gehanteerd. 

Hierbij warden drie beoordelingscategorieen onderscheiden: 

kwantiteit, kwaliteit van de werkzaamheden en het produkt en gedrag. 

De kwantiteit kan men volgens een wetenschappelijk gemeten 

taakstelling bepalen of meer subjektief, waarbij de tijds

besteding en het tempo beoordeeld warden. 

Bij de kwaliteitsbeoordeling spelen de volgende zaken een rol: 

de frequentie, aard en ernst der fouten, de afwerking, de 

vindingrijkheid, aanpak en initiatief, zelfstandigheid en 

over leg. 

Het gedrag krijgt een score door optelling van gekwantificeerde 

oordelen over de volgende feiten: houding t.o.v. de middelen, 

netheid werkplek, veiligheid, kollegialiteit en houding 

t.o.v. het bedrijf en voorschriften. 

Voor elk van de genoemde kriteria krijgt men een score. 

Schommelt het gemiddelde cijfer rond een zeven dan wordt men 

in vaste dienst genomen. 

In eerste instantie wordt tijdens de proefperiode op kwalita

tieve aspekten van het werk gelet. Als men de kwaliteitsnorm 

heeft bereikt wordt men gestimuleerd om het tempo op te voeren. 

Inpasbaarheid in de groep is een snel herkenbaar verschijnsel. 

Mocht men niet in de groep warden opgenomen dan wordt naar 

een andere plaats uitgekeken of wordt men ontslagen. 
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8.3. Het vertrek. 

Zoals al geschreven warden door de nieuwe werknemers weinig 

klachten geuit. Dit neemt niet weg dat er diskrepanties 

leven bij de nieuweling tussen de werkkring en arbeidsplaats, 

die men zich gewenst had en de feitelijke situatie bij De Run. 

Deze tegenstellingen blijken uit het grote verloop onder pas 

aangenomen werknemers. 

Binnen een jaar na indiensttreding is 50% van de nieuwe 

medewerkers vertrokken. Tussen een en twee jaar dienst

verband gaat ongeveer 25% van de nieuwelingen weg. 

Van de personen, die langer dan twee jaar blijven kan 

opgemerkt warden dat zij hoogstwaarschijnlijk zullen blijven. 

Voor deze groep is dus sprake van een geslaagde aansluiting. 

Dezelfde verlooppercentages warden ook geschat voor Warmbeek 

en De Mark. 

Er warden geen zogenaamde exit-interviews afgenomen door de 

afdeling personeelszaken. Men is hiermee gestaakt, omdat het 

vermoeden bestond dat de werkelijke redenen niet verteld 

warden. De hoofdreden die opgegeven wordt betreft het inkomen, 

hoewel de personeelsfunktionaris vermoedt dat het zich niet 

thuis voelen bij De Run minstens even belangrijk is. 

Het grootste verloop vindt onder jongeren plaats. 

Er zijn verlaters die al lang voor de definitieve stap hun 

vertrek ~redenen) kenbaar maken. Anderen weer vertellen bij 

hun vertrek in het geheel niets. 

Naast de groep vrijwillige vertrekkers bestaat er een groep 

die men of in de proeftijd ontslaat of adviseert naar een 

andere werkkring uit te kijken. Het betreft, volgens de 

personeelschef, medewerkers die de gewenste produktie niet 

halen, personen die "de kantjes vanaf lopen", die te 

frequent ziek zijn, personen die anderen opruien enz. 
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Volgens een bedrijfsleider zijn de hoofdredenen voor vertrek, 

op ziJn betrekkelijk lawaaiige afdelingen, het ploegenwerk 

en de te lage beloning, en niet de geluidsoverlast. 

Theoretisch gezien heeft, volgens bovengenoemde, iedere 

nieuwe werknemer een bepaald verwachtingspatroon jegens het 

werk. Mochten deze niet uitkomen dan vertrekt men. 

Aspekten waaraan men regelmatig niet kan wennen betref fen de 

snelheid, de monotomie en het binnenwerk (het werken binnen 

vier muren). De banen vallen, in de ogen van de bovengenoemde 

bedrijfsleider binnen de kategorie "low interest" (tarief

systeem, monotomie, eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de norm). 

Men heeft weinig moeite met het feit dat een groat deel van 

de medewerkers vertrekt. 

Men blijft er, met andere woorden, stoicijns onder. 

De redenen waarom men vertrekt - hier wordt altijd door de 

bedrijfsleider naar geinformeerd - zijn weinig interessant 

eenvoudig vanwege het feit dat men vertrekt. 

Een deel van de vertrekkers had behouden kunnen warden als men 

geen beoordelingsfouten had gemaakt, door bijvoorbeeld het 

te laat aanbieden van een promotiemogelijkheid. 

De redenen waarom men ontslagen wordt binnen de proeftijd zijn, 

voor een andere bedrijfsleider bij de gevallen die hij zich 

herinnert te hoog verzuim bijv. 2 x in 2 maanden, lage 

prestaties en een slechte verhouding met de groep waarin men 

werkt. 
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Bijlage C. Het bedrijf De Mark 

I. Inleiding 

De Mark is een groot industrieel bedrijf met vestigingen in 

Nederland en in het buitenland. In totaal heeft het concern 

enkele duizenden werknemers. 

Centraal in dit verslag staan de wervings- en verdere afstem

mingsaktiviteiten voor het belangrijkste onderdeel van het 

concern, te weten het produktiebedrijf. 

Van al le medewerkers van het concern was einde 1979 36% in 

direkt produktieve funkties werkzaam. Het produktiebedrijf is 

gevestigd in een middelgrote plaats in Nederland. 

De organisatiestruktuur van het hele concern is tamelijk uitge

breid en zal hier slechts gedeeltelijk belicht warden. 

Het produktiebedrijf vervaardigt een hoofdprodukt. Dit gebeurt 

in vier hallen. 

2. De plaats van de personeelsfunktie in de organisatie 

Door haar grote omvang is ook de personeelsfunktie omvangrijk en opge

deeld in specialismen en in centrale en gedecentraliseerde afde

lingen. 

Er bestaat een stafdienst die de sociale aangelegenheden van het 

hele concern behartigt. Een van de subdiensten van deze stafdienst 

is Personeelszaken. Andere zijn bijvoorbeeld Arbeidszaken en Be

drijfsgezondheidszorg. De dienst Personeelszaken is een centrale 

dienst en bestaat uit vijf afdelingen. Een van de afdelingen is be

last met de werving en selektie. De afdeling Werving en Selektie 

is ook een centrale dienst, dat wil zeggen dat zij voor alle divi

sies en afdelingen van het concern de werving verzorgt. 

De wervingsfunktionarissen ziJn verantwoording schuldig aan het hoofd 

Personeelszaken en via deze aan de direkteur van de stafdienst. 

Een van de concernafdelingen waarvoor de afdeling Werving en Selektie 

werft is het prod~ktiebedrijf van de De Mark. 

Dit bedrijf heeft een eigen personeelsdienst die de personeelszaken van 
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alle afdelingen en hallen behartigt. Vanuit de personeelsdienst 

van het bedrijf worden personeelsfunktionarissen over de produktie

hallen gedetacheerd. Naast hen werken, per hal, ook een maatschappe

lijk werker en een begeleidingsfunktionaris ten behoeve van onder 

andere het (sociaal) funktioneren van de medewerkers. 

De relatie die de produktie-afdelingen onderhouden met de centrale 

afdeling Werving en Selektie loopt formeel via de afdelings- of 

sektorpersoneelsfunktionarissen. 

De sektorpersoneelsfunktionarissen vallen zowel onder de leiding 

van het hoofd van de eigen personeelsdienst als onder de funktionele 

leiding van de direkteur van de voornoemde stafdienst. 

3. De arbeidsmarkt van De Mark 

Vooraf client opgemerkt te worden dat in de leiding van De Mark pessi

mistische geluiden klinken over de arbeidsmarkt van werklozen: de 

direkteur van de stafdienst ziet haar als een gestagneerde 

markt: of men te maken heeft met een gespannen of een ontspannen ar

beidsmarkt, potentiele medewerkers worden niet bereikt. Als oorzaken wor

den gezien de mislukte rol van de bemiddelende instanties, de reputatie 

van de betreffende industrietak en de diskrepantie tussen het oplei

dingsniveau en het niveau van de te verrichten werkzaaamheden. 

3. I. De segmentering van de arbeidsmarkt 

Evenals voor De Run en Warmbeek geldt ook voor De Mark dat het aanbod 

van werkzoekenden op verschillende manieren ingedeeld kan worden: 

in een bekend en onbekend deel, in gewenste en ongewenste groepen, in 

geschikt en ongeschikt geachte groepen, in oude en nieuwe arbeidsmarkt

groepen enzovoort. 

Deze kriteria gelden in meer of mindere mate voor de onderscheiden 

arbeidsmarktgroepen. Voor een groep kunnen verschillende kriteria gelden: 

een groep kan nieuw en ongewenst zijn. 

De Mark opereert geografisch gezie.u binnen een straal die schommelt 

tussen de 20 en 60 kilometer. In Nederland vormen de dichtstbij liggende 

grote steden de grens van het wervingsgebied. In Belgie werft men tot 

diep in het land. Binnen het totale wervingsgebied liggen plaatsen 

met een grote concentratie van (recente) eigen werknemers en andere 

waar bijna geen sollicitanten vandaan komen. 
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Dit verschil wordt, volgens de wervingsfunktionaris a.a. veroorzaakt 

door aan- of afwezigheid van nieuwe industriele ~ktiviteit in de ver

schillende gebieden van het wervingsgebied van De Mark. Afhankelijk van 

de grootte van de behoefte aan arbeidskrachten werft men binnen een 

grotere of kleinere straal. 

Binnen het wervingsgebied kan men de volgende aanbodgroepen voor De 

Mark onderscheiden: (de categorieen sluiten elkaar niet uit) 

I. LTS-ers met diploma en ervaring, zowel Nederlandse als Belgische 

werkzoekenden 

2. ongeschoolden, uit alle arbeidsmarktgroepen 

3. gastarbeiders 

4. Surinamers 

5. langdurig werklozen 

6. vroegere, minder valide medewerkers 

7. vakantiewerkers en uitzendkrachten. 

Gerangschikt naar omvang konden de selekteurs de volgende groepen in 1980 

ontvangen: I) Surinamers en Belgen; 2) Nederlanders en 3) gastarbeiders, 

vooral Turken en Marokkanen. 

ad I. LTS-ers in de betreffende beroepsrichtingen. 

Men kan deze kategorie op de volgende manier opdelen: 

- LTS-ers die een diploma behalen en jonger dan achttien zijn (dit is 

de grootste groep) 

- LTS-ers, met diploma, die werkzaam zijn en dit doen in dagfunkties 

(een grate groep) (LTS-verlaters vinden gemakkelijk werk) 

- LTS-ers, met diploma, die werkloos zijn (een zeer kleine groep) 

- LTS-ers die op hun achttiende levensjaar examen doen of nog op 

school verblijven (een kleine groep). 

In De Mark vindt men een (twee-)ploegensysteem, waarin alleen personen 

vanaf 18 jaar werkzaam mogen zijn. Ook veel machines mag men volgens 

de arbeidswet pas vanaf het achttiende levensjaar bedienen. 

Deze restrikties leiden ertoe, dat men niet direkt op de LTS-scholen 

kan werven voor produktiefunkties. Jongeren onder de achttien jaar kun

nen wel op de eigen bedrijfsschool warden geplaatst en een vakopleiding 

volgen. Zo zijn in augustus 1979 tientallen jongeren in opleiding gegaan. 

Een deel van deze hoopt men tevens een MTS-opleiding te kunnen laten 

volgen om ze later in te passen in lijnfunkties. 
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Een kleine groep (van 18 jaar en ouder) kan men rechtstreeks via de 

school bereiken. Rond het eindexamen krijgt De Mark een relatief 

grote toeloop van LTS-verlaters. 

Voor zover een al werkzame LTS-er naar De Mark komt, dan wordt dit mede 

bevorderd, volgens de wervingsfunktionaris, door de bestaanszekerheid 

die hem geboden wordt bij De Mark. 

In tegenstelling tot vroeger'bemerkt men bij LTS-ers voor de produk

tie een slechtere aansluiting op de funktie-eisen en minder vermogen 

tot doorleren. Dezelfde klachten vonden we bij Warmbeek en De Run. 

ad 2 Een tweede groep, die men bereikt, wordt gevormd door .het gemeleerde 

gezelschap ongeschoolden. Men vindt er personen onder met ervaring 

in de te vervullen werkzaamheden. Deze zijn erg gewenst. Daar tegen

over staan werklozen zonder ervaring. Deze zijn aanmerkelijk minder 

aantrekkelijk. 

In de categorie ongeschoolden vallen de meesten van de nog te behandelen 

etnische en kulturele minderheden. 

De Mark biedt uitgebreide mogelijkheden tot om- of bijscholing in de 

vereiste funkties. Dit kan op de werkplek gebeuren of op de bedrijfs

school. Vermoed wordt dat een groat deel van de ongeschoolde werk

zoekenden onbekend is met het feit dat men bij De Mark plaatsbaar is 

indien men bereid is zich te laten scholen. 

De groep ongeschoolden of vervroegde schoolverlaters bereikt men via 

krante-advertenties, het GAB en de mond-tot-mond reklame. 

ad I +2 De Mark kan nog steeds een aanzienlijk 

arbeidsreservoir in Belgie aanboren (zie o.a. de aannameresultaten). 

Een groot deel van het uitvoerend produktiepersoneel is uit 

Belgie afkomstig. Onder hen bevinden zich zowel geschoolde als ongeschoolde 

werknemers. 

Men bereikt hen via onder andere vaste, Belgische medewerkers, 

Belgische arbeidsbureaus en krante-advertenties. 

ad 3 Gastarbeiders uit landen rond de Middellandse zee. 

Uit onderzoek bij andere bedrijven blijkt dat een aanzienlijk deel 

van de buitenlandse werknemers vertrekt naar bedrijven met een ploegen

systeem. Dit wordt onder andere gedaan vanwege de hogere verdiensten. 

Een van de bedrijven waar men heen trekt is De Mark. 
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Wat de gastarbeiders betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

personen die, door een lang verblijf in Nederland of door het bezoeken 

van scholen hier, min of meer geintegreerd zijn in de Nederlandse 

samenleving en personen die dat niet zijn. De laatste groep beheerst 

vaak de Nederlandse taal slecht of beschikt niet over een verblijfs

vergunning. Personen uit de eerste kategorie ziJn aanvaardbaar, uit de 

tweede niet. Het aantal gastarbeiders bij De Mark blijft betrekkelijk 

constant. Gastarbeiders winnen informatie over vakatures vooral via land

genoten in, zowel in als buiten De Mark. 

ad 4 Surinamers: het aantal personen uit deze groep, dat bij De Mark komt 

solliciteren, kan sterk schommelen. Er zijn weken in 1980 geweest 

dat + 80% van de sollicitanten van Surinaamse afkomst was. Daarnaast 

kunnen weken voorkomen waarin zij slechts 5 a 10% van het totale 

aantal vormen. 

De Hindoestani en Javanen onder hen geven meestal vaste kontakt

adressen in de vestigingsplaats van De Mark op. 

De Creolen blijken daarnaast als plaats van afkomst Den Haag en Amster

dam te noemen. Sommige Surinamers komen rechtstreeks van Schiphol naar 

De Mark. 

De Surinamers - met hun betrekkelijk unieke gedrag op de arbeidsmarkt -

vormen een recente groep op de arbeidsmarkt. Surinamers onderscheiden 

zich van de andere arbeidsmarktgroepen door een kombinatie van de vol

gende gedragspatronen: a. velen zoeken aktief werk om een verblijfsver

gunning te verwerven; b. men maakt gebruik van vaste kontaktadressen, 

een soort verwijspunten, in de vestigingsplaats:van De Mark; c. men 

gebruikt regelmatig een kollektieve strategie: als een persoon via be

paalde gegevens wordt aangenomen, dan gebruiken zijn landgenoten, die 

waarschijnlijk via hetzelfde kontaktadres komen, dezelfde (vaak onware) 

informatie; d. de stroom Surinaamse sollicitanten vormt een golfbeweging, 

deels afhankelijk van het aan tal feitelijke aannames: sommige weken sol-

1 iciteren ze in grote aantallen, andere weken bijna niet. Zij werpen 

zowel bij de selektie als inpassing op de werkvloer problemen op. Hier

door heeft men het CBB bij het aansluitingsproces ingeschakeld. 

ad 5 De Mark heeft voor langdurig werkloze jongeren een jeugdwerklozenprojekt 

opgezet. De jongeren komen door bemiddeling van het GAB bij het bedrijf. 

Hier worden ze eerst rondgeleid en uitdrukkelijk gevraagd of ze de 

werkkring aanvaardbaar vinden. 
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Ze warden ingezet op norrnale plaatsen en krijgen een speciale bege

leiding gedurende ongeveer een half jaar. Het projekt wordt niet als 

een succes ervaren. 

ad 6 De Mark heeft voor eigen rnedewerkers, die in de WAO terecht zijn 

gekornen of dit dreigden te doen door gekonstateerde overbelasting, 

revalidatieprojekten opgezet. De gedachte erachter is, dat een ar

beidsongeschikte rnedewerker niet alleen bij volledige geschiktheid 

weer aan het werk kan gaan. 

Hierdoor konden in 1979 50 vroegere rnedewerkers, die al onder de 

WAO-regeling vielen, hun werkzaarnheden onder gebruikelijke ornstandig

heden hervatten. 

ad 7 De Mark rnaakt jaarlijks, vooral in de zornerperiode gebruik van de 

diensten van .Y~k.:(1;..!ll.J._~~-rk~~. 

Ongeveer 25% van de vaste produktie-rnedewerkers wordt gedurende ge

rniddeld drie weken vervangen door een tijdelijke arbeidskracht. 

De vakantiewerkers zijn rneestal kinderen van de eigen werknerners. 

Al in januari warden ze geattendeerd op inschrijfdata voor vakantie

werk. Op scholen wordt inforrnatie over de rnogelijkheden tot vakantie

werk verder verspreid door de leerlingen. 

Uitzendkrachten arrangeert men het hele jaar door. 

Een deel van hen wordt gevorrnd door Engelsen en Ieren, waaronder 

gewaardeerde vaklieden zitten, terwijJ anderen in de kategorie 

avonturiers warden geplaatst. 

De reikwijdte van de wervingskanalen over de arbeidsrnarkt wordt in de 

onderstaande, kwantitatieve vorrn geillustreerd. 

De indelingen warden gehanteerd door de afdeling werving en selektie 

en wijken af van de bovengenoernde. 

De percentages betreffen sollicitanten voor de direkt produktieve funkties 

en beslaan twee identieke periodes van 18 weken uit 1979 en 1980. 

Naar plaats van afkornst: 1979 1980 
% % 

Vestigingsplaats 39 45 

Ornstreken 37 28 

Belgie 24 27 -- --
totaal 100 (688) 100 (539) 

Hier zien we voor 1980 een toename van sollicitanten uit de vestigings

plaats en een afnarne van het belang van het ornringende platteland. 
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Naar vroegere werkkring: 1979 1980 

% % 

sekundaire sektor 49 69 

bouw 4 6 

tertiaire sektor 27 13 

schoolverlaters 13 1 1 

overigen 6 0 

totaal 100 100. 

Hier valt de relatief sterke toename op van sollicitanten uit de industrie, 

vervoer e.d. en een afname van de toeloop uit de dienstverlenende branche. 

Naar al of niet werkzaamheid: 1979 1980 

% % 

werkzame personen 72 72 

werkloze personen 28 28 

totaal 100 100. 

Hier zien we <lat relatief veel sollicitanten op het ogenblik van 

sollicitatie werkloos zijn. 

3.1. 1. Schema van de relatie tussen het feitelijke aanbod van werkzoekenden 

bij De Mark en hun aantrekkelijkheid voor De Mark. 

Aantrekkelijkheid refereert aan inpasbaarheid, ervaringen uit het 

verleden, onbekendheid met de sollicitant, enzovoort. 

Mate van ~anwezig-
aantrekkelijk- heid 
heid aanbod 

(zeer) aantrek

kelijk 

aanvaardbaar 

minder of niet 

aantrekkelijk 

Aanwezig 
in grote 
aantallen 

Belgen 

werklozen; 

ongeschoolden 

bui tenlanders 

die de Neder

landse taal 

niet beheer-

sen 

Aanwezig in 
geringe 
aantallen 

LTS-ers; 

Nederlandse 

industrie-

arbeiders 

werknemers 

Bijna niet 
aanwezig 

geoefende 

vaklieden 

geschoolde 

uit de niet- buitenlanders 

industriele 

sektoren; 

MAVO-ers en 

e.d. 

die de Neder

landse taal 

beheersen 
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3.2. Het imago op de externe arbeidsmarkt 

De wervingsfunktionarissen zijn zich erg bewust van het effekt 

van imago-vorming op de externe arbeidsmarkt. Dit blijkt uit 

de opmerking dat het ontslag van een man erger is dan het aan

nemen van tien man. 

Beeldvorming op deze manier ontstaan speelt een rol in de sociale 

netwerken waar de mond tot mond reklame rand gaat. 

Een bepaald beeld kan een lang en zelfstandig leven leiden. 

Zo leeft er, volgens het wervingshoofd, onder een deel van de 

sollicitanten het idee dat men bij De Mark aan de lopende band, 

met kortcyclische en routinematige handelingen, moet werken en 

dat er een nachtploeg bestaat. 

Naast het imago dat een individueel bedr.ijf draagt bestaat er oak 

een beeldvorming over de hele bedrijfstak waartoe De Markt be

hoort. 

Zwakke kanten van die beJrijfstak ziJn de reorganisaties en sa

neringen in het verleden en het voorkomen van zogenaamde bezwa

rende omstandigheden als lawaai, fysiek zwaar werk en het ploe

gensysteem. 

In relatie tot de samenleving en meer specifiek tot de arbeids

markt warden al lang gekombineerde promotie-aktiviteiten ont

wikkeld met het doel het bedrijf als gezond aan de buitenwacht 

te presenteren en - mede via eraan gekoppelde advertenties -

potentiele sollicitanten te wijzen op de aantrekkelijkheid en 

de vakatures van De Mark. 

Zo warden produktie-uitbreidingen, ten gevolge van nieuwe opdrach

ten, in het bedrijfsledenblad gemeld en meestal oak opgenomen 

door regionale en stadsbladen. In dezelfde uitgave staan oak de 

vakatures. 
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Een tweede promotieweg wordt bewandeld via LTS-scholen. 

Vanuit het bedrijf tracht men de meestal jonge LTS-verlaters voor 

zich te winnen door kontakten met leerkrachten en leerlingen. 

Dit wordt gedaan via excursies van de jongere leergangen en van 

(afzonderlijke) leerkrachten en via een brochure over de relatie 

LTS en De Mark. 

3.3. Concurrenten 

De Mark heeft als groat bedrijf, met een stijgende produktie, een 

relatief sterke marktpositie. 

Volgens een personeelsfunktionaris houdt het bovengenoemde feit 

voor de werknemer werkzekerheid in. 

De meeste sollicitanten zijn, volgens een begeleidingsfunktionaris, 

afkomstig uit een kleiner bedrijf en kiezen voor De Mark vanwege 

de hogere inkomsten, meer baanzekerheid, gratis vervoer e.d. 

Tegenover deze positieve punten staan feiten die De Mark's positie 

verzwakken. Deze betreffen de omvang van het bedrijf en daarmee 

die van de produktiehallen, die een bepaalde mate van massaliteit 

en anonimiteit met zich meebrengt. 

Reeds is gewezen op konkurrentie van bedrijven in bepaalde delen 

van het wervingsgebied van De Mark, in kleine gemeenten en op het 

geschade imago van de betreffende bedrijfstak. 
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4. De Wervingskanalen 

Enigzins in volgorde van belangrijkheid wordt van de volgende allo

katiekanalen gebruik gemaakt. Vooraf echter dit: sommige kanalen 

zijn ontstaan ten gevolge van het bestaan van weer andere 

wervingskanalen of gelegenheden die zich op de arbeidsmarkt voor

deden. Voorbeelden daarvan zijn de mond-tot-mond reklame, informele 

tussenschakels en medewerkers van het CBB. Deze kanalen behoren 

niet tot het standaardinstrumentarium van de wervingsafdeling. 

I) spontane bezoeken 

2) de eigen medewerkers 

3) advertenties in kranten 

4) Nederlandse arbeidsbureaus 

5) Belgische arbeidsbureaus 

6) commerciele uitzendbureaus 

7) scholen voor lager beroepsonderwijs en het CVV 

8) informele, externe tussenschakels 

9) zittingsavonden in openbare gelegenheden 

IO) het centrum voor beroepsorientatie en beroepsoefening (CBB) 

II) huis-aan-huis reklame 

12) posters 

13) overige kanalen. 

Van de belangrijkste kanalen volgt aan het einde van de paragraaf een 

kwantitatief overzicht van hun effektiviteit. 

ad I en 2) Evenals voor de twee vorige case-studies geldt oak in het 

onderhavige geval dat de informele informatieverspreiding over 

het bedrijf en/of de vakatures het belangrijkste kanaal 

voor nieuwe medewerkers vormt. Alle genoemde groepen maken deels 

of enkel gebruik van de mond-tot-mond reklame. 

De eerste schakel zal naar we mogen aannemen gevormd warden 

door een vaste medewerker, een ex-medewerker, een andere 

sollicitant, de vakaturemelding op het GAB of in de krant, enz. 

Oak de Mark-funktionarissen weten niet hoe de informele infor

matieketens in elkaar steken, welke informatie exact verspreid 

wordt en welke medewerkers als aktieve informatieverspreiders 

optreden. 
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Medewerkers worden, bij dringende personeelsbehoeften, in 

een redaktioneel artikel in het bedrijfsblad geattendeerd 

op het vakatureprobleern en verzocht naar rnogelijke werk

nerners uit te kijken. 

Ongeveer 20 a 25% van de sollicitanten voor de produktie

funkties kent iernand in het bedrijf. Deze kan op elk niveau 

werkzaarn ZlJn. 

Een van de groepen die zich spontaan rneldt voor een sollici

tatie zijn de Surinarners. Er werd al gewezen op hun unieke 

arbeidsrnarktgedrag. 

Twee andere groepen, die voornarnelijk van rnond-tot-rnond 

reklarne gebruik rnaken, zijn de Belgische en Turkse arbeiders. 

Hier zullen de vaste rnedewerkers de informatieversprei-

ders ZlJn. 

Tot de spontane sollicitanten kunnen we niet alleen de con

crete bezoekers van De Mark rekenen, rnaar ook personen die 

schriftelijk of telefonisch informeren en solliciteren. 

ad. 3) Krante-advertenties 

Voor de presentatie aan de buitenwereld bestaan zowel korte 

termijn (0-6 mnd.) als lange termijn campagnes (over 2 a 3 

jaar) in de publiciteitsrnedia. Zij onderscheiden zich naar 

inhoud en het effekt dat men errnee wil bereiken. 

De Mark maakt gebruik van een groot aantal regionale en lo

kale bladen, die verspreid worden in het reeds beschreven 

wervingsgebied. De frequentie van de plaatsingen is afhanke

lijk van het aantal vakatures, de reakties op voorgaande 

advertenties en de gekozen wervingsstrategie. 

Een van de strategie-overwegingen is <lat men ZlJn aanwezig

heid op de arbeidsmarkt goed moet doseren. 

Te lang achtereen adverteren, vreest het hoofd werving en 

selektie, kan een averechts effekt sorteren. 

Bij een groot aantal vakatures, t.g.v. bijvoorbeeld perso

neelsuitbreidingen, bestaat de taktiek eruit om te beginnen 

met pagina-grote advertenties in de zaterdag-krant, waarna 
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in de erop volgende weken gebruik wordt gemaakt van 

kleinere advertenties, de z.g. reminders. 

Men vindt het belangrijk om het effect van de eerste 

advertenties te leren kennen en om gebruik te maken van 

die kennis. De sollicitanten die snel na plaatsing van 

de eerste advertentie voor een sollicitatie komen of 

nadere informatie vragen geven een indicatie van het 

effect. 

Blijft de reactie uit dan wordt dit feit geevalueerd: 

spreekt bijvoorbeeld een tekst de doelgroep niet aan?; 

zit er geen uitdaging in een funktie?; bevindt de doel

groep zich werkelijk op de arbeidsmarkt? enzovoort. 

Onlangs heeft De Mark gebruik gemaakt van de diensten van 

een groat, extern reklamebureau bij het opstellen van 

advertenties voor vakatures. Men bevond zich in een si

tuatie van een groat personeelstekort. 

Het bureau adviseerde over langere tijd met paginagrote 

advertenties reklame te maken. 

Zowel in de grate als kleinere advertenties is de inf or

matie tamelijk uitgebreid en verluchtigd met foto's of 

tekeningen van werksituaties. Er wordt vermeld wat bij De 

Mark wordt geproduceerd, welke opleiding of ervaring ge

wenst is, voor welke werkzaamheden en op welke afdeling 

men mensen zoekt, de arbeidsvoorwaarden en de werktijden 

en welke funktieopleiding men kan volgen. 

Via de kranteadvertentie en de eraan gehechte coupon kan 

men in het bezit komen van een brochure over De Mark en, 

in losse bladen, de funktie en funktie-eisen van speci

fieke vakatures. 

Overigens is de mening van de wervingsfunktionaris dat de 

advertenties voldoende personen bereiken en dat het daarom 

nodig is dat de advertentie enige zelfselektie veroorzaakt 

bij de lezers. Sornmige lezers moeten zich door de wervings

tekst aangesproken voelen, terwijl anderen zich juist 

niet aangesproken moeten voelen. 
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Naast advertenties in externe bladen wordt ook in het be

drij fsblad geadverteerd. Daarop is bij I) en 2) al ingegaan. 

In eerste instantie ziJn de interne advertenties zoals al 

geschreven, bedoeld voor interne kandidaten. 

ad.4) Het gewestelijk arbeidsbureau 

Een zeer klein deel van de werkloze sollicitanten komt via 

het GAB bij De Mark. 

Werving via het GAB vindt voortdurend plaats. Alle vakante 

funkties warden er gemeld. Toch kleven er volgens de wervings

funktionaris bezwaren tegen de bemiddelende instantie omdat 

de verwijzingen een te gedwongen karakter hebben. 

Er wordt op de volgende manieren van het GAB gebruik gemaakt: 

- via de bemiddeling 

- via de vakaturebank 

- via een poster 

- via groeps-voorlichtingsbijeenkomsten. 

Al deze inspanningen resulteren zelden tot aannames om rede

nen die reeds bij de vorige cases te sprake kwamen. 

Ook via START, het gesubsidieerde uitzendbureau, heeft men 

getracht werknemers te werven. Daar men echter zelf al een 

projekt voor (jeugdige) langdurige werklozen heeft is de 

funktie van START overbodig. 

ad.5) De arbeidsbureaus in verschillende Belgische plaatsen warden 

gebruikt in tijden met een groot tekort. Belgische arbeids

bureaus werken pragmatisch en bemiddelen daarmee doeltreffend 

en snel. 

ad.6) Conunerciele uitzendbureaus 

Deze warden zowel voor ongeschoolde als geschoolde funkties 

gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van een groot aantal 

bureaus voor zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers. 



-82-

ad.7) Bronwerving via LTS-en is een belangrijk middel om jongeren 

met een beroepsgerichte opleiding te bereiken. Zoals geschreven 

kunnen alleen jongeren vanaf 18 jaar voor de ploegendienst 

geworven worden. 

Daarmee is de direkte werving gereduceerd en behoudt de LTS 

slechts een indirekte funktie voor de wervers: men kan aan 

de jongeren De Mark als een toekomstige werkkring presenteren. 

Daarnaast kan men jongeren werven voor een vervolgopleiding 

en bedrijfsspecialisaties op de eigen bedrijfsschool. 

Rond de eindexamentijd in juli, komt een spontane stroom 

sollicitanten van de beroepsscholen op gang. Een stroom 

die voor een belangrijk deel geen funktie aangeboden kan 

worden gezien de wettelijk verplichte leeftijd van 18 jaar, 

die door velen in de groep niet bereikt is. 

ad.8) Informele tussenschakels 

Deze tussenschakels hebben zich op eigen initiatief als een 

soort bemiddelaars opgeworpen voor de Surinaamse groepen. 

De tussenschakels zijn zelf ook Surinamers van afkomst en 

dienen als verwijscentrum voor pas in Nederland aangekomen 

Surinamers. Zij adviseren de werkloze werkzoekenden welke 

informatie men bij het sollicitatiegesprek moet verstrekken. 

Sonnnige Surinamers komen rechtstreeks van het vliegveld, maar 

geven als woonadres de bij de selekteur bekende punten. 

Dit wijst erop <lat <lit kanaal tot in Suriname haar vertak

kingen heeft. Het zijn vooral Surinamers van Javaanse en 

Hindoestaanse afkomst die gebruik maken van de tussenstations. 

Iedere etnische groep heeft eigen adressen. 

ad.9) Zittingsavonden in openbare gelegenheden (cafe's). 

Deze methode wordt door De Mark al lang gebruikt. 

Het laatste jaar heeft men betrekkelijk vaak met een groep 

personeelsfunktionarissen zittingsavonden in cafe's georga

niseerd, zowel in Nederland als in Belgie. 

De bezoekersaantallen schonnnelden betrekkelijk sterk, aldus 

de selekteur: of er kwam niemand of juist betrekkelijk veel 

belangstellenden. 
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De avonden werden van te voren in plaatselijke bladen aan

gekondigd. Regelmatig werden werkzoekenden, tijdens deze 

avonden, door familieleden of echtgenotes vergezeld. 

Dit wordt door bovengemoemde als gunstig ervaren. 

Het voordeel van dergelijke zittingsavonden is dat men be

trekkelijk vrij en informeel informatie door kan geven. 

ad.JO) Het CBB is door De Mark ingeschakeld na problemen met Suri

naamse medewerkers op de werkvloer. Ze bleven weg, werkten te 

langzaam, waren de klachten. 

Momenteel verzorgt het CBB mede de introduktie en begeleiding 

van de ex-rijksgenoten in de vorm van stages. 

Hierbij warden bovengenoemden groepsgewijs, met mede-landge

noten geplaatst. 

ad.I 1+12) Eenmalig zijn in de eerste helft van 1980 wervingsfolders 

rondgebracht in buurten van de vestigingsplaats, waaruit De 

Mark in de loop van zijn bestaan werknemers heeft geworven. 

De folders waren ontworpen door het externe reklamebureau. 

Hierbij werd uitgegaan van een poster, waarbij op de achter

kant de wervingstekst werd afgedrukt. De poster zelf werd 

ook in de laatste campagne gebruikt, opgeplakt op plaatsen 

waar werkzoekenden plegen te komen, o.a. op het G.A.B. 

ad.13) Tenslotte rijden de personeelsbussen van De Mark met wervings

teksten, aangebracht op de achterkant. 

De effektiviteit van de wervingsinspanningen wordt gemeten 

voor enkele, meer belangrijke kanalen. 

De afdeling Werving en Selektie verricht responsmetingen met 

behulp van voorbedrukte formulieren. Per sollicitant warden 

de volgende gegevens genoteerd: allokatiekanaal, woonplaats, 

huidige funktie, opleiding, al of niet werkloos zijn en het 

feit of men wel of niet is aangenomen. 
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Hieronder volgt een overzicht van het effekt van de belang

rijkste wervingskanalen voor de al genoernde periode van 

achttien weken in 1979 en 1980. 

% 1979 % 1980 

spontaan 42 42 

via eigen rnedewerkers 18 22 

via het GAB Nederland 5 5 

via het GAB Belgie 3 8 

advertenties in kranten 28 21 

overige 4 I 

totaal 100 99 

Hier blijkt het al genoernde belang van de inforrnele arbeids

rnarktrnechanisrnen als de rnond-tot-rnond reklarne. Op de tweede 

plaats kornen de advertenties in dagbladen. 



4. 1. Invloed van de wervingskanalen 

In het onderstaande schema vinden we een overzicht van de relatie tussen de typen wervingskanalen en de 

groepen sollicitanten, die ze gebruiken. Ook hier geldt de waarschuwing dat de invloeden geschat zijn en 

de kruisjes niet staan voor gekontroleerde, kwantitatieve aantallen. De sollicitanten zijn personen uit 

de eerste konfrontatie met De Mark. 

wervings-
kanaal eigen spontane krante-

GAB's R.V,A. beroeps- zit tings- infor. uitzend-
mede- aanmel- adv er-

Arbeidsmarkt-
werkers dingen ten ties 

Ned. Belg. scholen avonden schakels bureaus 
groepen 

Nederlanders:*) 
- ongeschoolden x x x x x x 
- LBO-ers x x x x x 

Belgen: 
- ongeschoolden x x xx x 
- LBO-ers x x x 

Tur ken x xx x x 

Marokkanen x x 

Suriname rs xx xx x xx xx 

Andere buitenlanders x x x . 
*)Het aantal Nederlanders is proportioneel veel kleiner dan het aantal kruisjes suggereert. Daar deze groep 

echter gebruik maakt van een groat aantal wervingskanalen moest dit feit oak aangegeven warden. 

I 
Cl) 

V1 
I 
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5. Arbeidsplaatsontwikkeling 

De Mark is, evenals de meeste bedrijven, bezig met veranderingen, 

die verbeteringen in de werkomstandigheden en -inhoud tot gevolg 

hebben. Deze betreffen naast de bekende maatregelen die tot een 

grotere veiligheid en gezondheid van de medewerkers moeten leiden 

ook maatregelen om de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor hen 

te behouden. 

De inhoud van het werk 

Meer recente veranderingen op de produktie-afdelingen vallen onder 

de kategorie produktie organisatie. De reorganisatie heeft een twee

ledig doel, enerzijds kostenreduktie anderzijds verhoging van de 

flexibiliteit van de betrokken medewerkers. 

Plannen tot de produktieveranderingen zijn deels ontstaan uit 

ideeen over de problemen bij de materiaalvoorziening aan de machines. 

De reorganisatie houdt in dat machines, die bij elkaar horende produkten 

maken (de produkt families), bij elkaar worden gezet. Daarvoor wordt 

een groep funktievervullers gevormd die voor de produktfamilie zorg 

draagt. 

Elke werknemer wordt geleerd om werkzaamheden aan de verschillende 

machines te verrichten. Hiermee wordt hun inzetbaarheid vergroot. 

Door deze feiten verhoogt de medewerker zijn mogelijkheden tot hoge

re inschalingen op de loontabel en op promoties en hij verhoogt zijn 

aantrekkelijkheid voor het bedrijf. 

Terwijl elke werkplek routinematige werkzaamheden inhoudt wordt het 

werken bij De Mark door rouleringen interessanter gemaakt. 

De invoering van het besproken type produktie organisatiesysteem 

ontmoette bij de ondernemingsraad veel weerstand. Men stelde dat 

de verandering een verschraling van het werk met zich had meegebracht 

en dat de medewerkers te veel ondergeschikt waren gemaakt aan het sys

teem. 

Het bezwaar van een personeelsfunktionaris richt zich tegen het 

feit dat de reorganisatie doorgevoerd wordt vanuit voornamelijk 

fananciele overwegingen en door technisch deskundigen en dat noch 

de personeelsdiensten noch de funktievervullers er op een andere ma

nier bij betrokken zijn dan als toehoorders en adviseurs. 
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De ondernemingsraad dringt daarom aan op werkstruktureringen "waar

bij onder meer de organisatie van de dagelijkse gang van zaken 

wordt bepaald met inspraak van de betrokkenen". 

Vertikale taakverrijking bij ongeschoolden kan, volgens de wervings

funktionaris, mislukken ten gevolge van gebrek aan kapaciteiten. 

Zo heeft men machinebedienden ooit getracht ook het stellen van de 

machines voor hun rekening te laten nemen. 

Dit bleek niet haalbaar. 

Een algemeen probleem van De Mark steekt in het feit dat door ver

nieuwing van het machinepark de werkzaamheden complexer warden en 

de kontrolefunkties uitgebreider. Mogelijk zijn hoger gekwalifi

ceerde vaklieden voor deze nieuwe plaatsen moeilijk op de externe 

markt te vinden. 

Tegenover de tendens om de medewerkers een grotere verantwoordelijk

heid te geven, door herstruktureringen en werkoverleg, staat de 

tendens om handelingen strakker voor te reglementeren via handlei

dingen op de werkplaats. Daarmee wordt de controle van hogerhand 

vergemakkelijkt. 

De arbeidsvoorwaarden 

Vanuit de bedrijfsleiding warden de personeels- en andere funktiona

rissen gestimuleerd om vernieuwend te denken. 

Hiervoor is zelf s een commissie in het leven geroepen. 

Dit vernieuwend denken betreft onder andere alternatieve regelingen 

van de werktijden. 

Dit heeft onder andere geleid tot de vorming van part-time funkties 

in het ploegensysteem. In de late ploeg werden plaatsen opgedeeld. 

Uitgangspunt voor deze stap was de gedachte dat er waarschijnlijk 

werkzoekenden bestaan die alleen 's middags of 's avonds willen werken. 

Advertenties voor deze part-time funkties hebben een redelijk goede 

respons gekregen. Ongeveer 55 personen reageerden, onder hen kleine 

boeren en zelfstandigen, daarnaast ook studenden. 
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Volgens de wervingsfunktionaris zijn de sektor-personeelsfunktio

narissen doende om de afdeling werving en selektie meer armslag 

te geven om werkzoekenden die op alternatieve tijden willen werken 

deze mogelijkheden te bieden. 

De werkverhoudingen. 

Een verbetering in de organisatie van het werk en de onderlinge 

verhoudingen wordt gevormd door de invoering van vertegenwoordigende 

werkoverleggroepen. Doel hiervan is de vertikale communicatie- en 

informatieverstrekking te vergroten. 

In het produktiebedrijf werd begonnen met een overlegcommissie op liet 

hoogste niveau, als een voortvloeisel van de werkzaamheden van de 

ondernemingsraad. 

Voorzitter van deze overlegcorm•1issie werd de bedriifsdirekteur. 

Sedert het begin van de jaren zeventig is ~eexperimenteerd met overleg

groepen op het (lagere) niveau van bedrijfsleider. Ten slotte werd 

ook op het laagste niveau (die van de werkmeesters) gestart met werk

overleg. 

Telkens, voor elk niveau, ziJn de lijnfunktionarissen voorzitte~ en 

1S 1-iet Sterk van hen afhankeliik of het overlep; reele inhoud kriir-t 

en welke inhoud dat wordt. 

Ieder lid van de werkoverleggroep kan punten op de agenda plaatsen. 

Punten die in de praktijk op de agenda komen ziJn, volgens een perso

neelsfunktionaris, vaak van organisatorische aard: transportprohlemen, 

tussenopslag, kwaliteit van de ingekochte produkten en van het gexeed

schap, aansluitingen van de ploegen, verder zaken als het ziekte

verzuim, pauzes e.d. 

Elke afdeling heeft eigen problemen en accentverschillen hierin. 

Problemen in de beginfase, waarmee de personeelsfunktionarissen 

werden gekonfronteerd, betroffen punten als I) gebrek aan motivatie, 

2) gebrek aan competentie bij de werkmeesters om een agenda samen 

te stellen, 3) om het overleg te starten, 4) om vergaderingen te 

leiden en 5) om met groepen om te gaan. 

Om deze problemen op te lossen zijn trainingen gestart voor de werk

overlegleiders. 

De medewerkers op het laagste niveau blijken weinig inspraak 

te verlangen. Volgens bovengenoemde funktionarissen wordt 

dit veroorzaakt door onder andere angsten ten gevolge van de 
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economische recessie en ontmoedigingen door de geringe invloed en 

lange beslissingswegen. 

Tenslotte wordt ingegaan op verbeteringen in een van de produktie

hallen. De veranderingen, op velerlei gebied, zijn reeds in de 

praktijk gebracht. Een projekt heet "produktinforrnatie": werk

nemers die hetzelfde type werkzaamheden verrichten, krijgen als 

groep gedurende twee ochtenden voorlichting van een begeleidings

funktionaris over de geschiedenis van hun vak, over het belang van 

kwalitatief goed werk voor het eindprodukt, enz. Deze produkt

inforrnatie is erop gericht mensen bewust te maken van hetgeen waar

mee ze bezig zijn. 

Een tweede experiment vorrnde de invoering, op beperkte schaal, van 

koptelefoons om de gehoororganen te bescherrnen en tegelijk het 

werken met muziek te veraangenamen. 

Tijdens het experiment werden de reakties met schriftelijke vragen 

gemeten. De reakties waren erg positief. 

Een derde verandering betrof de bewerkingsvolgorde van een bepaald 

onderdeel. De oorspronkelijke volgorde wekte ontevredenheid op bij de 

uitvoerders. Er volgden gespreksronden met vertegenwoordigers van 

de fabrikage-afdeling en de uitvoerders. 

Uitgangspunt bij deze experimenten is volgens een begeleidings

funktionaris om zoveel mogelijk medewerkers bij de voorbereidingen 

van veranderingen en het daarvoor nodige overleg te betrekken. 

Hoewel er in het bedrijf De Mark betrekkelijk veel initiatieven 

worden ontwikkeld om de plaats van de medewerkers te versterken 

door onder andere interne opleidingen, universele scholingen en 

door het streven naar steeds meer inspraak worden slechts enkele 

van deze ontwikkelingen gepresenteerd aan de externe arbeidsmarkt

groepen. 

Het probleem dat zich voordoet heeft twee kanten: niet altijd is 

bekend wat de effekten van de veranderingen bij de eigen medewerkers 

zijn en gunstige ef fekten zijn niet gemakkelijk overdraagbaar naar 

buiten. Bovendien speelt een belangrijke rol het feit dat datgene 

wat men bedrijfsintern als een belangrijke verandering beschouwt 

dit nog niet zo extern, door werkzoekenden, beschouwd hoeft te 

worden. 
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6. De vakatures, het verloop en het ziekteverzuim. 

6.1. De vakatures. 

Vakatures kunnen, zoals iedere belangstellende bekend zal zijn, 

op verschillende wijzen ontstaan. De oorzaken kunnen teruggebracht 

warden tot twee hoofdkategorieen: funkties die geschapen warden 

ten gevolge van een produktie-uitbreiding en funkties die open 

vallen ten gevolge van verloop, verzuim, overplaatsingen en pro

moties. 

Beide oorzaken, de tweede sterker dan de eerste, spelen een rol 

bij het vakatureprobleem van De Mark. Bij het hele De Mark-concern 

verdwenen in 1979 839 werknemers, uit het produktiebedrijf ver

trokken 455 werknemers naar de externe arbeidsmarkt. Door produktie

uitbreiding werden in het produktiebedrijf in '79 meer dan honderd 

extra plaatsen gecreeerd. 

De funties die vervuld moeten warden varieren wat de werkzaamheden 

betreft van kortcyclisch tot komplex. Terwijl op sonnnige plaatsen 

betrekkelijk veel inkonvenienten voorkomen, vooral stof en lawaai, 

zijn andere afdelingen weer betrekkelijk schoon en stil. 

De personen die men zoekt behoren zowel tot de kategorie 

van ongeschoolden als van geschoolden. 

Voor alle funkties geldt een bepaalde mate van routinematigheid. 

Daar staat weer tegenover dat het werk erg concentieus moet ge

beuren. 

6.2. Verloop: het grootste verloop van alle Mark-vestigingen vindt 

plaats bij het produktiebedrijf. Dit geldt voor zowel de absolute 

aantallen als in vergelijking met de personeelsbezetting per 

vestiging. 

Zo vertrokken in 1979 vanuit het produktiebedrijf zowel naar de 

externe markt als naar plaatsen binnen het concern in totaal 592 

personen (.!_ 23% van de produktiemedewerkers). Naar de externe 

markt verdween .!_ 17% van de produktiemedewerkers. Voor het hele 

concern was het verloop + 12%. 

Uit een jaarverslag over 1979 werd het onderstaande schema over

genomen, behandelend de ontslagredenen en fasen waarin ze vielen. 

De aantallen betreffen het totale personeelsbestand van het concern 

met enkele duizenden werknemers, dus niet enkel het produktiebedrijf. 
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contractduur 

reden 
on ts lag 

De Mark-verzoek 

Eigen verzoek 

In onderling overleg 

Dringende reden 

Overige reden (o.a. 

Binnen 
proeftijd 

90 

66 

3 

31 

4 
overlijden, pensioen, 
wao, militaire dienst). 

totaal 194 

Karter 
dan 1 jaar 
(t. 2 en 12 mnd.) 

8 

125 

9 

36 

61 

239 

Langer 
dan I jaar 

11 

244 

40 

17 

94 

406 

totaal 

109 

435 

52 

84 

159 

839 

Intern vertrokken 137 personen uit de produktie-afdelingen. Dit 

betrof of promotie of het vertrek naar plaatsen met lichtere of meer 

aangename werkzaamheden. Interne overplaatsingen ten gunste van eigen 

medewerkers vormen een belangrijk aspekt van het personeelsbeleid. 

Niet-produktieve vakante arbeidsplaatsen zijn in eerste instantie 

voor de eigen medewerkers bedoeld en warden daarom eerst intern 

gepubliceerd, alvorens men extern werft. 

6.3. Ziekteverzuim 

Cijfers over ziektemeldingen en ziekteverzuim zijn afkomstig uit 

het al genoemde jaarverslag van 1979. 

In de produktiesektor lag het percentage op 16. In sommige afde

lingen was het percentage hoger. In het hele De Mark-concern lag 

dit percentage op 12,2. Dit percentage evenals het gemiddelde 

aantal ziekmeldingen (2, 24) en de verzuimduur (30, I dag) per 

medewerker van het totale concern is hoger dan het gemiddelde 

in de betreffende industriesector. 

Interessant in het jaarverslag is de opsplitsing van de bovenge

noemde cijfers over de verschillende salarisgroepen en de leeftijd. 

De meeste direkt produktieve funktievervullers vallen namelijk in 

de lagere salarisgroepen. 

Uit de tabel blijkt dat bijvoorbeeld het verzuimpercentage van de 

salarisgroep drie, 4! maal zo hoog is als van groepen 

die boven de CAO vallen. 

De jongste groepen medewerkers melden zich gemiddeld vaker ziek dan 

de oudste groepen maar zijn weer minder lang afwezig dan de laatsten. 
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Oorzaken van het verzuim, die het bedrijf aangeeft liggen in I) 

algemeen maatschappelijke ontwikkelingen als betere medische 

inzichten en lage medische kosten voor het individu, 2) zaken in 

de prive-sfeer als spanningen en 3) bedrijfsinterne situaties: 

onvoldoende goede omstandigheden, slechte begeleiding bij reorga

nisaties, tekort schietende leiding, weinig interesse voor elkaar. 

Afwezigheid van uitvoerders brengt extra taakverzwaring voor de 

achterblijvers met zich mee, wat tot verzuim van de laatsten kan 

leiden. 

7. Het wervingsproces 

7.1. De personeelsplanning 

De Mark maakt produktieplanningen over perioden van enkele jaren. 

Hiervan uitgaande wordt een werkgelegenheidsplan ontwikkeld voor 

dezelfde periode. 

Aan de hand van deze planningen warden produktie- en personeels

plannen voor de periode van een jaar opgesteld. 

Door de grate omvang van het bedrijf is de planningsprocedure van 

De Mark een komplexe, sterk uitgewerkte en geformaliseerde aange

leg~nheid. In deze paragraaf warden alleen de planning en werving 

van de direkt produktieve funkties behandeld. 

Aan de hand van een produktieplan voor een jaar warden per afdeling -

die een onderdeel van het produkt fabriceert - door de bedrijfsleider, 

de produktiechefs en het hoofd bedrijfsbureau het aantal produktie

fabrikage-uren berekend en daarmee het aantal man(uren). Daarna 

warden de personeelsfunktionarissen van de personeelsdiensten van de 

produktie-afdeling erbij betrokken. 

De behoefte aan personeel per afdeling of hal wordt schriftelijk 

vastgelegd. De behoefte aan nieuw, aan te trekken personeel wordt 

op de volgende wijzen gespecificeerd: naar type funkties, naar 

funktie-eisen, naar type dienst (dag- of ploegendienst) en zelfs 

naar de weken waarin men over de nieuwe medewerker de beschikking 

zou willen krijgen. 

Daarnaast wordt, voor zover te voorzien, aangegeven welke redenen 

voor het openvallen van de betreffende functies bekend zijn: 

bijvoorbeeld vertrek, interne overplaatsingen of promoties. 
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Naast deze afdelingsgebonden planningen, op de afdelingen uitge

voerd, wordt een jaarplanning voor alle afdelingen samen gemaakt. 

Ook dit gebeurt op voorbedrukte formulieren. 

De hierna volgende indelingen worden gespecif iceerd voor de 

afzonderlijke afdelingen en funkties en voor het totale produktie

bedrij f. 

Er wordt berekend wat het aantal werknemers is dat 

zogenaamd gebudgetteerd is, het aantal dat, gezien de verwachte 

produktie gepland is en het aantal dat feitelijk aanwezig is. 

Het verschil tussen het aanwezige en geplande aantal kan zowel 

een teveel als een tekort aan personeelsleden aantonen. 

(Niet inzetbare werknemers worden of overgeplaatst of ingeschakeld 

voor bijscholingsprogrannna's van nieuwe werknemers.) 

Naast de genoemde gegevens (budget, planning, aanwezig personeel 

en het verschil) vinden we de indelingen naar doelgroepen "pijplijn" 

(personen die al gecontracteerd <loch nog niet in dienst zijn), 

vakantiewerkers en uitzendkrachten. 

De totaaloverzichten maken het mogelijk om voor een heel jaar de 

behoeften te overzien en om, bij grote tekorten aan personeel, 

meer gerichte wervingscampagnes op te zetten. 

Men weet ook precies voor welke type funkties, afdelingen en 

dienstsoorten men nieuwe rnedewerkers nodig heeft. 

Naast de planmatige werving moet de afdeling Werving en Selektie 

gebruik maken van ad hoc werving. Dit gebeurt vooral ten 

gevolge van plotselinge pieken in het verloop en verzuim. 

De planmatige werving is niet alleen een noodzakelijk instrument 

bij produktie-uitbreiding, maar ook bij inkrimping. 

De behoefte-overzichten van de afdeling Werving en Selektie worden 

wekelijks bijgesteld, ten gevolge van de hiervoor genoemde effecten 

(o.a. verloop). Het enig onveranderde gegeven is het aantal perso

neelsleden dat per afdeling aan het begin van het jaar wordt begroot. 

Dit aantal blijft zogenaamd taakstellend voor het hele jaar. 
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Per (produktie-)afdeling warden elke week nieuwe personeelsoverzichten 

gemaakt. Invloeden die veranderingen in de omvang van de behoefte aan 

nieuw personeel met zich meebrengen zijn interne overplaatsingen, ver

loop en verzuim. 

Het wervingsbudget 

Het wervingsbudget voor een heel jaar wordt als volgt vastgesteld: er 

zijn bepaalde richtprijzen voor de werving van een persoon op een be

paald niveau. Er warden drie niveaus onderscheiden: het produktie-

ni veau, het midden- en hogere niveau. 

De richtprijs per niveau en per persoon wordt vermenigvuldig met het 

aantal personen dat men aan moet trekken. Zo ontstaat een wervingsbe

groting. Tegenover deze begroting warden de feitelijke uitgaven voor ad

vertentiecampagnes en dergelijke gezet en er mee vergeleken. De feite

lijke uitgaven warden daarnaast vergeleken met uitgaven in vroeger jaren. 

De vergelijkende analyses monden uit in overwegingen om al of niet ver

anderingen aan te brengen in de gebruikte wervingskanalen. 

7.2. Het selektieproces 

De selektie voor de direkt produktieve, vakante funkties wordt bij De 

Mark uitgevoerd door twee wervingsfunktionarissen. 

Een van de twee heeft een lange staat van dienst achter de rug bij 

De Mark als produktieleider op verschillende niveaus. 

In totaal moesten zij in 1979 * ongeveer 2.500 personen selekteren. 

Alle bezoekers-sollicitanten warden ontvangen in een wachtkamer, waarbij 

de eerste aktiviteit bestaat uit het (zelf) invullen van het sollicitatie

formulier. 

Als er geen vakatures bestaan dan wordt men, indien geschikt geacht, 

'in reserve' gehouden. Bestaan die wel op het ogenblik van het bezoek 

en lijkt de kandidaat geschikt dan warden er 'zaken gedaan'. 

Na het invullen van het sollicitatieformulier volgt een sollicitatie

gesprek waarin men met elkaar tracht te ontdekken waar de sollicitant 

het best op zijn plaats zou zijn. 

* In 1979 moesten t.g.v. de produktieuitbreidingen extra veel sollici-
tanten geselecteerd warden. 
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Kamen de sollicitant en de selekteur een bepaalde funktie overeen, 

dan volgt een rondleiding met de betreffende werkmeester door de af

del ing. 

Wil de kandidaat na bezichtiging de plaats nog steeds bezetten en de 

produktieleider/werkmeester staat ook gunstig tegenover hem dan volgt 

een nagesprek met de selekteur. Aan de hand van de extern uitgevoerde, 

medische keuring en evaluatie door de eigen bedrijfsarts wordt nage

gaan of men fysiek ook op de plaats past. Na goedkeuring volgt het 

sluiten van het kontrakt. 

Bij een sollicitatiegesprek wordt via het sollicitatieformulier expli

ciet gevraagd naar het type funktie <lat de werkzoekende wil vervullen. 

Personen met een specifieke beroepsopleiding of -ervaring vullen deze in 

op het sollicitatieformulier. De ongeschoolde en/of onervaren werk

zoekenden weten, volgens de selekteur, meestal niet welke funktie zij 

graag zouden willen vervullen. Middels vragen over het arbeidsverleden 

en algemene wensen komt men tot invulling van de geschikte plaatsen. 

Bij de eerste keuze van een plaats wordt gebruik gemaakt van een foto

boek met de funktieplaatsen. 

Het feit dat men wel of niet ziJn keuze vooraf weet te maken en dus wel 

of niet een opleiding/ervaring achter de rug heeft maakt veel uit voor 

het verdere verloop (naar duur en inhoud) van het sollicitatiegebeuren. 

Kriteria die bij de selektie een belangrijke rol spelen ziJn I) opleiding, 

2) het werkverleden: aantal en aard van de werkkringen, houding tegen

over vroegere bazen, reden van vertrek, 3) de persoonlijk presentatie 

tijdens het bezoek; houding tegenover werken, 4) beheersing van de Neder

landse taal bij buitenlanders. 

Zowel de selekteur als de betreffende werkmeester hanteren deze kriteria. 

Afhankelijk van het aantal vakatures en de omvang van het aanbod selek

teert men minder streng en neemt daarmee bewust risico's. Als de perso

neelsbezetting weer meer het gewenste niveau heeft bereikt warden de 

eisen op het oude niveau teruggebracht. Deze veranderingen gelden vooral 

de opleidingseisen. 

De afdelingshoofden letten bij de kandidaat op de funktionele geschikt

heid terwijl de selekteurs meer op de persoonlijke inpasbaarheid attent 

zijn. Tijdens de rondleiding vraagt de werkmeester niet alleen naar per

soonsgegevens maar ook naar de opleiding die men heeft en de vaardigheden, 

die men beheerst. 
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De vraag van de selekteur is, aldus zijn formulering, of de 

sollicitant met zijn levenssfeer past in de levenssfeer van 

De Markt. Slechts zijn zeer lange ervaring bij De Mark zal 

dergelijke vergelijkingen mogelijk maken. 

Een selekteur heeft voor zichzelf de produktieleiders, de 

werknemers en de werkplekken in klassen ingedeeld en gaat bij 

de selektie na in welke gekombineerde klasse de kandidaat het 

best zou passen. De indeling is het produkt van op de afdelingen 

gegroeide verhoudingen, stijl van leidinggeven, voorkeuren voor 

bepaalde typen werknemers en dergelijke. 

Daar de selekteur bepaalde beslissingen (over de te vervullen 

plaats) vooraf, voor het bezoek aan de produktiehallen, neemt, 

aldus een personeelsfunktionaris, worden de sollicitant soms 

de mogelijkheden ontnomen om andere afdelingen met andersoortige 

vakatures te bekijken, en zo om een keuze uit meerdere plaatsen 

te maken. 

Als de selekteur attent is of de sollicitant een, zij het andere, 

funktie bij De Mark ambieert dan kan een tweede afdeling bezocht 

worden. 

Twijfelgevallen bij een sollicitatiegesprek, die nog een afdeling 

moeten gaan bezoeken worden eerst telefonisch aangekondigd bij de 

koordinator en besproken alvorens een bezoek volgt. 

Mocht de sollicitatie een ongunstig oordeel van de werkmeester en 

een gunstig oordeel van de werkzoekende met zich meebrengen, dan 

wordt soms de selekteur om een oordeel gevraagd. 

Deze kontroleert daarnaast voor zichzelf waarom hij een ongewenste 

sollicitant naar de afdeling heeft gestuurd. 

Als de selekteur bij het eerste kontakt zelf twijfel koestert dan 

wordt de bezoeker met een informatiefolder en/of een afspraak naar 

huis gestuurd, Komt hij de afspraak na, dan is dat, volgens de 

selekteur, een bewijs van zijn arbeidsbereidheid. 

De eindbeslissing over aanname of afwijzing wordt genomen door 

de produktieleiders (de koordinator van een hal of een werkmeester) 

terwijl de taak van de selekteurs volgens het hoofd van de afdeling 

werving en selektie slechts adviserend van aard kan en mag ziJn. 
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Naast de koordinator en werkmeester spelen nag twee andere personen 

vandeproduktie-afdeling een rol in de aansluiting van werkzoekende 

en arbeidsplaats. 

De personeelsfunktionaris van de afdeling speelt een rol bij het pe

riodiek opstellen van het personeelsbehoefteplan. 

Bij problemen in de proefperiode wordt eveneens van zijn diensten ge

bruik gemaakt. 

De tweede afdelingsfunktionaris die bij de aansluiting aktief is, is 

de begeleidingsfunktionaris. Hij verzorgtmeede introduktiedag, ver

der de bijscholingen, de funktionele inpassing en dergelijke. 

De selektie mag volgens een wervingsfunktionaris niet te snel geschie

den, omdat het opnamevermogen van nieuwe medewerkers door de afdelingen 

beperkt is. 

Terugkoppeling van informatie tijdens de werving en selektieronden 

vindt voortdurend plaats tussen de wervingsfunktionarissen onderling. 

Zo krijgt het hoofd van de afdeling van de selekteur te horen of de 

reflektanten op bepaalde advertenties de doelgroepen zijn die men had 

willen bereiken. 

We besluiten met op te merken dat de wervingstaak door de afdeling wer

ving en selektie in eerste instantie als inkoop van arbeid wordt be

schouwd. Op de tweede plaats komt de informatieverstrekking (naar bui

ten). Er wordt, tussen haakjes, veel waarde gehecht aan waarheidsge

trouwe en uniforme voorlichting. 

Pas bij een als gespannen ervaren arbeidsmarkt zal de inkoopfunktie 

deels verkeren in een verkoop van arbeidsplaatsen. 

De responsmetingen van De Mark 

Van de resultaten van de wervings- en selektie-aktiviteiten warden 

schriftelijke verslagen gemaakt. 

Uit de zogenaamde responsemetingen kan men opmaken welk percentage 

van de bezoekers/sollicitanten - volgens de selekteur zijn 95% van 

de bezoekers oak sollicitant - is aangenomen. 

De hele groep is op vele manieren uitgesplitst (zie onderstaande ta

bellen). De percentages gelden voor de al eerder genoemde perioden 

van achttien weken uit 1979 en 1980. 
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- De verhouding tussen aangenomen Nederlanders en Belgen lag 

in 1979 als volgt: (voor 1980 ontbreekt dit onderscheid) 

1979 

aangenomen 

afgewezen 

Nederlanders % 

49 

51 

Belgen % 

74 

26 

We zien hier een aanmerkelijk grater percentage aangenomen Belgen. 

Naar sektoren (van werkzamen als werklozen) waaruit de 

sollicitanten afkomstig waren, was de verhouding tussen 

afgewezen en aangenomen personen als volgt: 

sekundaire bouw tertiaire school- overigen 
'79 sektor % % sektor % verlaters % % 

aangenomen 46 41 38 47 35 

afgewezen 54 59 62 53 65 

'80 

aangenomen 47 40 38 37 

af gewezen 53 60 62 63 

De verschillen Z1Jn niet groat, no ch tussen de twee j aren, no ch tussen 

de sektoren. Het beste resultaat op de arbeidsmarkt van 

De Mark bereiken werkzoekenden uit de industrie en in '79 oak 

de schoolverlaters. 

- Naar opleidingsniveauuitgesplitstzijn de resultaten als volgt: 

schooltype LO 
% 

'79 

aangenomen 

afgewezen 

I 80 

aangenomen 

afgewezen 

32 

68 

32 

68 

LBO 
% 

52 

48 

55 

45 

cvv 
% 

17 

83 

43 

57 

MAVO+overigen 
% 

34 

66 

25 

75 
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Hier zien we wel aanmerkelijke verschillen in aannamepercentages 

tussen de verschillende opleidingen. Het vaakst worden de LBO-ers 

aangenomen, het illinst vaak waren dat in de onderscheiden periode 

van '79 de CVV-ers en ziJn met in '80 de MAVO-verlaters en 

"overigen" geworden. In '80 solliciteerden meer MAVO-verlaters 

dan in '79. 

- Een laatste interessante onderscheid in de aannameresulataten is 

die tussen werkzame en werkloze werkzoekenden. 

Deze lagen in '79 en '80 als volgt: 

'79 

aangenomen 

afgewezen 

'80 

aangenomen 

afgewezen 

werkzaam 
% 

43 

57 --
(n= 494) 

48 

52 

(n= 388) 

werkloos 
% 

42 

58 --
(n= 194) 

34 

66 

(n= 151) 

Op de responsemetingen wordt ook aangegeven om welke redenen de 

sollicitanten worden afgewezen. Ook dit weer voor de onderscheiden 

perioden. 

1979 1980 
Reden % % 

Leeftijd < l 8j. 7 4 
Leeftijd > 50j. 3 1 
taalprobleem 14 13 
niet geschikt 21 33 
medisch afgekeurd 7 4 
verdienste 6 3 
reserve 5 2 
opleiding/ervaring 4 2 
zegt zelf af 15 13 
overige 18 24 

totaal 100 100 
(n=393) (n=302) 

alle sollici t.: N = 688 N=539. 
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Als hoofdredenen voor afwijzing warden de kwalificaties "niet ge

schikt" (negatieve skores op meerdere selektiekriteria) en "overige" 

aangevoerd. 

Twee andere belangrijke redenen zijn taalproblemen en afzeggingen door 

de sollicitanten. 

8. De indiensttreding 

8. I. De introduktie 

De opstelling bij de introduktie van een begeleidingsfunktionaris tegen

over de nieuwe medewerkers wordt als volgt in een "understatement" 

verwoord: "je komt hier niet voor je plezier werken maar je moet het 

werk wel met plezier kunnen doen". 

Bij De Mark begint men, volgens bovengenoemde, met een nieuwe loopbaan, 

ongehinderd door voorvallen in het verleden. 

De introduktie vindt in drie fasen plaats. 

In de begintijd speelt de begeleidingsfunktionaris een belangrijke rol: 

in de loop van de proefperiode koordineert hij de bemoeienissen van 

de verschillende funktionarissen jegens de nieuweling. Deze funktiona

rissen zijn de werkmeester, een oudere, vaste medewerker en de perso

neelsfunktionaris van de afdeling. 

De eerste dag van het dienstverband wordt gevuld met zowel administra

tieve als sociale inlijvingen. Het introduktieprogramma neemt een 

hele dag in beslag. De opvang geschiedt centraal. 

Op die dag warden persoonlijke papieren in orde gemaakt; dit ziJn onder 

andere belastingpapieren, kinderbijslag, de ziekte-verzekering. Men 

wordt geinformeerd over regelingen rond verzuim, ziekte, vakantie, 

veiligheidsvoorschriften, de sociale voorzieningen enzovoort. 

Vervolgens wordt de introduktiegroep opgesplitst in afdelinggebonden 

groepen en deze warden door de begeleidingsfunktionaris meegenomen naar 

de afdeling waar ze zullen funktioneren. 

Hier warden ze aan de werkmeester, de personeelsfunktionaris en de 

bedrijfsleider voorgesteld; de kantine, de E.H.B.0.-post, het kantoor 

en dergelijke warden getoond. 

Daarna neemt de werkmeester de introduktie over. Deze stelt de nieuwe 

medewerker voor aan de toekomstige collega's. Een andere college krijgt 

een soort mentortaak: hij moet de nieuweling inleren en mede kontroleren. 
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De introduktiedag is volgens de begeleidingsfunktionaris betrekkelijk 

vermoeiend door de vele indrukken en informatie die men moet verwerken. 

8.2. De proefperiode 

De tweede <lag begint men met de werkzaamheden onder begeleiding van 

de aangestelde oudere college. De opstelling van de nieuwe medewerkers 

ervaart de begeleidingsfunktionaris als positief: men wil graag aan 

de slag. 

Gedurende de eerste weken checkt hij de ontwikkelingen bij de betrok

kene en de werkbazen. 

De werkmeester blijft alle tijd verantwoordelijk voor de gang van zaken: 

hij let op de relatie met de "mentor", praat met de nieuweling en 

evalueert de inpasbaarheid. 

Ongeveer 5% van de nieuwe medewerkers volgt een twee tot zes weken 

durende opleiding op de bedrijfsschool. 

Of een medewerker naar de bedrijfsschool moet, is afhankelijk van 

zijn startniveau en de moeilijkheidsgraad van de funktie. 

In de tweede week wordt de nieuwe kracht voorgelicht over het produktie

systeem van De Mark: over allerlei normtijden als de levertijden, ver

kooptermijnen en dergelijke. Dit vormt de tweede fase van de intro

duktie en geschiedt centraal. 

In de zesde week volgen de eerste evaluatiegesprekken onder leiding van 

de begeleidingsfunktionaris, zowel met de nieuwe werknemer als de werk

meester. Na wederzijdse instemming warden gegevens uitgewisseld. 

De nieuweling wordt gevraagd hoe het werk hem bevalt, naar de relatie 

met de leidinggevenden, naar ervaringen met de snelheid, waarmee men 

moet werken, naar collega's, milieu- en veiligheidsaspekten. 

Over het algemeen zijn volgens bovengenoemde, op ziJn afdelingen, de 

oordelen gunstig. Weinigen vragen om een andere werkplek. 

Aan nieuwelingen die teleurgesteld ziJn, wordt veel aandacht besteed. 

Als in de evaluatiegesprekken zich tegenstellingen tussen de werkmeester 

en de nieuweling openbaren, probeert men in een gemeenschappelijke paging 

de problemen op te lossen. 
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In de zesde a zevende week volgt een derde, afdelingsgebonden 

introduktie. Met de nieuwelingen wordt gepraat over de kwaliteit 

van het werk, over de veiligheid, personeelsaangelegenheden, het 

salarisstrookje, de personeelsfunktionarissen en dergelijke. 

Ervaringen worden uitgewisseld. 

De onderscheiden bevolkingsgroepen doorlopen de proeftijd op een 

eigen manier en behoeven daarom ook een speciale benadering. 

Zo zijn Belgen, volgens de begeleidingsfunktionaris, betrekkelijk 

initiatiefrijk; Nederlandse medewerkers nemen een meer afwachtende 

houding aan, terwijl de Surinaamse medewerkers een wat moeilijk te 

benaderen groep blijft: ziJ kunnen zich moeilijk aanpassen aan het 

werkritme, vinden, als naar hun mening wordt gevraagd, dat alles 

goed met hen gaat en zijn nauwelijks aanspreekbaar. Op sonnnige 

afdelingen verloopt hun integratie probleemloos, op andere geeft 

ze wel problemen. Orn de problemen die de Surinamers zelf ervaren 

en de funktionarissen met hen te verrninderen worden ziJ in groepen 

aangenomen of volgen ze groepsstages verzorgt door De Mark en het 

Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening. 

Het idee van groepsgewijze introdukties - om de anonimiteit te 

doorbreken - ziet men voor meerdere groepen als een goed alter

natief voor individuele indiensttredingen. 

Op het einde van de proeftijd vindt een evaluatiegesprek plaats 

tussen de nieuwe medewerker en de direkt meerdere, i.e. de werk

meester. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Zo luidt de 

eerste vraag aan de meerdere: "zijn naar uw mening voldoende 

voorwaarden aanwezig om binnen een acceptabele termijn tot een 

voldoende taakuitoefening te komen? (te denken valt aan opleiding, 

ervaring, motivatie, fysieke geschiktheid)". 

Aan de nieuweling wordt onder andere gevraagd of hij zich in de 

funktie en/of afdeling op zijn plaats voelt, of hij voldoende 

begeleid is en of en welke verdere bijscholing nog nodig is. 

Tenslotte warden bij de definitie"\e plaatsing gemaakte afspraken 

schriftelijk vastgelegd. 

Naast de individuele beoordelingen en observaties worden incidenteel, 

op eigen initiatief, meer algemene onderzoeken gehouden naar de 

beleving van het funktioneren bij De Mark. 
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Deze onderzoeken zijn van betrekkelijk recente datum en 

experimenteel van aard. 

8.3. Het vertrek 

Als het vertrek van een medewerker mogelijk veroorzaakt is door 

een onvoldoende goede selektie dan neemt de personeelsfunktionaris 

van de betreffende afdeling dit feit met de selekteur door. 

Onder andere kan de oorzaak liggen in het feit dat de sollicitant 

niet naar de voor hem passende afdeling is gebracht. 

Verlagen van de selektiekriteria kan leiden tot aanname van 

"zwakkere "werknemers, die bijvoorbeeld de machines niet kunnen 

beheersen en ontmoedigd afhaken. 

De redenen waarom men weggaat liggen volgens de informant 

regelmatig besloten in de redenen waarom men bij De Mark 

is komen werken. Sonnnigen komen er werken om niet in de WW-regeling 

te hoeven vallen, anderen omdat ze toevallig van vakatures bij 

De Mark gehoord hebben, maar er niet solliciteren vanwege het 

werk of om de vakbekwaamheid te verhogen, weer anderen 

solliciteren enkel vanwege het inkomen. 

Dergelijke (externe) motieven zijn, naar we mogen konkluderen 

een voor velen te zwakke basis om de werkkring naar inhoud 

en omstandigheden te aanvaarden en te waarderen. 

Aan werknemers, die op eigen initiatief vertrekken, worden 

door de personeelsfunktionaris van de afdeling exit-interviews 

afgenomen. Hierbij wordt de vertrekker ingelicht over de 

afwikkeling van het ontslag en wordt er teruggekeken naar 

de werkcarriere bij De Mark. Daarbij worden gerichte vragen 

gesteld over alle aspekten, die mogelijk een rol hebben gespeeld 

in het afspringen van de aansluiting. 

De wervingsfunktionarissen, die centraal werken, krijgen naar de 

mening van een hunner, onvoldoende van de afdelingen doorgespeeld 

waarom men weggaat. Overigens heerst ook hier twijfel aan het 

waarheidsgehalte van de opgegeven vertrekgronden. 
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Vertrek in de proefperiode kan, volgens een personeelsfunktionaris 

vele oorzaken bebben. Voorbeelden daarvan zijn: meerdere sollicitaties, 

die men beeft lopen, bet niet kunnen vinden van de juiste opstelling 

tegenover bet werk, te zwaar bevonden werk, te lange werkdagen door 

grate reisafstanden, geen plezier in bet werk, slecbte motivatie en

zovoort. Een klein deel van de vertrekkers gaat weg vanwege een betere 

positie in een antler bedrijf en geeft als vertrekreden een boger in

komen op. 

Oplossingen, om bet verloop tegen te gaan, die door bet bedrijf warden 

nagestreefd en waarvan men een aantal in bet kader van de arbeids

plaatsontwikkeling kan plaatsen, omvatten de volgende zaken: 

- verbetering van de introduktie 

- belevingsgesprekken met de nieuweling over allerlei knelpunten 

- betere anticipatie op scbolingsbeboeften 

- de aantallen medewerkers onder een superieur verkleinen 

- werkoverleg bevorderen 

- meer in groepsverband introduceren, scholen en laten werken. 
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Bijlage D: Overige Interviews 

I De ontwikkeling van arbeidsmarketing in het bedrijfsleven 

Inleiding 

Onderstaand volgt een verslag van een interview met twee wervings

functionarissen van een groot industrieel concern in Nederland. 

Het interview vond begin april 1980 plaats, en had een nieuwe opzet van 

de wervingsactiviteiten van het bedrijf tot onderwerp. In deze nieuwe 

opzet is de marketingbenadering geintroduceerd. Deze benadering is te 

vertalen in de vraag in hoeverre het bedrijf meer en beter rekening kan 

gaan houden met factoren op de externe arbeidsmarkt bij het uitstippelen 

van het personeelsbeleid. 

De wervingsafdeling, die onder andere aan de marketingbenadering gestalte 

moet geven bevindt zich zowel intern als in relatie met de andere 

afdelingen in een reorganisatiefase. Er bestaat nog geen duidelijk beeld 

over de precieze vertaling van de marketingfilosofie in de praktijk. 

Dit neemt niet weg dat de ontwikkelingen op het wervingsgebied interessant 

blijven. Het laatste hopen we met het onderstaande te staven. 

Indeling interviewverslag: 1. naar een nieuwe structuur 

2. de beleidsfilosofie in marketingvorm 

3. de mogelijkheden in het bedrijf 

4. kennis van de (externe) arbeidsmarkt. 

1. Naar een nieuwe structuur 

Sedert enige tijd is het bedrijf bezig met een reorganisatie. Dit betreft 

vooral de management-structuur. Bij de reorganisatie is het hoofd van de 

afdeling Sociale Zake~ (Personeelszaken) opgenomen in de directie. 

Het concern bestaat uit enkele units, relatief zelfstandige sociaal-organisato

rische eenheden. Elke maatschappij heeft in de nieuwe opzet een eigen 

personeelsafdeling, met een hoofd personeelszaken, die gelijkwaardig is aan 

de technische en economische afdelingen. 

Vroeger vormde personeelszaken een centrale afdeling. Werving en selectie 

vonden binnen dezelfde afdeling plaats. De selectie-activiteiten zijn in de 

nieuwe opzet uitgesplitst en verdeeld over de units terwijl de wervings

afdeling, vanwege de aard van haar werkzaamheden, vanuit een plaats voor 
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het hele concern blijft opereren, behalve de werving in andere regio's 

die ter plaatse door de betreffende personeelsafdeling wordt uitgevoerd. 

De opgesplitste afdeling selektie heeft als taak bijgekregen de bege

leiding van werknemers gedurende hun hele loopbaan in de betreffende 

unit van het bedrijf. 

De afdeling werv1ng voert wel selektie-aktiviteiten uit maar doet dit 

in de vorm van voorselekties en slechts bij sollicitanten die zich 

spontaan aan de poort van het bedrijf aanmelden. De uiteindelijke selektie 

vindt plaats op de personeelsafdelingen van de units. Sollicitaties voor 

specifieke funkties warden gelijk doorverwezen naar de selekteur van 

de betreffende unit. 

I.I. De afdeling werving 

De afdeling werving heeft een ondersteunende en uitvoerende funktie voor 

de gedecentraliseerde afdelingen personeelszaken. 

De invulling van de funkties van de wervingsafdeling gaat er in de 

n1euwe opzet als volgt uitzien: 

- twee groepen funktiebekleders die extern optreden (bezoeken van 

scholen, GAB-s) en daarnaast een deel van de voorselektie verzorgen; 

- een ondersteunende groep van administratieve krachten; 

- een statisticus of arbeidsmarktonderzoeker. 

De ene extern opererende groep richt zich op LBO-ers en MBO-ers 

(vooral schoolverlaters), de tweede op HBO-ers en academici. 

Deze opdeling ligt in het verlengde van marktsegmenten van welke men 

vermoedt dat ze een eigen benadering nodig hebben en een specifiek ge

drag op de arbeidsmarkt vertonen en in het verlende van de funktie

verdelingen binnen de bedrijfsafdelingen in (direkte) produktiefunkties 

en staffunkties. 

1.2. Het jaarplan 

Het bedrijf ontwikkelt plannen op jaarbasis: de gedecentraliseerde 

afdeling Personeelszaken vraagt aan de sociaal-economische units cijfers 

met betrekking tot het benodigd personeel en een wervingsopdracht. 

Op basis van de wervingsopdracht zal door de afdeling werving een 

marketingplan warden opgesteld. 
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Zo'n marketingplan wordt momenteel vooral vooral opgesteld voor de 

lager geschoolde werkzoekenden en houdt onder andere in: 

- ervoor zorgen <lat bet beeld van bet bedrijf voortdurend aanwezig is, 

m.a.w. <lat er voortdurend geadverteerd wordt, 

- ervoor zorgen <lat op de juiste ogenblikken ingespeeld wordt op de boven

genoemde groep (rond de eindexamenperiode). 

1.3. De marketing functie van de wervingsafdeling 

De functie gaat twee activiteiten omvatten: een terreinverkenning van de 

arbeidsmarkt en bet ontwerpen en hanteren van een instrumentarium voor 

de benadering van de verschillende doelgroepen. 

De statisticus krijgt de verkennende taak, de twee "veldgroepen" moeten 

werkzoekenden aantrekkken. Aan de bedrijfsleiding wordt in detail verteld 

wat extern aanwezig is en wat men kan verwachten van groepen 

reflectanten als men bet aanbod aan arbeidsplaatsen of de selectie-eisen 

veranderd. 

Het blijft een adviserende activiteit. De verantwoordelijkheid over de 

arbeidsplaats berust bij de raad van bestuur en de produktiehoofden. 

Het hoofd werving heeft wekelijks contact met de adjunct-directeur 

Sociale Zaken en de unit-hoofden personeelszaken en brengt daarin informatie 

over over de arbeidsmarkt en doet suggesties. Deze personen beslissen 

echter onafhankelijk van hem wat ze met de aangereikte gegevens doen, 

ten aanzien van bun eigen management en bet P.Z.-beleid. 

Met <lit laatste en met de opmerking <lat de afdeling wervings slechts een 

ondersteunende functie ten aanzien van bet intern personeelsbeleid vervult 

is al enigszins aangegeven wat de speelruimte is voor de verwezenlijking 

van de marketingbenadering. Voordat op deze ruimte wordt ingegaan zal 

eerst de filosofie achter de nieuwe wervingsbenadering uitgewerkt warden. 

2. De filosofie van de nieuwe marktbenadering 

Op initiatief van de directie werd begin november vorig jaar een chef 

werving benoemd om een nieuwe opzet te maken voor de wervingsactiviteiten 

en om de wervingsafdeling op te bouwen. Dit initiatief ontstond vanuit 

de zorg over moeilijk te vervullen vacatures. 

Overigens wordt bet belang van een beter functioneren van de wervingsafdeling 

vanuit de externe arbeidsmarkt benadrukt door de achtergrond van de nieuwe 

chef werving. De nieuwe chef is namelijk een deskundige in de produktmarketing. 
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Het probleem van de nieuwe funktionaris was dus; hoe kunnen we op 

de externe arbeidsmarkt beter funktioneren? 

Met andere woorden - hoe bereiken we een meer adequate instroming naar 

kwaliteit en kwantiteit, 

- hoe gaan we vanuit de arbeidsmarkt de direktie 

en de afdeling Sociale Zaken adviseren, gegeven 

onze mogelijkheden en onmogelijkheden op die 

markt (voorbeelden: concurrentiepositie en 

slechte infrastructuur). 

Terwijl vroeger het bedrijf haar eisen aan nieuwe arbeidskrachten kon 

formuleren moet men nu leren zich steeds meer aan te passen aan de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van de externe arbeidsmarkt. 

De wervingsafdeling moet steeds meer letten op wat de arbeidsmarkt 

mogelijk maakt en minder op wat intern nodig is. Over dit laatste 

punt moeten de selectie-afdelingen van de units beslissen. 

Zo kan een produktiP-afdeling een specifiek type werknemers wensen, 

terwijl deze niet op de arbeidsmarkt voorkomen. Op die markt kan men 

wel voldoende personen vinden met enigszins afwijkende kwalificaties. 

Deze feiten worden aan de betreffende afdeling doorgegeven. 

Als de nieuwe werknemer niet aan de arbeidsplaats aangepast kan 

worden dan moet getracht worden het omgekeerde te bereiken en de 

arbeidsplaats veranderen. 

We worden hier geconfronteerd met het idee van de arbeidsplaatsont

wikkel ing. Dit stuit wel op weerstand. Men kan als wervingsafdeling, 

zoals al geschreven, niet verder gaan clan suggesties aanreiken. 

Een meer algemene vorm van arbeidsplaatsontwikkeling heeft wel plaats 

kunnen vinden en betrof een positieve herwaardering van ambachtelijke 

functies wat resulteerde in een hogere beloning ervoor. 
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3. De mogelijkheden voor de verwezenlijking van een wervingsfilosofie 

binnen het concern. 

Afdelingen waarmee de afdeling werving in contact staat hadden problemen 

met het feit dat deze min of meer afgeleide afdeling met een eigen 

beleidsfilosofie kwam: "men moest niet moeilijk doen". 

Ideeen echter als systematisering en planning in de werving warden 

toegejuicht, ook door de (eind)produktiebedrijven. 

Binnen de afdeling Personeelszaken stuitte het idee van de marketing niet 

op weerstanden. Wel zet men vraagtekens bij de te gebruiken instrumenten 

en de manier waarop men naar buiten wil treden. 

Daarnaast speelt er een competentieprobleem: moet het beleid geformuleerd 

worden door de eerste verantwoordelijke in deze, de directie van de 

afdeling Sociale Zaken of door een uitvoerende afdeling als de wervingsafdeling? 

Tenslotte heeft de vraag gespeeld of een arbeidsmarktonderzoeker binnen de 

wervingsafdeling of elders binnen de afdeling Personeelszaken en Sociale 

Zaken moest warden geplaatst. 

Een concurrentieprobleem doet zich voor met de Public Relations afdeling: 

deze vraagt zich af of de wervingsafdeling niet te veel haar beleid zal 

gaan doorkruisen of overlappen. 

Tot nu toe is de informatie van externe arbeidsmarktfactoren te beperkt 

geweest om een rol te spelen bij de jaarlijkse personeelsplannen. 

Elke kennis die men echter al heef t brengt met zich mee dat men intern 

in onderhandeling moet gaan om de externe en interne situatie beter op 

elkaar af te sternrnen. 

Zo zijn de vrouwen als een nieuwe arbeidsmarktgroep verschenen. 

Om voor hen de produktiefuncties aantrekkelijk te maken wil de afdeling 

werving part-time banen invoeren, afdelingen naar hun smaak inrichten, 

vrouwelijke chefs aanstellen en speciale scholingscursussen laten starten 

* op C.V.V. - instellingen. 

* C.V.V.: Centrum Vakopleiding voor Volwassenen; regionale overheidsinstel-

lingen voor beroepsgerichte (om-)scholing. 
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Er bestaat daarnaast een aanbod van kwalitatief goede mensen 

die echter nog een <lag op school zitten. De chef werving is er 

voorstander van om hen aan te nemen en de scholingsdag te financieren. 

Men is hierin nog niet verder gekomen dan ideeenontwikkeling. 

Een concreet voorstel uit het recente verleden hield een omgekeerde 

vorm van werkstructurering in*. Hierbij zouden zeer eenvoudige werkzaam

heden ontstaan die beter afgestemd zouden zijn op de capaciteiten van 

ongeschoolde werkzoekenden, die zich wel op de arbeidsmarkt aanboden. 

Dit voorstel werd ingebracht door de chef omscholing, die ontdekte 

<lat sonnnige nieuwe werknemers niet voldeden aan de eisen om aan een 

omscholingscursus te beginnen en een groot verloop veroorzaakten. 

De produktiehoofden wilden over deze voorstellen zelfs niet 

praten. 

4. Kennis van de (externe) arbeidsmarkt 

Kennis van segmenten van de externe arbeidsmarkt is een vereiste voor een 

marketingplan: voor de groepen op die markt zou men moeten weten welk gedrag ziJ 

met betrekking tot werken innemen en welke behoeften ze maatschappelijk 

en met betrekking tot een arbeidsplaats hebben. 

Naast kennisverzameling bestaat het activiteitenpakket van een marketing

afdeling uit het werven zelf. Dit bestaat uit contacten leggen 

met instanties als scholen, promoten en potentiele werknemers interesseren. 

Kennisverzameling moet de werving vergemakkelijken. 

De wervingsafdeling van het geinterviewde bedrijf zal snel en op ad hoc 

basis gegevens nodig hebben ten behoeve van advisering en van haar 

eigen wervings-/veldgroepen. 

Daarvoor wordt een statisticus aangetrokken die direct inzetbaar is. 

De precieze invulling van zijn taak is nog niet gebeurd. 

De volgende vragen werpen zich dan op: 

a) uit welke bronnen verzamelt de statisticus zijn gegevens en 

b) welke soort gegevens gaat hij verzamelen? 

*Herstructurering van werkzaamheden houdt meestal in een verrijking of meer 

complex maken ervan. Omgekeerde herstructurering houdt het omgekeerde van 

verrijking in en is identiek aan arbeidsdeling, opsplitsing van een functie 

in zijn meest elementaire delen. 
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Ad I) Als informatiebronnen gaan vermoedelijk de volgende instanties 

dienen: 

I. arbeidsbureaus 

2. externe advies- en wervingsbureaus 

3. het ministerie van Sociale Zaken 

4. concurrerende bedrijven uit de regio's (een voorbeeld van de 

funktie van zo'n bron: als een sterker bedrijf een bepaald 

type vaklieden massaal werft, terwijl men die zelf ook hard 

nodig heeft dan blijft de wervingsafdeling weinig anders 

over dan te adviseren om de betreffende werkzaamheden uit te 

besteden) 

5. het bedrijf heeft reeds een eigen "file" met gegevens van alle 

LTS-en in de regio en is bezig een "file" op te bouwen met 

gegevens over MTS-en en MAVO's. Van de laatste groep vermoedt 

men dat er personen met aanleg voor techniek bij zitten 

6. eigen afdelingsgegevens van de resultaten van vroegere wer

vingsactiviteiten. 

Deze laatste twee bronnen vormen een interne ingang tot de externe 

arbeidsmarkt. Een dergelijke schakel vormen ook de zogenaamde exit

interviews. Deze worden niet gehouden hoewel ze van veel waarde kunnen 

zijn omdat ze aangeven op welke knelpunten men intern gestoten is 

en welke behoeften medewerkers hebben. 

7. er zijn wel interviews gehouden met medewerkers aan het einde van 

de introductieperiode. Dit gebeurt echter zeer zelden. 

De resultaten ervan zijn door het hogere kader wel ernstig genomen. 

Dit mondde uit in een betere sociale begeleiding. De midden- en lagere 

kaders - vanaf werkmeesters - zijn echter moeilijk tot een andere 

meer sociale aanpak te bewegen. 

8. kengetallen als verlooppercentages, opgesplitst naar afdelingen en 

categorieen functies en medewerkers; ziektemeldings- en ziekteverzuim

percentages. 
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Ad b. Aard van de informatie: het type gegevens die men bij punt 5 

(LTS-en vooral) verzamelt betreft enkel gegevens over de opleiding. 

Daarnaast is natuurlijk ook bekend in welke periode men moet werven. 

Het behoeftenpatroon jegens een arbeidsplaats, de leefwereld en 

leefwijze, de mobiliteit van deze groepen (jongeren/schoolverlaters) 

is niet systematisch en slechts intuitief bekend. 

Het doel van de kennisverzameling is - zoals gebruikelijk - de 

voorspelbaarheid vergroten. Als men bijvoorbeeld zou weten dat 

in een regio alleen vrouwen, die part-time werk zoeken, als aanbod 

aanwezig zijn en men gaat uit van de bestaande vervoersfaciliteiten 

- die onvoldoende zijn - dan wordt in die regio niet geworven. 

Tot op heden is in het geinterviewde bedrijf - evenals bij andere bedrijven -

het uitgangspunt bij werving eisen vanuit de arbeidsplaats, die vervuld 

moet warden en, in het verlengde daarvan, de kwalificatie-eisen die 

aan de (nieuwe) functievervuller gesteld moeten warden. 

Oak in de nabije toekomst zal dit feit een rol spelen al was het alleen 

vanwege het feit dat de kennis van externe feiten ontoereikend is. 

De grate vraag die men als wervingsafdeling voor zichzelf zal moeten 

beantwoorden is exact welke externe gegevens een belangrijk licht 

werpen op het functioneren van de medewerker op de arbeidsplaats. 

Naast dit passieve aspect van het arbeidsmarktgedrag kent elke bedrijf 

het meer belangrijke actieve gedrag, namelijk de werving. Over dit punt 

zijn geen gegevens verzameld. Wel is in de structuurparagraaf gewezen 

op het feit dat de interne opdeling van de "veld"functionarissen de 

opdeling van de markt in segmenten weerspiegelt. Op haar beurt is deze 

segmentatie weer gebaseerd op de opleidingsniveau's in het beroepsonderwijs. 

De filosofie achter de opdeling ligt besloten in de opvatting dat de 

verschillende niveau's specifieke benaderingen behoeven. 

Zo denkt men HTS-er' s, leerl ingen van Sociale Academies en HEAO-·en en 

van Technische en Economische Hogescholen en Universiteiten onder andere 

via symposia effectief te bereiken. 



--113-

II Het functioneren van een groot bedrijf op de arbeidsmarkt. 

Inleiding 

Onderstaand volgt het verslag van een interview met het plaatsvervangend 

hoofd Personeelszaken van een Nederlands industrieel bedrijf met vele 

vestigingen in het land. Het interview vond eind april 1980 plaats 

en had tot onderwerpen de wervingsactiviteiten, het personeelsbeheer 

en de marketing-benadering in deze. Vooraf dient opgemerkt te warden 

<lat het begrip marketing en de filosofie erachter niet bewust rand 

de werving van personeel warden gebruikt. 

Het interviewverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

I. de organisatie van personeelszaken 

2. de wervingsactiviteiten 

3. werkstructurering 

4. de relatie tussen de activiteiten op de externe arbeidsmarkt 

en de marketing-benadering 

I. De organisatie van personeelszaken 

Het concern bestaat uit een hoofdvestiging, waar omheen qelen van de 

hoofdindustriegroepen gelegen zijn. De hoofddirectie is hier gevestigd 

evenals de verschillende stafafdelingen. Door het land verspreid liggen 

vele kleinere vestigingen. De stafafdeling Sociale Zaken onderhoudt 

functionele verbindingen met de hoofden Personeelszaken van de kleinere 

vestingen. Het sociale beleid wordt geformuleerd door de stafafdeling. Een 

deel van de uitvoering wordt gezamenlijk door de centrale er de afzonderlijke 

diensten gedaan, de meer konkrete taken door de afzonderlijke personeeldiensten. 

De stafafdeling Sociale Zaken omvat afdelingen gericht op specifieke 

taken als onderzoek, opleiding, sociaal-ekonomische aangelegenheden, 

organisatievernieuwing en personeelzaken. De afdeling Personeelzaken 

is onder andere verantwoordelijk voor de werving en selektie. 
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Elke vestiging beschikt over een eigen personeelsdienst die tot taken 

heeft: werving, selektie, introduktie en begeleiding. 

De werving van de afzonderlijke personeelsdiensten betreft de kategorie 

van geograf isch gebonden groepen werkzoekenden, die gerekend kunnen worden 

tot de lagere en middelbare produktiemedewerkers. 

Hogere en academisch geschoolde arbeidskrachten worden vanuit enkele 

centrale punten in het land geworven. De specialismen per centraal 

punt worden bepaald door de aard van de produktie van de betreffende 

vestiging. 

2. De wervingsactiviteiten 

Structuur 

Binnen de wervingsafdeling opereren groepen functionarissen waarvan de 

coordinatoren gespecialiseerd zijn in de benadering van specifieke 

arbeidsmarktgroepen. 

De arbeidsmarkt van het concern wordt als volgt opgedeeld: 

l.)werknemers voor de produktie(waaronder ook buitenlanders), op het 

ongeschoolde niveau; 2.) technisch opgeleide werknemers op alle niveau's 

LTS,MTS,HTS,TH en akademici en 3.) niet-technisch opgeleide werknemers 

op alle niveau's: o.a. LEAO,MBO,HBO en akademici. 

Voor de hogere opleidingen wordt op landelijk niveau, vanuit centrale punten 

c.q. gespecialiseerde vestigingen, geworven; voor de lagere funkties op 

lokaal of regionaal niveau, vanuit de betreffende vestigingen. 

Planning 

Aan een wervingsplan gaat in het geinterviewde bedrijf een behoeftenplan 

vooraf. Hierin worden prognoses gedaan, aan het begin van een wervings

seizoen, van de behoeften aan vooral schoolverlaters, gebaseerd op het 

produktieplan, verkoopcijfers, promoties, e.d. De prognoses zijn globale 

schattingen en een optelling van een groot aantal deelprognoses. 
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Er bestaat een wervingsplan dat uitgaat van de behoefte aan de verschillende 

typen werknemers op jaarbasis en dat dus niet automatisch pieken en dalen 

in de personeelsbehoefte volgt. Er wordt continu geworven als gevolg van 

de grootte van het concern. Hierdoor kan een'reserve'worden opgebouwd waaruit, 

in tijden van vacatures, geput kan warden. Incidenteel ontstaan er specifieke 

vacatures waarvoor wel op ad hoc basis geworven moet warden. 

In het wervingsplan speelt de tijdsfactor een rol. Daar men zich vooral 

concentreert op schoolverlaters moet men rand het eindexamen werven, 

wil men niet voor het hele seizoen/jaar "de boot missen". 

Naast een externe arbeidsmarkt kent men oak een interne arbeidsmarkt. 

Op de laatste markt werft men voor hogere functies. 

De interne, opwaartse mobiliteit is zowel intern als extern een belangrijk 

aspect van het bedrijf: men verstevigt de binding van medewerkers aan het 

bedrijf en kan zich op de externe arbeidsmarkt presenteren als een bedrijf 

met goede loopbaanperspectieven. 

De wervingskanalen: 

- voor functies op alle niveau's wordt gebruik gemaakt van advertenties 

in de publiciteitsmedia 

er wordt gebruik gemaakt van het systeem van 'direct mailing' 

jegens groepen personen en instellingen als scholen, waarvan 

men adressen heeft. 

- er bestaan jarenlange contacten met scholen voor beroepsopleidingen 

van alle niveau's. Er warden schoolbezoeken afgelegd en klassen voor 

een bezoek aan het bedrijf uitgenodigd. Daarnaast warden banenmarkten 

op scholen (HTS-en) gebruikt. 

Gewestelijke Arbeidsbureau's voor in principe functies op alle niveau's 

en gebieden 

moderne communicatietechnieken als viewdata 

mond-tot-mondreclame 

voorlichtingsdagen 
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In zijn advertenties vermeldt het bedrijf feiten die het in gunstige 

zin doen onderscheiden van andere bedrijven. Punten in deze zijn de 

relatief grote carrieremogelijkheden - "het bedrijf biedt geen arbeids-

plaats maar een loopbaan" - , opleidingsmogelijkheden, vervoerfaciliteiten, 

begeleiding bij de introductie, het feit dat aan werkstructurering wordt 

gedaan, dat er toeslagen zijn voor bijzondere werkomstandigheden en dergelijke. 

Het bedrijf onderscheidt zich daarnaast bij voorbaat in relatief gunstige zin 

van andere bedrijven door het feit dat de sollicitant een keuze kan 

maken uit een betrekkelijk groot aantal gelijkwaardige functies. 

Als zich tekorten voordoen in het aanbod van arbeidskrachten dan wordt 

de werving 

Ook probeert men andere regio's te ontsluiten, onder andere via wervings

avonden. Tekorten hebben geen structurele consequenties: er wordt nooit 

hoger loon gegeven, omdat dat intern als landelijk tot scheefgroei 

aanleiding geeft en arbeidsplaatsen warden inhoudelijk niet aantrekkelijker 

gemaakt voor werkzoekenden.Dit wordt wel gedaan voor de vaste medewerkers. 

Marktonderzoek 

Het bedrijf beschikt niet over een apparaat dat systematisch de externe 

arbeidsmarkt aftast. De afdeling werving heeft echter wel naar de produktie

en andere afdelingen toe een signaleringsfunctie vanuit die markt. 

Zo ontdekte men dat arbeiders voor ongeschoolde banen in het ploegensysteem 

in steeds kleinere aantallen beschikbaar waren en stelde aan de bedrijfsleiding 

voor bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld voor een of meerdere vreemde 

nationaliteiten. Dit met het oog op de werkverhoudingen. 

Voor zover men inforrnatie noodzakelijk acht en deze via de eigen afdeling 

Onderzoek niet krijgt, wendt men zich tot externe bronnen zoals het 

CBS in Den Haag. Deze instantie beschikt over statistische gegevens van 

te verwachten afstudeerders nu en heeft prognoses voor de toekomst. 
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De gespecialiseerde wervingsfunctionarissen, voor de arbeidsmarkt-/ 

opleidingsegmenten, hebben als taak om te ontdekken wat de arbeids

markt te bieden heeft,maar niet iedereen kwijt zich in dezelfde mate 

van die taak. Het idee marktonderzoek leeft wel onder de functionarissen. 

Men vindt zelfs <lat men hier meer aandacht aan zou moeten besteden. 

3. Werkstructurering 

Binnen de marketing-mix treffen we de activiteit produktontwikkeling 

aan. Op de arbeidsmarkt is het produkt- aan de werkgeverskant- de 

arbeidsplaats. Het geinterviewde bedrijf onderscheidt zich sterk van andere 

door het feit <lat men sedert lang zich bezighoudt met arbeidsplaatsontwikkeling 

en sedert kort met de ontwikkeling van procedures met betrekking tot werkoverleg, 

werkstructurering en dergelijke. 

De ge1nterviewde personeelsfunctionaris ontkent <lat de arbeidsplaats

ontwikkeling, in de vorm van werkstructurering, iets te maken heeft 

met pogingen om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen. 

Indirect heeft de werkstructurering wel effect op de externe markt 

door verhoging van de arbeidsbevrediging van de eigen medewerkers en 

door het feit <lat men de taakverrijking in de advertenties vermeldt. 

Er is dus wel sprake van een interactie met de werving. 

Men heeft in de jaren zestig experimenten met werkstructurering opgezet 

ten gevolge van algemene maatschappelijke ontwikkelingen (democratiserings

processen, ontplooiing van persoonlijke vermogens) en signalen vanuit 

het bedrijf zelf (o.a. hoge verzuimpercentages, ideeen van de sociale 

functionarissen). De experimenten hadden een sociaal doel namelijk verbetering 

van het bedrijfsklimaat, verhoging van de arbeidssatisfactie en dergelijke. 

De personeelsfunctionaris wil niet ontkennen <lat er een relatie bestaat 

tussen het verschijnsel arbeidsplaatsontwikkeling en de werving. Zo is 

een goed bedrijfsklimaat belangrijk voor een goede presentatie naar 

buiten toe. Het klimaat is echter een stuk gereedschap dat niet bewust 

wordt ontwikkeld direct ten behoeve van de werving. 
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4. De relatie tussen de activiteiten op de externe arbeidsmarkt en de 

marketing benadering 

Marketing is in de ogen van de geinterviewde personeelsfunctionaris een samenstel 

van middelen, <lat een funktie heeft t.b.v. het verkoopbeleid, waarbij bijv. 

gestreefd wordt naar vergroting van de verkoop door het aanboren van nieuwe 

markten. Dit uitgangspunt wordt niet gebruikt op de arbeidsmarkt. 

De ge~nterviewde funktionaris onderscheidt twee markten met betrekking 

tot nieuw personeel: de vraag naar krachten vanuit de eigen (produktie-) 

afdelingen en de vraag naar bepaalde typen arbeidsplaatsen van werkzoekenden. 

Van primair belang voor de bepaling van de wervingsaktiviteiten is de 

eerste markt. 

Het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten beschouwt hij meer als een 

inkoopfunctie ter vervulling van vacatures. Het bedrijf wil geen uitbreiding 

ondergaan en dus oak hiet meer arbeidsplaatsen "verkopen". 

De wervingsafdeling hanteert de marketing filosofie dus niet op de arbeids

markt en is niet van plan <lit te gaan doen. Tegen het begrip marketing 

bestaat bij sommigen van de afdeling Sociale Zaken een zekere aversie.Een 

van de redenen hiervoor is vermoedelijk een bepaalde ethiek van de sociale 

functionarissen. 

Dit neemt niet weg dat instrumenten (itt. de filosofie) uit de marketing

benadering bewust of onbewust wel degelijk gebruikt warden. 

Een voorbeeld is de inschakeling van reclame-bureau's. Men gebruikt 

marketing-instrumenten (promotie-acitiviteiten) om een bepaald image op de 

arbeidsmarkt te krijgen en/of te houden. 

Aan promotie wordt gedaan door te wijzen op het goede werkklimaat <lat 

weer onder andere bereikt is door de werkstructurering. Deze feiten 

hebben dus wel een wervingsfunctie en warden daarvoor gebruikt, ondanks 

het feit <lat ze in aanzet van de werving autonome ontwikkelingen zijn 

en ten dienste van de bestaande werknemers werden ontwikkeld. 
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Instrumenten uit de marketing-mix als promotie en distributie 

warden zeer intensief gebruikt (zie de wervingsparagraaf). 

Een volgende activiteit die in de marketing een grate rol speelt 

is informatie over de externe arbeidsmarkt. 

Deze informatie betreft niet alleen demografische gegevens als 

woonplaats en schoolopleiding maar oak gegevens over het gedrag 

op de arbeidsmarkt, behoeften jegens de arbeidsplaats, daarnaast 

de ontwikkelingen op de markt (verdwijnen en verschijnen van be

paalde groepen) enz. 

Net als bij het bedrijf uit het eerste interview vertrouwt men oak 

bij het onderhavige bedrijf op bestaande informatie en reeds lang 

gebruikte wervingspraktijken en de opgebouwde relaties. De beste 

kennisbron vormen de beroepsscholen. Men krijgt oak voldoende sol

licitanten voor de meeste functies en hoeft om die reden het aanbod

potentieel niet goed te kennen. 

Omdat het bedrijf voldoende sollicitanten extern kan aantrekken 

en bovendien hogere functies intern via een actief promotiebeleid 

kan vervullen is de marketing-benadering minder relevant. 

Inter functioneert de marketing-benadering wel volledig* 

<lit gebeurt via werkstructurering (taakverrijking en werkoverleg) 

en via promoties. Men maakt daarmee het bedrijf (bij promotie) en 

de arbeidsplaats (bij werkstructurering en promotie) aantrekkelijker 

of verkoopbaarder voor de functievervuller ofwel personen op de 

eigen interne arbeidsmarkt. 

Daarnaast kan men oak ingaan op wensen van de sollicitanten door de 

gelijktijdige aanwezigheid van meerdere open functies op hetzelfde 

niveau. 

* Deze interpretatie is voor rekening van de schrijver van <lit verslag. 
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Conclusie: 

Op de vraag die men zich achteraf kan stellen hoe clientgericht men bij 

de werving is kan het volgende gezegd warden: men beschikt niet over gegevens 

van wensen en behoeften van werkzoekenden op de externe arbeidsmarkt en 

men houdt daarmee in eerste instantie, evenals meer bedrijven, geen rekening. 

De eisen jegens een functie en daarmee functievervuller warden grotendeels 

bepaald door technologische ontwikkelingen en afzetmogelijkheden.Deze factoren 

stellen grenzen aan de mate waarin een arbeidsplaats veranderd kan 

warden ten behoeve van de werknemer. Een andere factor die grenzen 

stelt is de positie binnen het gehele economische bestel (CAO-afspraken 

en het gevaar van oneerlijke concurrentie). 

Men voelt er oak weinig voor om zich extra flexibel op te stellen tegen

over gediscrimineerde groepen op de arbeidsmarkt zoals culturele minder

heden. 

Dit alles neemt niet weg dat het bedrijf inziet dat het werk aangepast 

moet warden aan veranderende eisen in de maatschappij. Op het gebied 

van de arbeidsplaats- en organisatie-ontwikkeling wil men graag een 

voortrekkersfunctie houden. Dit doet men echter niet met het directe doel 

om de verkoopbaarheid van de functie te vergroten of om tegemoet te komen 

aan de wensen van het bestaande aanbod op de externe arbeidsmarkt. 
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III Een onevenwichtige arbeidsmarktpositie 

Inleiding 

De Dintel is een industriele vestiging met ongeveer honderd werk

nemers. Men produceert een halffabrikaat voor een consumptie-artikel. 

Dit fabrikaat is slechts een onderdeel van het artikel. 

Het productieproces is sterk gemechaniseerd. In een aaneengesloten 

reeks vinden de bewerkingen plaats. 

Ongeveer zeventig procent van de medewerkers is werkzaam in direkt 

produktieve funkties. 

Van de produktiemedewerkers werkt tweederde deel in een drie-ploegen

sys teem. 

Van de niet-produktieve medewerkers is eenderde deel werkzaam in 

technisch, ondersteunende funkties in de produktiesfeer. 

De bedrijfsleiding bestaat uit een zevental hoofden van diensten. 

Een van hen is het hoofd personeelszaken. Deze funktionaris heeft 

zowel de zorg voor de werving en externe presentatie als het bedrijfs

interne sociale beleid waaronder de zorg voor de organisatiestruktuur, 

de ondernemingsraad enzovoort. 

1. Probleemindikatie door de bedrijfsleiding: 

De moeilijkheden waarmee De Dintel kamnt, bestaan er uit dat men 

nagenoeg geen enkele (ongeschoolde) Nederlandse werkzoekende tot 

een sollicitatie kan brengen. De vacatures warden wel aan het 

arbeidsbureau gemeld en in dagbladen genubliceerd, maar de be

drijfsleiding koestert geen verwachtingenomtrent de respons. 

De oplossingen die op nationaal niveau gezocht warden, aldus de 

bedrijfsleidin8, werken slechts in de periferie, terwijl aan de 

kern voorbij wordt gegaan. De kern is de te hoge sociale uitkeringen. 

Elke oplossing die de uitkeringen onberoerd laat, is geen oplossing. 
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Een tweede, meer tastbare "bottle-neck" in het aansluitingsproces 

vormt het bemiddelingsapparaat. Op verzoeken tot verwijzing wordt 

niet of te langzaam gereageerd. 

Er warden niet alleen problemen ervaren bij het zoeken van onge

schoolde werkkrachten, maar ook bij het vinden van geschoolden, op 

LTS- en ~S -ni veau. 

Een van de gevolgen van onder andere hogere loonlasten en het terug 

lopende aanbod van Nederlandse arbeidskrachten is ee~ inkrimoing van het oerso

neelsbestand met bijna honderd procent in twintig jaar tijd. 

2. De nadere verkenning van het probleem 

Het bovengenoemde probleem - het niet kunnen krijgen van sollicitanten 

wordt bier nader gespecificeerd en afgebakend. De werkzoekenden die 

niet naar het bedrijf toekornen behoren tot een bepaald segment van de 

arbeidsrnarkt. 

De verwijzing naar de rol van de sociale uitkeringen maakt dat enigs

zins duidelijk. 

De personen die niet naar het bedrijf komen zijn personen die door de 

bedrijfsleiding als aantrekkelijk warden ervaren. Het betreft de groep 

Nederlandse werkzoekenden. 

Tot deze kategorie beboren zowel ongeschoolden als geschoolden en zowel 

werkloze als werkzame personen. De werklozen doen, zoals de 

direkteur dat c onstateert, nog niet eens rnoeite om te komen kijken. De 

grootste ergernis m.b.t. bet arbeidsmarktgedrag betreft de 

Nederlandse werkloze jongeren. Oplossingen van direktiezijde warden 

gezocht in de uitkeringssfeer en het bijbrengen van meer verantwoorde

lijkheidsgevoel bij jongeren, door een bepaalde vorm van opvoeding. 

Alle staffunktionarissen zijn van oordeel dat bet Nederlandse deel van 

het personeelsbestand in de nloegen uitgebreid zou moetai. worden.Het aandeel van 

deze groep in de produktiefunkties is momenteel slechts vijftig procent 

en dreigt alleen kleiner te warden. 
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Als oorzaken van het feit <lat Nederlanders niet komen solliciteren, 

beschouwt de personeelschef een veranderd waardenpatroon en houding 

tegenover werken, alsmede het feit <lat momenteel niet alleen de man 

maar ook de vrouw een betaalde baan heeft. Hierdoor is de prikkel 

bij de man van extra inkomsten (door ploegenwerk) verdwenen. Hen 

kiest tegenwoordig sneller voor meer vrije tijd en een lager inkomen. 

Daarnaast heeft de geschoolde werkzoekende niet langer de moed om 

laag in een bedrijf te beginnen en zich op te werken. 

Tegenover het node gem1s van Nederlandse werkzoekenden als konkrete 

sollicitanten staat het feit <lat het bedrijf, volgens de personeels

chef, voor elke vakature in de directe nrciductiesector en nloegendienst 

een tiental buitenlandse(Turkse)werknemers kan krijgen. 

De redenen van de overvloed aan buitenlandse, in casu Turkse, solli

citanten zijo de volgende: 

I) een groat deel van De Dintel medewerkers is van Turkse afkomst; 

2) de vakatures warden altijd intern gepubliceerd. 

ad I) Ongeveer vijftig procent van de produktieve funkties wordt v~rvuld door 

werknemers van Turkse afkomst.Men wil <lit percentage bij voorkeur niet 

vergroten.Hen wil zich zo mogelijk benerken tot deze ene nationaliteit. 

Velen van deze buitenlanders zijn al lang (JO jaar) in dienst 

bij De Dintel. De buitenlanders met leercapaciteiten kunnen 

doorgroeien naar kontrole- of leidinggevende posities of funkties 

waarvoor een bedrijfsspecifieke opleiding nodig is. 

Problemen met buitenlanders doen zich voor tijdens vergade-

ringen, die zij, door een beperkte Nederlandse woordenschat, 

niet goed kunnen volgen. 

Men wil het aaptal Turkse medewerkers niet verder uitbreiden, 

maar botst dan, bij de personeelsvoorziening, op het al ge

noemde probleem, <lat er geen Nederlandse werknemers gevonden 

kunnen warden. 

ad 2) De vakatures warden intern bekend gemaakt via meldingen op 

prikborden. Deze meldingen brengen de stroom van buitenlandse 

werkzoekenden met zich mee. Elke medewerker kan gemakkelijk 

een drietal kennisen aanmelden, aldus de personeelschef. 
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3. De kontext van het personeelsvoorzieningsprobleem 

We hebben het aanbodprobleem nader gespecificeerd: het is niet 

zo dat De Dintel in het geheel geen sollicitanten aan-de-poort-van

het-bedrijf kan ontvangen, maar dat men aantrekkelijk geachte 

groepen niet bereikt. 

Men kan wel de beschikking krijgen over buitenlandse werknemers 

maar wil het aantal Turken tot het bestaande aantal beperken en naast 

deze vreemde nationaliteit geen andere (bijv. Surinaamse) aannemen. 

Tegen welleachtergrond moeten we de bovengenoemde onevenwichtigheden 

plaatsen? Enerzijds wordt de achtergrond gevormd door landelijke ont

wikkelingen (het overheidsbeleid, CAO-afspraken, onvattingen bij werk

zoekenden tegenover bepaalde arbeid), anderzijds door bedrijfsgebonden 

factoren. De laatste- bedrijfsgebonden- invloeden staan hier centraal. 

Ze zijn te onderscheiden in de positie en inspanningen op de externe 

arbeidsmarkt en in de situatie in het bedrijf. De externe arbeidsmarkt

toestand betreft de aanbodgroepen, de gebruikte wervingskanalen en de 

concurrenten. Bij de bedrijfssituatie kan men denken aan het type arbeids

plaatsen en de samenstelling van het personeelsbestand. 

3. 1. De positie en inspanningen op de externe arbeidsmarkt 

3. 1. I. De aanbodgroepen 

De Dintel werkt met een drieploegensysteem. De meeste vakatures ont

staan in deze dienstsoort. Alleen mannelijke werkzoekenden komen voor 

de vervulling in aanmerking. De arbeidsmarkt van het bedrijf wordt 

ook hier gerepresenteerd in de vorrn van de groepen feitelijke solli

citanten. 

De?.e konkrete markt is in de volgende segmenten, gerangschikt naar 

hun omvang, op te delen: 

I) gastarbeiders, vooral met de Turkse nationaliteit; 

2) ex-rijksgenoten; 

3) Nederlandse werkzoekenden; 
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4) vakantiewerkers; 

5) uitzendkrachten; 

6) vrouwen. 

ad I) Op de positie en de rol van de gastarbeiders is reeds ingegaan. 

Sedert enige tijd nemen de Turkse werknemers ook hun zonen 

mee. Veelal hebben dezen een Nederlandse school bezocht en 

wekken de indruk niet naar Turkije terug te willen. De Turken 

maken vooral gebruik van mond-tot-mond reklame bij het zoeken 

naar een baan. Een eenmalige banenmarkt bracht ook veel respons 

van personen met deze nationaliteit op. 

Onder deze groep sollicitanten bevinden zich relatief veel 

werklozen. 

ad 2) De ex-rijksgenoten komen in door de tijd schommelende aantallen 

als sollicitanten naar De Dintel. 

Zij nemen op verschillende manieren kontakt op met het bedrijf: 

hetzij spontaan, hetzij telefonisch, hetzij via het GAB. 

Vanwege de voorkeur voor slechts een buitenlandse 8roen en slechte 

er"aringen warden ze niet aangenomen. 

ad 3) De Nederlanders. Men zoekt Nederlanders voor zowel ongeschoolde 

als hoog gekwalificeerde funkties. Zij warden als moeilijk vindbaar 

beschouwd. Op deze problematiek is reeds ingegaan. 

ad 4 en 5) Ieder jaar warden de Turkse vakantiegangers vervangen door 

vakantiewerkers; kinderen en kennissen van de eigen, Nederlandse 

medewerkers. 

Vaste vakantiewerkers warden schriftelijk geattendeerd op mo~e

li ikheden tot plaatsing in het bedrijf. 

Tenslotte maakt men ook gebruik van de diensten van uitzend

krachten. 

ad 6) Vrouwen heeft men nodig voor niet-produktieve funkties. Er is 

ook bij De Dintel een paging gedaan om vrouwen in de dagploeg 

aan te nemen, maar dit is mislukt, omdat slechts een vrouw werd 

aangenomen en deze zicht te geisoleerd voelde tussen enkel mannen. 
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3. 1.2. De wervingskanalen 

De volgende wervingskanalen kunnen warden onderscheiden, ook weer in 

volgorde van belangrijkheid: 

I) eigen medewerkers; 

2) kranten; 

3) spontane bezoeken; 

4) het GAB, inclusief de banenmarkt; 

5) beroepsscholen. 

ad l) Eigen medewerkers, die aktief werven, behoren overwegend tot 

de groep van buitenlanders. Ook Nederlanders, onder wie vrouwen 

evenals de genoemde vakantiewerkers, warden via eigen mede

werkers geworven. 

De eerste schakel in de mond-tot-mond reklame vormen de interne 

bekend gemaakte vakatures. 

ad 2) Alle vakatures warden in twee dagbladen geadverteerd. In de 

advertenties wordt een funktie-omschrijving gegeven naast de 

sekundaire arbeidsvoorwaarden en de werktijden. 

De publikaties leveren wel een respons op, maar van overwegend 

buitenlanders, waaronder onze ex-rijksgenoten. 

ad 3) Tot de proportioneel kleine groep spontane bezoekers kan men 

ook vooral de buitenlanders, Surinamers inbegrepen, rekenen. 

ad 4) Alle vakatures warden aan het GAB doorgegeven. Ze warden zowel 

in de vakaturebank als het bemiddelingscircuit opgenomen. De 

resultaten zijn bedroevend slecht. Men hoopt via het arbeids

bureau nieuwe stijl betere resultaten te bereiken. 

Een meer aktieve bemiddeling aldus de personeelschef, zou de 

noodzaak tot adverteren verkleinen en daarmee de wervingskosten 

drukken. 

Te veel werkeloosheidsprojekten, aldus luidt het verwijt van 

bovengenoemde,worden opgezet in de non-profit sektor en niet 

bij de industrie. 
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Tijdens een banenmatkt 1<-on men achtentwintig werkzoekenden 

noteren. De leeftijd lag tussen de 20 en 30 jaar. Elf waren 

buitenlanders, twintig werkloos. 

Met elf personen werden afspraken g~~akt, waaronder de voor

noemde vrouw; slechts een sollicitant \.1erd aangenomen en deze 

funktioneert slecht. \ 

ad 5) Evenals andere bedrijven werft ook De 1Dintel geschoolde werk

nemers via scholen. Er bestaan vaste ~elaties, via een dekaan, 
I 

met een MTS. Deze school levert ook \hagiaires. Voorkomende 

vakatures op MTS-niveau warden op het mededelingenbord geprikt. 

Er bestaan geen relaties met LBO-sch~len. De personeelschef 
I 

koestert de stille hoop op een grote~ aanbod LTS-ers en anderen 

na de eindexamens. 

De bijdragen van de onderscheiden kanalen warden door de personeels

chef als volgt geschat: 

% 

Via de eigen medewerkers 70 

via krantenadvertenties 20 

via spontane bezoeken 5 

via de overige kanalen (beroepsscholen, GAB) 5 

Totaal I 00 

3.1 .3. Konkurrenten op de arbeidsmarkt 

De invloed van konkurrenten is niet bekend. 

Enkele grote bedrijven in de vestigingsplaats karnpen eveneens ten 

gevolge van het ploegensysteem, met het vakatureprobleem. 

De personeelschef is van rnening dat zijn aanbodpakket niet ongunstig 

afsteekt tegenover dat van de konkurrenten, die eveneens met een 

ploegensysteem werken. 

Kleinere, met name genoemde bedrijven, in de direkte omgeving hebben 

vakmensen nodig en kunnen hen eveneens moeilijk vinden. 

De arbeidsmarkt van LTS-ers is erg gespannen, aldus de personeels

chef. In het algemeen bestaan vole;ens bovengenoemde ook nroblemen bij de 

vervulling van functies in de dagdienst. Als een merkbare concurrent on 

on het vlak van de ~nkomstenvoorziening kan men de uitkeringsinstanties 

noemen. 
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4. De arbeidsplaats 

Aan arbeidsplaatsontwikkelingen wordt weinig aandacht besteed. 

Bet moderne en sterk gemechaniseerde produktieproces laat daartoe 

weinig ruimte, terwijl veel van de bestaande funkties door de spe

cialistische handelingen en kontrole-aspekten als interessant ervaren 

kunnen worden. Verbeteringen waaraan gedacht wordt, gaan in de richting van 

werktijdverkorting. Bet drie-ploegensysteem zal blijven bestaan. 

Vanuit de bedrijfsleiding staat men erg open voor de inbreng van 

de funktievervullers met betrekking tot hun werkzaamheden. De 

direkteur stelt zich als volgt op: een man aan de machine weet er 

veel meer van af dan de direkteur en hij (de direkteur) zou idioot 

zijn als hij niet haar hem zou luisteren. Deze houding wordt niet vertaald 

in regelmatige, tf.·f\drovend' geachte vergaderingen.~:i;- worden wel informele 

contacten met de f~~ctievervullers gezocht. 

1 4 IJ 
De personeelscher ;1/1 van oordeel <lat het arbeidsvoorwaardenpakket 

L I 'j 
gunstig is: men krijgt de gebruikelijke ploegentoeslag en om de drie 

I 
weken heeft men eeW extra lang weekend vrij. De bedrijfsomvang is 

klein en daarmee a:l~ntrekkelijk voor personen, die daaraan de voor-

keur geven. 

Het bedrijfsklimaat typeert de personeelschef als goed. 

5. De personeelsvoorziening 

Per fabriek werken drie ploegen. Elke ploeg heeft twee personen als 

een soort reserve: als er per ploeg acht arbeidsplaatsen bestaan, 

dan zijn er tien werknemers. Meestal bezetten deze reservekrachten een 

plaats, omdat er nersonen afwezig zijn. 

De reservekracht vormt een buffer tussen produktiviteitseisen en het 

beschikbare aantal medewerkers. 

Schommelingen in de personeelsbezetting ziJn gering, aldus de perso

neelschef. Er is weinig verloop. Er wordt daarnaast met opdrachten 

en voorraadvorming gewerkt, waardoor ook aan de produktiekant een 

betrekkelijk grote stabiliteit heerst. 
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6. De vakatures, het verloop en het ziekteverzuim 

6. I. De vakatures 

De meeste vakatures komen voor op de produktie-afdelingen, in de 

ploegendienst. Het aantal vakatures kan schommelen tussen nul en 

zeven. De meeste problernen levert het ziekteverzuirn op, rneer clan 

het verloop. 

6.2. Het verloop 

Verloop vindt vooral onder de Nederlanders plaats ten gevolge van 

ervaren bezwaren van het ploegensysteern. 

Hun vertrek valt meestal in de beginfase van het dienstverband. 

Verloop onder LTS-ers wordt onder andere veroorzaakt door het feit 

dat zij vaak in de laagste produktie-funkties rnoeten beginnen, niet 

in staat zijn op een dergelijk niveau gernotiveerd te funktioneren 

en afknappen. De buitenlanders vertonen een veel grotere bedrijfs

trouw en velen van hen zijn al erg lang in dienst. 

6.3. Het ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bij De Dintel vertoont een voortgaande stijging. 

In 1978 lag het percentage voor de hele fabriek op 13,9% en in '79 

was dit gestegen tot 16,2%. Het verzuirn doet zich het sterkst voor 

onder de ploegenwerkers en neernt toe onder de buitenlanders. Er zijn 

medewerkers die nooit ziek en anderen die regelrnatig, kortstondig 

£fwezig zijn. 

Het verschijnsel is geanalyseerd rnaar echte oorzaken warden niet 

gevonden. Medewerkers wordt geadviseerd bij klachten de bedrijfs

arts te bezoeken. 

7. De selektie 

7. I. De selektiekriteria 

De personeelschef zou vanwege de specialistische aard van de werk

zaamheden bij voorkeur uitsluitend personen met een LTS-opleiding 
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willen aannemen, maar deze ontbreken of willen niet in een ploegen

systeem werken. 

Voor de technische, ondersteunende funkties, die men in dagdienst 

kan vervullen, warden wel enkel MTS-ers en LTS-ers geworven. 

De in de praktijk gehanteerde selektiekriteria voor de lagere funkties 

warden als minimale eisen beschouwd en houden in dat men ervaring in 

een produktiebedrijf heeft, een technische achtergrond of "feeling" 

en ervaring met het werken met een ploegendienstrooster. 

7.2. De sollicitatieprocedure 

Van alle sollicitanten warden, bij de eerste confrontatie, persoons

gegevens op een sollicitatieformulier vastgelegd. Genoteerd warden 

de naam, de opleiding, de vorige werkgever, het allokatiekanaal, 

hobby's en het laatst verdiende loon. Ook krijgt de sollicitant een 

kwalifikatie: geschikt (ongeveer tien procent van de ingeschrevenen) 

of niet-geschikt. 

In de eerste fase van de selektie wordt men tevens uitgebreid voor

gelicht. De genoteerde sollicitanten vormen een reserve-"file". 

Is er sprake van een serieuze selektie, omdat er een vakature be

staat, dan wordt altijd de betreffende produktieleider bij de 

selektie betrokken. De werkplek wordt getoond. Na afloop evalueren 

de personeelschef en de produktieleider de kandidaat (wel, niet of 

tijdelijk in dienst nemen?). Wordt hij aangenomen dan volgt een 

oproep voor de medische keuring. 

Proeftijd: de meeste funktie-eisen zijn binnen de proeftijd te leren. 

Als de nieuwe medewerker het vermogen bezit om door te groeien, dan 

wordt hem dat rnedegedeeld: '!:lat en dat zien wij in JOU, hoe denk je 

er zelf over?" Er wordt een volledige inspraak gegarandeeni. Men 

wordt op de voor- en nadelen van de prornotie gewezen: men verdient 

meer, maar krijgt ook meer verantwoordelijkheid. 

Op de vertrekredenen werd reeds ingegaan (o.a. bij de vakature-be

spreking. 


