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VOORWOORD 

In iedere organisatie worden besluiten over het personeel van die 

organisatie genomen. In hoeverre deze besluiten ook resultaat zijn 

van een weloverwogen en van te voren opgezet plan, is echter dik

wijls onduidelijk. Toch is dit, zeker ten aanzien van personeels

leden die moeilijk verplaatsbaar zijn in de organisatie, een ver

eiste. Tijdens het door mij verrichte onderzoek is duidelijk naar 

voren gekomen dat in grote organisaties planvorming en besluitvor

ming sterk met elkaar verbonden moeten zijn; besluiten met betrek

king tot personeel dienen ingebed te zijn in een planstructuur. 

Pas dan is het mogelijk te komen tot een bepaald gemotiveerd be

sluit, hetgeen volgens de "Van Dale11 een omschrijving van 11besluit

vorming11 is. In dit boek kijken we naar een structuur voor persone

le besluitvorming. 

Met dit boek sluit ik een onderzoek af naar de plaats van perso

neelplanning in het besluitvormingproces van een organisatie. Het 

onderzoek werd gefinancierd door de centrale beleidsruimte van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven. Tijdens het onderzoek ben ik 

werkzaam geweest op de onderaf deling der wiskunde en informatica 

van deze hogeschool. Als wiskundige heb ik mij, door met dit onder

zoek te beginnen, in moeilijk vaarwater begeven. Het bleek al spoe

dig, dat de wiskunde een ondergeschikte rol zou spelen bij dit on

derzoek ten gunste van de organisatiekunde en de organisatiepsycho

logie. Daardoor heb ik echter gedurende het onderzoek -met vallen 

en opstaan- veel nieuwe inzichten opgedaan op bedrijfskundig terrein. 

Ik heb veel hulp gehad van de leden van de werkgroep Personeelplan

ning/Personeelinformatiesystemen van de S.D.R. Door hen heb ik de 

mogelijkheid gehad bij een aantal organisaties een kijkje in de keu

ken te nemen. Dat heb ik als zeer leerzaam ervaren. 

Tenslotte wil ik iedereen die -op welke wijze dan ook- heeft bij

gedragen aan het totstandkomen van dit boek hartelijk bedanken. 

Eindhoven, 1985 

Hans van der Bij. 
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HOOFDSTUK I OVER STRUCTUUR VAN PERSONELE BESLUITVORMING; 

PRDBLEEMINVENTARISATIE 

I. 1 Jn_f_e.iJ:Li.ng 

Dit boek hàndelt over personele besluitvorming in grote ondernemin

gen en overheidsorganisaties. Personele besluitvorming heeft naar 

ons inzicht tot doel het voortdurend beschikbaar houden van {kwa

litatief en kwantitatief) voldoende personeel, rekening houdend 

met organisatiedoelen en belangen en kwaliteiten van personeel. 

De bovenstaande omschrijving van personele besluitvorming komt in 

de literatuur voor als omschrijving van "personeelplanning". Zie 

onder andere Verhoeven (53). In deze omschrijving wordt slechts 

het doel van personele besluitvorming aangegeven. Er wordt niet 

aangegeven welke activiteiten in de organisatie uitgevoerd kunnen 

worden om dit doel te realiseren. In die zin is de bovenstaande 

definitie niet operationeel. In dit boek benoemen we een aantal ac

tiviteiten die tot personele besluitvorming gerekend kunnen worden. 

Tevens houden we ons bezig met de vraag hoe verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden ten aanzien van deze activiteiten verdeeld kunnen 

worden, teneinde tot een systematische opzet van personele besluit

vorming te komen. In de praktijk is vaak nog geen sprake van een 

systematische opzet. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door het feit 

dat personele besluitvorming, naast een aantal overeenkomsten met 

de besluitvorming over andere hulpbronnen, een aantal eigen karak

teristieken heeft die het moeilijk maken personele besluitvorming 

systematisch op te zetten. Dit hoofdstuk staat in het teken van 

een probleeminventarisatie. Eerst wordt ingegaan op de zojuist ge

noemde eigen karakteristieken ·van personele besluitvorming. 

Centraal bij het eigen karakter van personele besluitvorming staat 

het begrip "flexibiliteit van het personeelbestand" van een orga-
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nisatie. Hieronder verstaan we de snelheid waarmee aard en omvang 

van het personeelbestand van een organisatie zijn aan te passen 

in een gewenste richting. Ook Verhoeven heeft in (53) aandaqht 

geschonken aan dit begrip. In de discussies over arbeidsduurver

korting speelt het begrip moment.eel ( 1984) een belangrijke rol. 

"Flexibiliteit van het personeelb'3stand11 is een begrip dat moei

lijk tastbaar te maken is. Flexibiliteit heeft te maken met de 

inzetbaarheid van het personeel in de organisatie. Het heeft ech

ter ook te maken met het al of niet gemakkelijk kunnen recruteren 

van personeel en het al of niet gemakkelijk kunnen afvoeren van 

personeel uit een organisatie. Verder is de flexibiliteit van het 

personeelbestand een relatief begrip. Het dient gerelateerd te 

worden aan de snelheid waarmee aard en omvang van het takenpakket 

van een organisatie veranderen respectievelijk veranderbaar zijn, 

bijvoorbeeld via het aanboren van een nieuwe markt (flexibiliteit 

van het takenpakket). De flexibiliteit van een bepaald personeel

bestand is vaak moeilijk vast te stellen. Zij is tot op zekere 

hoogte beinv loedbaar. Maatregelen om de flexibiliteit van het per

soneelbestand te verhogen, worden ondermeer genoemd in hoofdstuk 

5 van (43). De flexibiliteit kan per organisatie en per personeels

groep anders zijn en kan bovendien in de tijd veranderen. De ge

schetste situatie heeft gevolgen voor de personele besluitvorming. 

Zo hebben bepaalde besluiten met betrekking tot personeel, afhan

kelijk van de flexibiliteit van het personeelbestand, soms korte 

en soms lange termijn consequenties voor de organisatie. Daardoor 

is het moeilijk bij personele besluitvorming verschillende besluit

vormingniveaus te onderscheiden. 

Een voorbeeld is de vacaturevaststelling en -vervulling. In iedere 

organisatie ontstaan vacatures en·deze worden al dan niet opgevuld. 

Indien het personeelbestand van een organisatie niet flexibel is, 

kan een besluit over opvulling van een bepaalde plaats langere 

termijn consequenties voor de organisatie hebben. Er is extra flexi

biliteit ontstaan en er wordt, door tot opvulling over te gaan, 
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direct gebruik van gemaakt. Er kan dus in de toekomst geen ge

bruik meer van gemaakt worden. Ook de wijze waarop de opvulling 

van een vacature plaatsvindt, kan langere termijn consequenties 

voor de organisatie hebben bij een geringe flexibiliteit van het 

personeelbestand. Er zal in dat geval bij de opvulling van een 

vacature aandacht geschonken moeten worden aan eventuele extra 

kwaliteiten van een sollicitant om zijn/haar inzetbaarheid te 

verhogen en aan de leeftijd van de betreffende sollicitant om 

de leeftijdsopbouw in de organisatie niet te zeer scheef te la

ten groeien. In het geval van een geringe flexibiliteit interfe

reert de vacaturevaststelling en -vervulling (vacaturevoorzie

ning) dus met het langere termijn beleid in de organisatie; bij 

een hoge flexibiliteit is dit niet noodzakelijk het geval. 

Of een bepaald besluit met betrekking tot een personeels- of 

functiegroep of met betrekking tot een personeelslid of functie 

lange dan wel korte termijn consequenties voor de organisatie 

heeft, is dus ondermeer afhankelijk van de flexibiliteit van het 

personeelbestand. Dikwijls zal men in een organisatie geneigd zijn 

besluiten die interfereren met het langere termijn beleid op cen

traal niveau te nemen. In het bovenstaande is aannemelijk gemaakt 

dat het ten aanzien van een aantal besluiten met betrekking tot 

personeel onduidelijk of pas achteraf duidelijk is, of ze al of 

niet interfereren met het langere termijn beleid van de organisa

tie. Ten aanzien van deze besluiten is het moeilijk een geschikte 

delegatiegraad van verantwoordelijkheden en bevoegdheden te vin

den. De vraag welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden op cen

traal niveau gelegd moeten worden en welke gedelegeerd kunnen wor

den, zorgt in de praktijk voor problemen. We zullen deze problemen 

in het vervolg dikwijls aanduiden met centralisatie/decentralisatie 

problemen. 

Een andere mogelijke oorzaak voor het optreden van centralisatie/ 

decentralisatie problemen ligt buiten de personele besluitvorming. 

Tot nu toe was personele besluitvorming in organisaties dikwijls 
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een afgeleide van andere besluitvormingprocessen. Dat betekent 

dat vaak op andere gronden dan die welke voortkomen uit de per

sonele besluitvorming de delegatiegraad van verantwoordelij~he

den en bevoegdheden bepaald is. Het opzetten van activiteiten van 

personele besluitvorming blijkt.veelal op personeelsafdelingen 

te gebeuren, waar meer deskundigheid is op het gebied van kQrte 

termijn afstemming dan op het gebied van lange termijn plan~ing. 

Daardoor vindt afstemming tussen personeelbehoefte en personeel

beschikbaarheid op wat langere termijn voor veel personeelsgroe

pen slechts incidenteel plaats; vaak worden bij het planning

proces slechts personeelskosten betrokken. Afstemmingsproblemen 

tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid komen daar

door vaak laat naar voren. Ze moeten dan op korte termijn en vaak 

op de lagere organisatieniveaus qpgelost worden. 

De zojuist genoemde aspecten zijn ook naar voren gekomen bij pilot

studies in een aantal organisaties, die bij het begin van het on

derzoek dat tot het voorliggende boek geleid heeft, uitgevoerd 

zijn. 

We hebben in het voorgaande gesproken over centralisatie/decentra

lisatie problemen die in de praktijk bij personele besluitvorming 

naar voren komen. In de volgende twee paragrafen zullen we de aard 

van deze problemen illustreren aan de hand van twee praktijkgeval

len. In I.2 worden aspecten van personele besluitvorming in een over

heidsbedrijf behandeld, in I.3 aspecten van personele besluitvor

ming in een chemie-concern. Het eigen karakter van personele be

sluitvorming en de in de praktijk optredende centralisatie/decen

tralisatie problemen zijn bepalend geweest voor de keuze van het 

uiteindelijke ondetzoeksdoel. In I.4 wordt dit doel geformuleerd. 

Daar wordt tevens de verdere opzet van het boek aangegeven. 
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Het eerste voorbeeld dat beschouwd wordt, heeft betrekking op 

een overheidsbedrijf. In I.2.1 wordt een beschrijving gegeven 

van het bedrijf. Daarbij ligt de nadruk op aspecten die van 

belang zijn vaar de personele besluitvorming. We zijn tot deze 

beschrijving gekomen via interviews met personeelsfunctionaris

sen en het bestuderen van nota's en verslagen met betrekking tot 

personele besluitvorming in de betreffende organisatie. In (10) 

staat overigens een uitgebreidere beschrijving van de personele 

besluitvorming in deze organisatie. In I.2.2 wordt ingegaan op 

een aantal problemen met betrekking tot de personele besluitvor

ming die naar onze mening in de betreffende organisatie optreden. 

Het overheidsbedrijf dat hier beschouwd wordt heeft een omvang van 

vele tienduizenden personeelsleden. Het bedrijf is opgesplitst in 

een aantal divisies en concerndiensten. Eén van de concerndiensten 

is direct onder de concern-directeur geplaatst. De divisies en 

andere concerndiensten hebben een eigen directeur. Deze directeu

ren vormen tesamen met de concern-directeur de Directieraad, waar

in concern-besluiten genomen worden. De divisies verrichten voor

namelijk productie-gerichte werkzaamheden. Ze zijn georganiseerd 

in uitvoerende eenheden en centrale stafeenheden, De activiteiten 

van de concerndiensten zijn overwegend op het eigen concern gericht 

met ondersteunende, adviserende en dienstverlenende taken. De con

cerndiensten bestaan voornamelijk uit centrale stafeenheden. De 

belangrijkste activiteiten van. dit concern betreffen de dienst

verlening. Voor een deel zijn de taken gemonopoliseerd. Zowel 

technische ontwikkelingen als politieke ontwikkelingen zijn van 

invloed op de taken en de organisatie van het concern. De uitvoe

rende eenheden van de divisies zijn geografisch gespreid. De ande-
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re eenheden zijn voornamelijk in Randstad gestationeerd. 

De concerndienst Personeelszaken is verantwoordelijk voor de co

ordinatie en ontwikkeling van het personeelbeleid in de organisa

tie. Verder zijn er bij de divisies en concerndiensten centrale 

stafeenheden, die zich bezighouden met personeelszaken. Ze hebben 

een functie bij de ontwikkeling en de invulling van het personeel

beleid van de divisie of concerndienst. De uitvoering van het per

soneelbeleid is voor het grootste deel van het personeel gedele

geerd aan de hoofden van de stafeenheden en uitvoerende eenheden. 

Dit laatste geldt niet voor de groep hoger personeel. De uitvoering 

van het personeelbeleid voor het hoger personeel is een taak van 

de concerndienst Personeelszaken. Tot het hoger personeel behoren 

die personeelsleden die een hbo-opleiding of hogere opleiding heb

ben genoten. Het gaat daarbij om meer dan tweeduizend personeels

leden. We zullen ons in dit voorbeeld voornamelijk richten op het 

hoger personeel en op de relaties tussen de concerndienst Perso

neelszaken en de divisies en andere concerndiensten, die een rol 

spelen bij de personele besluitvorming. 

Voor ieder lid van het hoger personeel wordt in principe eens in 
de twee jaar een loopbaanindicatie opgesteld. Bij het opstellen 

van een loopbaanindicatie wordt gebruik gemaakt van beoordelings

informatie, een belangstellingsinventarisatie en de visie van 

chefs ten aanzien van het functioneren van het personeelslid in 

andere functies. De loopbaanindicatie bestaat uit twee delen. 

Het eerste heeft betrekking op de lange(re) termijn, het tweede 

op de korte termijn. Het tweede gedeelteisdaardoor vaak van voor

waardelijke aard, wanneer het gaat om de realisering van de loop

baanontwikkeling op lange(re) termijn. De loopbaanindicatie beoogt 

informatie te geven omtrent het (mogelijkerwijs) toekomstige func

tieniveau en werkveld en de toekomstige plaats van het personeels

lid in de organisatie op en korte termijn. Er worden 6" func

tieniveaus onderscheiden en 7 werkvelden (onder andere marketing, 
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personeel en organisatie, techniek, automatisering). 

Deze loopbaanindicatie speelde een rol bij het middellange termijn 

(2-jarige) personeelsplan, dat gedurende een bepaalde periode eens 

in de twee jaar voor het hoger personeel in dit bedrijf werd opge

steld. Het middellange termijn personeelsplan werd opgesteld door 

de concerndienst Personeelszaken, in overleg met de divisies en 

overige concerndiensten. In dit plan werd per divisie of concern

dienst, functieniveau en werkveld, een balans tussen personeelbe

hoefte en personeelbeschikbaarheid opgesteld. De personeelbehoefte 

werd afgeleid uit de bestaande bezetting (inclusief reeds geaccor

deerde vacatures). Men ging ervan uit, dat de bestaande personeel

behoefte gelijk was aan de bestaande bezetting. De personeelbehoef

te voor de toekomst werd geschat (zo mogelijk op basis van een be

paald groeipercentage). De personeelbeschikbaarheid werd ondermeer 

afgeleid uit pensioneringsgegevens, historische gegevens over ver

loop en de loopbaanindicatie van de betreffende personeelsleden. 

Daarbij werden de loopbaanindicaties van de betrokken personeels

leden 'verengd' tot één toekomstig werkveld. Verder werd ervan uit

gegaan, dat loopbaanindicaties naar het naasthogere functieniveau 

gedurende de planperiode in daadwerkelijke mutaties omgezet zouden 

worden; loopbaanindicaties naar andere functieniveaus of buiten de 

oorspronkelijke divisie of concerndienst niet. Vergelijking van be

hoefte met beschikbaarheid gaf informatie over overschotten, respec

tievelijk tekorten aan personeel. 

Iedere divisie of concerndienst stelt jaarlijks een formatieplan 

voor alle personeelsgroepen voor het komend jaar op. De Directie

raad wijst iedere divisie of concerndienst jaarlijks een aantal 

formatieplaatsen toe, dat bij het opstellen van het formatieplan 

niet overschreden mag worden. Dit aantal wordt vastgesteld op 

basis van budgettaire overwegingen. Een divisie of concerndienst 

specificeert dit toegestane aantal formatieplaatsen verder naar 

werkveld of combinatie van werkvelden. Binnen deze restricties 

kunnen de stafeenheden en uitvoerende eenheden zelf een formatie-
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plan opstellen. Dit gebeurt doorgaans door de afdelingschefs van 

de verschillende afdelingen, waaruit een stafeenheid of uitvoeren

de eenheid is opgebouwd. Per afdeling en vervolgens per eenheid 

en per divisie of concerndienst wordt de formatie voor het ho~er 

personeel gespecificeerd naar aantallen per werkveld en functie

niveau. Indien de van te voren gestelde restricties niet overschre

den zijn in het uiteindelijke formatieplan, wordt dit plan goedge

keurd. Anders vindt overleg plaats op divisie-/concerndienstniveau 

en eventueel op de andere niveaus. De uitvoerende eenheden en staf

eenheden zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de formatie. 

De vaststelling van vacatures met betrekking tot het hoger perso

neel vindt plaats op divisie-/concerndienst-niveau. Met betrekking 

tot de drie hoogste functieniveaus wordt de opvulling van vacatures 

op concern-niveau geregeld met medewerking van de concerndienst 

Personeelszaken. Naast open vacantstelling vindt ook een gerichte 

vacaturevervulling plaats. Benoemingen zijn voorbehouden aan de 

concern-directeur. Met betrekking tot de andere functieniveaus 

bespreken we alleen de situatie bij de divisies. Voor functies op 

het vierde functieniveau wordt de vacaturevervulling geregeld op 

divisie-niveau. Er is in het algemeen sprake van open 

vacantstelling. De benoemingsbevoegdheid ligt bij de divisie-di

recteur. Met betrekking tot de laagste twee functieniveaus wordt 

de vacaturevervulling geregeld binnen de uitvoerende eenheden en 

centrale stafeenheden. Ook op deze niveaus is in het algemeen spra

ke van open vacantstelling. 

In deze subparagraaf zullen we een aantal problemen aanstippen, die 

naar ons inzicht bij de personele qesluitvorming in deze organisatie 

optreden. 
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We beginnen met het middellange termijn personeelsplan voor het ho

ger personeel. Dit plan werd tot voor kort eens in de twee jaar 

voor een periode van twee jaar vastgesteld. De personeelbehoefte 

in dit plan werd afgeleid uit de bestaande bezetting (inclusief 

reeds geaccordeerde vacatures). Het plan werd opgesteld voor een 

personeelsgroep met een geringe relatieve flexibiliteit. Het hoger 

personeel is een personeelsgroep met een klein verloop. Er zijn 

weinig verplaatsingen van personeel tussen divisies onderling, con

cerndiensten onderling en tussen divisies en concerndiensten. Bin

nen een divisie zijn niet veel verplaatsingen tussen uitvoerende 

eenheden en centrale stafeenheden. Door technologische, sociale 

en economische veranderingen in de maatschappij wordt de omgeving 

van de organisatie steeds dynamischer. Tegen deze achtergrond 

lijkt de flexibiliteit van het hoger personeel in deze organisatie 

gering. De functie van het middellange termijn plan was: het sig

naleren van knelpunten bij de afstemming tussen personeelbehoefte 

en personeelbeschikbaarheid op wat langere termijn (tussen 2 en 5 

• Met deze knelpunten zou dan zoveel mogelijk rekening gehou

den dienen te worden bij beslissingen met betrekking tot de forma

tievaststelling en de vacaturevoorziening. 

Het middellange termijn personeelsplan voor het hoger personeel 

leverde vrij sterk geaggregeerde informatie op over eventuele knel

punten per werkveld, functieniveau en divisie of concerndienst. 

Dat maakte het moeilijk bij bijvoorbeeld de vacaturevoorziening 

en de formatievaststelling per uitvoerende eenheid of stafeenheid 

rekening met dit plan te houden. Daarmee is het moeilijk de korte 

termijn besluitvorming met betrekking tot het hoger personeel in 

te bedden in de langere termijn besluitvorming. Het middellange 

termijn personeelsplan wordt overigens momenteel (anno 1984) niet 

meer in deze vorm opgesteld. In plaats daarvan is management de

velopment, gebaseerd op een planmatige en gerichte vacaturevoor

ziening in ontwikkeling. 
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Binnen de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd

heden kon de middellange termijn planning op concern-niveau hoog

stens de functie hebben van het signaleren van knelpunten bij, de 

af stemming tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid op 

iets langere termijn (2-5 jaar). D'e vaststelling van vacatures 

vond (en vindt) namelijk plaats op divisie-/concerndienst-niveau, 

terwijl verantwoordelijkheid voor de vacaturevervulling met betrek

king tot de drie hoogste functiegroepen op concern-niveau lag (ligt), 

met betrekking tot de vierde functiegroep (althans wat de divisies 

betreft) op divisie-niveau en met betrekking tot de laagste twee 

functiegroepen op het niveau van de uitvoerende eenheden en staf

eenheden. Deze eenheden droegen (en dragen nog steeds) verantwoor

delijkheid voor het bewaken van de -formatie. Deze constructie ver

eist veel coördinatie. In wezen moest steeds afstemming plaatsvin

den tussen concern-belangen, divisie-belangen en belangen van de 

uitvoerende eenheden en stafeenheden. De afwezigheid van verant

woordelijkheid voor de formatie op concern-niveau veroorzaakte dat 

de middellange termijn planning voor het hoger personeel geen nor

merende resultaten op kon leveren, maar in feite slechts een knel

punten-analyse kon zijn. 

Momenteel (anno 1984) is men bezig de bestaande bevoegdheidsverde

ling te herzien. Daarbij zal een aantal bevoegdheden naar de 

lagere organisatieniveaus gedelegeerd worden. 

Een ander punt dat in mindere mate speelt bij het hoger personeel, 

is de verantwoordelijkheidsafbakening in de organisatie met betrek

king tot personeelbeleid. De concerndienst Personeelszaken (centraal) 

is verantwoordelijk voor de coördinatie en ontwikkeling van het per

soneelbeleid. De centrale stafeenheden bij de divisies (en andere 

concerndiensten), die zich bezig houden met personeelszaken hebben 

een functie bij de ontwikkeling en de invulling van het personeelbe

leid van de divisie (of corncerndienst). De uitvoering van het perso

neelbeleid is overwegend (met uitzondering van het hoger pers.oneel) 

gedelegeerd aan de hoofden van de 5tafeenheden en uitvoerende een-
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heden (decentraal). Een dergelijke verdeling van verantwoordelijk

heden leidt gemakkelijk tot coördinatieproblemen. De flexibiliteit 

van het lager en middelbaar personeel is gering. Het is juist in 

zo'n situatie van groot belang dat de ontwikkeling en de uitvoering 

van personeelbeleid bij elkaar aansluiten, omdat deze twee aspecten 

dan met elkaar interfereren. 

Samenvattend kan worden opgemerkt dat de verantwoardelijkheids- en 

bevoegdheidsverdeling tussen centrale en decentrale organen inzake 

personele besluitvorming op een aantal punten ingewikkeld is. Boven

dien vormt bij deze verdeling de, gezien de geringe flexibiliteit 

van bepaalde personeelsgroepen optredende, interferentie tussen uit

voerende en beleidsgerichte activiteiten van personele besluitvor
ming een belemmering. 

I.3 ten c/2121ni.e-conceA.n 

Het tweede voorbeeld dat behandeld wordt, gaat over een chemie

concern. We kiezen dezelfde opzet als in de vorige paragraaf. Dat 

wil zeggen, dat in I.3.1 die aspecten van de organisatie bespra

ken worden die van belang zijn voor de personele besluitvorming 

(zie ook (10)). In I.3.2 wordt kort ingegaan op de problematiek 

die naar onze mening bij de personele besluitvorming naar varen 

komt. 

Het chemie-concern dat we in dit voorbeeld beschouwen, heeft een 

omvang van enkele tienduizenden personeelsleden. Aan de top van 

het bedrijf staat de Raad van Bestuur. Het concern bestaat uit een 

aantal werkmaatschappijen en een aantal staf- en concerndiensten. 

De werkmaatschappijen zijn gegroepeerd in een aantal divisies. Deze 
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bundeling van werkmaatschappijen gebeurt volgens het product-markt

combinatie principe. De belangrijkste activiteit van het concern, 

gemeten naar omzet en werkgelegenheid, is de chemie. De produêtie 

voltrekt zich voornamelijk in geautomatiseerde en continue proces

sen. De lay-out en het ontwerp van de productie-installaties bepa

len de omvang van de benodigde personele bezetting grotendeels. 

Dit laatste geldt uiteraard niet voor de staf- en concerndiensten. 

Ongeveer 10.000 personeelsleden van het concern zijn werkzaam in 

dezelfde regio in de chemie. Deze personeelsgroep is coherent op 

het gebied van personeelbeleid, in het bijzonder op het gebied 

van arbeidsvoorwaarden. Organisatorisch is aan deze personeels

groep een aantal stafdiensten toegewezen, waaronder een stafdienst 

Personeelszaken. Dwars door de divisiestructuur heen is hier sprake 

van een organisatorische eenheid, qestaande uit die diensten en 

werkmaatschappijen die in dezelfde regio gestationeerd zijn. We 

zullen deze eenheid in het vervolg aanduiden met "de regionale 

eenheid". In dit voorbeeld zullen we ons voornamelijk beperken 

tot het personeel van de regionale eenheid. 

De productiemiddelen, nodig voor het productieproces, zijn zo 

specifiek, dat personeelsleden eerst een bedrijfsopleiding moeten 

volgen, alvorens te kunnen werken met deze productiemiddelen. 

Binnen de regionale eenheid wordt deze bedrijfsopleiding, die twee 

jaar duurt, centraal geregeld {gewenste capaciteit, aanname van 

leerlingen). Jaarlijks wordt door de werkmaatschappijen een acti

viteitenplan voor drie jaren opgesteld. De termijn van drie jaar 

hangt samen met de eerder genoemde bedrijfsopleiding. De werkmaat

schappijen moeten bij het opstellen van dit activiteitenplan reke

ning houden met het beleid dat in het concern-beleidsplan voor de 

werkmaatschappijen is geformuleerd. Laatstgenoemd beleidsplan bevat 

een sterkte/zwakte analyse, betrekking hebbend op de onderdelen 

productie, marketing, econ~mie en personeel. Het plan mondt uit in 

een strategie per werkmaatschappij~ Uitgaande van deze strategieën 

stelt men binnen de afdelingen van de werkm~atschappijen de activi-



teitenplannen op. De formatie die voor de geplande activiteiten nood

zakelijk is, wordt door de afdelingen gespecificeerd naar vakrich

ting en functieniveau. Er worden 7 vakrichtingen en 4 functieni

veaus onderscheiden. Het activiteitenplan wordt beoordeeld op werk

maatschappij-niveau en op divisie-niveau. Het plan moet uiteinde

lijk vastgesteld worden door de Raad van Bestuur. Na vaststelling 

van dit plan is het gedeelte van dit plan dat betrekking heeft op 

het eerstvolgende jaar, taakstellend. Dat wil bi i11oorbPe1d 7P'1q<?n 

dat de formatie, zoals deze voor het komend jaar in het activitei

tenplan genoemd wordt, voor het eerstvolgende jaar vastligt. In 

principe worden in dit concern vacatures geaccordeerd, indien de 

betreffende plaats in het formatieplan is opgenomen. De uiteinde

lijke goedkeuring moet verleend worden door de divisie-directeur 

of de directeur van de staf- of concerndienst. Op dit mechanisme 

is de laatste tijd enige druk komen te staan. Wegens een daling van de 

omzet wilde de Raad van Bestuur de totale formatie van het concern 

inkrimpen en met name de formatie van de regionale eenheid. De 

directeur van de staf dienst Personeelszaken van de regionale een

heid kreeg opdracht om de formatie af te slanken. Om dit te kun-

nen realiseren kon hij zijn bevoegdheid aanwenden om aanvragen van 

werkmaatschappijen binnen de regionale eenheid voor externe werving 

af te keuren. 

In deze subparagraaf wordt ingegaan op een aantal problemen die 

zich naar onze mening bij de personele besluitvorming voordoen. 

We richten ons eerst op de relatie tussen de formatiebepaling, 

zoals deze in het activiteitenplan plaatsvindt en de vacature

voorziening. Activiteitenplannen (en, als onderdeel daarvan, for

matieplannen) worden opgesteld door de werkmaatschappijen en de 
divisies. Ze worden vastgesteld door de Raad. van Bestuur. Vaca-
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tures met betrekking tot plaatsen die in het formatieplan voorko

men, worden in principe vastgesteld. lchter, binnen de regionale 

eenheid moeten externe wervingsaanvragen ook nog eens goedgek~urd 

worden door de directeur van de stafdienst Personeelszaken. Deze 

heeft bovendien opdracht gekregen om de formatie van de regionale 

eenheid af te slanken. Indien de betreffende plaats voorkomt in 

het formatieplan, ontbreekt het de directeur van de stafdienst 

Personeelszaken echter aan argumenten om een externe wervingsaan-

vraag af te keuren. In dit geval wordt de wat langere termijn af

slankingsoperatie direct gerelateerd aan de vacaturevoorziening. 

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden over een 

centraal orgaan (directeur stafdienst Personeelszaken) en decen

trale organen (werkmaatschappijen en eventueel divisies) sluit in 

dit geval niet aan bij de historisch gegroeide relatie tussen for

matieplan en vacaturevoorziening. Het had wat dit betreft voor de 

hand gelegen een beleidsuitspraak te doen over de ontkoppeling van 

het formatieplan en de vacaturevoorziening. 

Een ander punt dat we willen noemen, heeft betrekking op de be

drijfsopleiding voor het productiepersoneel. Recrutering van di

rect inzetbaar productiepersoneel is erg moeilijk. Dat maaktdatde 

groep productiepersoneel in deze organisatie een geringe flex~bi

li tei t heeft. Er wordt daarom bij de planning extra aandacht aan 

deze personeelsgroep geschonken, zowel door een centraal orgaan 

(stafdienst Personeelszaken van de regionale eenheid) als door de

centrale organen (werkmaatschappijen). De bedrijfsopleiding wordt 

voor de werkmaatschappijen die binnen de regionale eenheid vallen, 

geregeld door de stafdienst Personeelszaken van de regionale een

heid. Dat houdt in, dat deze stafdienst de gewenste capaciteit van 

de opleiding bepaalt en ook de aanname van leerlingen verzorgt. 

Gezien de lengte van de bedrijfsopleiding en de tijd die nodig is 

voor het werven van leerlingen, moeten de werkmaatschappijen de be-
' ~ 

hoefte aan nieuw productiepersoneel drie jaar vooruit schatten. Een 

dergelijke schatting is niet nauwkeurig. Daarom is het van belang 
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van te voren te regelen wat er gebeurt met een overschot, res

pektievelijk een tekort aan productiepersoneel op een bepaald mo

ment. Kosten van een overschot aan productiepersoneel kunnen (op 

verschillende manieren) verhaald worden op de werkmaatschappijen, 

maar ook op de concern-leiding. Bij een voorzien tekort aan produc

tiepersoneel is het van belang wie de bevoegdheid heeft tot het wer

ven van nieuw productiepersoneel. Daarbij speelt een rol of een 

werkmaatschappij buiten de bedrijfsopleiding om bevoegd is om 

productiepersoneel te werven, indien dit personeel bijvoorbeeld 

van een ander bedrijf te betrekken is. Ook de verdere opvang van 

het productiepersoneel (na de bedrijfsopleiding) zal geregeld moe

ten worden. Het ligt voor de hand om daarvoor de werkmaatschappij 

die het betreffende personeelslid toegewezen krijgt, verantwoorde

lijk te maken. De stafdienst Personeelszaken zal namelijk weinig 

zicht hebben op de verdere loopbaan van het productiepersoneel bij 

de werkmaatschappijen. Het bovenstaande geeft aan hoe moeilijk het 

is in een dergelijke situatie verantwoordelijkheden en bevoegdhe

den tussen centrale en decentrale organen op een geschikte wijze 

af te bakenen. 

In paragraaf I.1 is aangegeven dat naast een aantal overeenkomsten 

met de besluitvorming over andere hulpbronnen, personele besluit

vorming ook een eigen karakter heeft. Daarbij speelt de flexibili

teit van het personeelbestand van de organisatie een grote rol. 

Een geringe flexibiliteit heeft tot gevolg dat uitvoerende activi

teiten van personele besluitvorming sterk interfereren met meer be

leidsgerichte activiteiten. Dit zorgt ervoor dat verschillende ni

veaus van besluitvorming moeilijk te onderscheiden zijn en zelfs 

door elkaar heenlopen (zie hoofdstuk II). Bij een hoge flexibili

teit is dat niet noodzakelijk het geval. We hebben in I.2 en I.3 

gezien, dat in geval van een geringe flexibiliteit van een perso-
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neelsgroep bij de besluitvorming met betrekking tot die personeels

groep, dikwijls bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden op 

centraal niveau liggen en andere op decentraal niveau. Het vinden 

van een consistente verdeling van verantwoordelijkheden en bevo~gd

heden tussen centraal en decentraal niveau blijkt in de praktijk 

moeilijk te zijn. Een aanpak waarbij alle verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden inzake de besluitvorming met betrekking tot de in

flexibele personeelsgroep op centraal niveau gelegd worden, heeft 

als voordeel dat er meer garanties zijn dat de besluitvorming is 

afgestemd op het langere termijn beleid van de organisatie. Boven

dien kunnen overplaatsinqen van personeelsleden tussen verschillen

de organisatorische eenheden gemakkelijker gerealiseerd worden, 

waardoor plotseling optredende knelpunten opgeheven kunnen worden 

(zie hoofdstuk !II) en de flexibiliteit van het personeelbestand 

op langere termijn groter wordt. Nadelen van een dergelijke aanpak 

liggen in het feit, dat de plaats in de organisatie waar de beslui

ten gevormd en genomen worden, ver verwijderd kan zijn van de plaats 

waar ze uitgevoerd worden, hetgeen de motivering om de besluiten 

daadwerkelijk uit te voeren kan verkleinen en lange informatielij

nen in de organisatie noodzakelijk maakt. Bovendien zal in een gro

te organisatie het centrale niveau op deze wijze overbelast worden. 

Daarom zal in grote organisaties toch voor een zekere delegatie 

gekozen moeten worden. Zoals vermeld, kunnen zich daarbij proble

men voordoen tussen de verschillende organisatieniveaus. 

Het onderzoek dat tot het voorliggende boek geleid heeft, is ge

richt gei.Deest op het in kaart brengen van problemen die ontstaan 

bij het door elkaar lopen van verschillende besluitvormingniveaus 

en de onder andere daaruit voortvloeiende centralisatie/decentrali

satie problemen. Verwacht mag worden dat door het in kaart brengen 

van deze problemen, gemakkelijker alternatieven zijn aan te geven 

ter oplossing. Het onderzo~k heeft ook tot doel gehad aan te geven 

in welke richting deze alternatieven gezocht kunnen worden. Dus 

de doelstelling van het onderzoek is tweeledig, te weten: 
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het in beeid brengen van problemen hij personele besluitvorming 

die ontstaan bij een sterke interferentie van verschillende 

besluitvormingniveaus en de onder andere daaruit voortvloeiende 

problemen bij een verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd

heden tussen de verschillende organisatieniveaus 

- het aangeven hoe het proces van personele besluitvorming opgezet 

kan worden op een wijze waarbij rekening gehouden wordt met eigen 

karakteristieken van personele besluitvorming, zoals de flexibi

teit van het personeelbestand van (delen van) de organisatie. 

Dm deze doelstelling te realiseren hebben we een begrippenkader 

ontwikkeld met behulp waarvan problemen ten aanzien van de opzet 

van personele besluitvorming geformuleerd kunnen worden. Op ba

sis hiervan kunnen dan richtlijnen gegeven worden voor de verde

ling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking 

tot personele besluitvorming. Dit begrippenkader wordt in hoofd

stuk II ontwikkeld. Daarmee wordt globaal een structuur van per

sonèle besluitvorming bepaald. 

Bij de zojuist genoemde begrippen en richtlijnen voor een verde

ling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt ondermeer 

onderscheid gemaakt tussen personeelsgroepen met een geringe flexi

biliteit en personeelsgroepen met een hoge flexibiliteit. De 

flexibiliteit van een personeelsgroep is echter moeilijk tastbaar 

te maken en daarmee moeilijk vast te stellen. In hoofdstuk !II 

wordt met een geÖperationaliseerde vorm van dit begrip gewerkt. 

Daar wordt ervan uitgegaan dat het verloop en de potentiële mobi

liteit in een personeelsgroep bepalend kan zijn voor de flexibi

liteit. Verder is de flexibiliteit van het personeelbestand norma

liter een grootheid die gerelateerd moet worden aan de flexibili

teit van het takenpakket. In hoofdstuk !II is de personeelbehoefte, 

volgend uit het takenpakket, echter niet beinvloedbaar (autonoom). 

Er wordt in het hoofdstuk gepoogd met behulp van eenvoudige wiskun

dige modellen het proces van personele besluitvorming binnen de in 

hoofdstuk II gegeven richtlijnen verder te structureren. Nagegaan 
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wordt of de keuze van de besluitvormingstructuur bij een bepaal-

de r1ex1b1liteit van het personeelbestand en een bepaalde voorspel

baarheid en dynamiek in het (autonome) personeelbehoefteproces: van 

invloed is op afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en: 

personeelbeschikbaarheid. 

In de hoofdstukken II en III worden begrippen en ideeën ontwikkeld 

met betrekking tot structurering van het proces van personele be

slwi tvorming. Maar in deze hoofdstukken wordt niet uitgebreid inge

gaan op de vraag hoe deze begrippen en ideeën functioneren bij de 

beschrijving en de analyse van riet proces van personele beslwi t

vorming in een praktijksituatie. In hoofdstuk IV worden ze gebruikt 

bij de beschrijving en analyse van het proces van personele besluit

vorming in een fictieve organisatie, Daarmee wordt verduidelijkt 

hoe de begrippen en ideeën wit de hoofdstukken II en II! in de 

praktijk gebruikt kunnen worden. Het praktisch nut van de gepre

senteerde begrippen en ideeën kan uit een dergelijke beschrijving 

en analyse echter niet afdoende aangetoond worden. Er is immers 

sprake van een fictieve organisatie. Tenslotte worden deze begrip

pen en ideeën in de hoofdstukken V en VI dan ook gebruikt om de 

beslwitvormingstructwwr in het Wetenschappelijk Onderwijs in Ne

derland te beschrijven en te analyseren met betrekking tot de per

sonele besluitvorming. 

Het Wetenschappelijk Onderwijs heeft als primaire taken het verzor

gen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van grensverleg

gend onderzoek en het verlenen van diensten aan de maatschappij. In 

Nederland zijn de instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs weer 

onderverdeeld in faculteiten. Tot voor kort was het enige goed ge

definieerde takenpakket het onderwi]stakenpakket. Het inzicht daar

in was het grootst op faculteits- en instellingsniveau. De finan

ciering van deze onderwijstaken gebeurde (en gebeurt nog) via een 

student/staf ratio. De onderzoekstaken waren financieel gekoppeld 

aan de onderwijstaken. De financiering vond plaats in de vorm van 

een opslag op onderwijstaken. Deze situatie is ontstaan in de zes-
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tiger en zeventiger jaren, toen het Wetenschappelijk Onderwijs een 

forse groei doormaakte. Studenten-aantallen stegen drastisch en de 

financiële middelen leken onbegrensd. Er is langzamerhand een ge

heel andere situatie aan het ontstaan. Het Wetenschappelijk Onder

wijs wordt momenteel (anno 1984) geconfronteerd met forse bezuini

gingen van de zijde van de overheid en de verwachting is, dat stu

denten-aantallen zullen gaan dalen. Het totaal aantal arbeidsplaat

sen in het Wetenschappelijk Onderwijs zal naar verwachting gaan af

nemen. Om toch de belangrijkste taken te kunnen blijven uitvoeren, 

is het nodig deze taken duidelijk te profileren en ze te onderschei

den van andere taken. Ze kunnen dan apart gefinancierd worden. Dit 

geldt voornamelijk voor onderzoekstaken. Er zijn dan ook diverse 

maatregelen ingevoerd om met name onderzoekstaken (maar ook onder

wijstaken) herkenbaarder te maken. 

Het personeel van de instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs 

wordt geconfronteerd met afnemende promotiemogelijkheden en een 

teruglopende salariëring. Personeelskosten maken een groot deel uit 

van de totale begroting in het Wetenschappelijk Onderwijs. Daarom 

zullen (verdere) bezuinigingen invloed hebben op de positie van het 

personeel in de organisatie. De hier geschetste ontwikkeling zorgt 

ervoor, dat er grote druk is komen te staan op de bestaande besluit

vormingstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs. Hoe deze be

sluitvormingstructuur er met betrekking tot personele besluitvor

ming uitziet, welkeknelpunten erin naar voren komen en hoe deze 

knelpunten (gedeeltelijk) opgeheven kunnen worden, wordt beschreven 

in de hoofdstukken V en VI. Daarmee heeft het onderzoek in het We

tenschappelijk Onderwijs niet alleen de functie gehad het praktisch 

nut van de begrippen en ideeën uit de hoofdstukken II en III te 

illustreren, maar heeft het ook een eigen waarde gehad. 
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HOOFDSTUI\ II ONTWIKKELING VAN EEN BEGRIPPENKADER VOOR PERSONELE 

BESLUIT\JORMING 

II .1 lnteW.ing 

In hoofdstuk I is aangegeven dat ons onderzoek gericht is op het 

inventariseren van problemen bij het proces van personele besluit

vorming, die voortkomen uit de bestaande opzet van dit proces 

(of het ontbreken daarvan) en tevens op het aangeven van alterna

tieven om deze problemen op te heff~n. In dit hoofdstuk ontwikke

len we. een begrippenkader met behulp waarvan de bovengenoemde 

problemen geformuleerd kunnen worden. 

In hoofdstuk I zijn reeds enkele activiteiten naar voren gekomen 

die ondernomen kunnen worden om het doel van personele besluit

vorming te realiseren. Daar is onder andere de vacaturevaststel

ling en -vervulling genoemd. In II.2 wordt systematischer ingegaan 

op de vraag welke activiteiten onderscheiden kunnen worden binnen 

personele besluitvorming. Uitgaande van de basisdoelstellingen van 

de organisatie worden belangrijke activiteiten van personele be

sluitvorming benoemd. We zullen deze activiteiten (en alleen deze 

activiteiten) in het vervolg aangeven met deelprocessen van per

sonele besluitvorming, We beschouwen deze deelprocessen in het 

vervolg van hoofdstuk II als de bouwstenen waaruit het proces van 

personele besluitvorming is opgebouwd. We geven in II.2 kort aan 

wat het doel is van de verschillende deelprocessen en hoe dit doel 

gerealiseerd kan worden. Op deze wijze decomponeren we het proces 

van personele besluitvorming in dee1processen. Het opsplitsen van 

een proces in onafhankelijke deelprocessen is een manier om het 

totale proces overzichtelijker en beter beheersbaar te maken (zie 

Galbraith (13)). We hebben.in hoofdstuk I al gezien dat we ten 

aanzien van de onafhankelijkheid van de deelprocessen van perso

nele besluitvorming bescheiden moeten zijn. In II.2 gaan we dan 
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ook verder in op de relaties tussen de verschillende deelprocessen, 

Daartoe relateren we de deelprocessen aan Anthony 1 s raamwerk voor 

planning en control (zie (1)). Dit raamwerk geeft een indeling naar 

soorten besluiten in organisaties. Een soortgelijke indeling wordt 

gehanteerd door Bemelmans in (5). Door de deelprocessen te relate

ren aan het raamwerk van Anthony wordt enigszins aangegeven hoe de 

deelprocessen zich ten opzichte van elkaar verhouden. 

In II.3 wordt een aantal begrippen gedefinieerd met behulp waarvan 

formuleerbaar is voor welke personeelsgroepen en organisatorische 

eenheden de deelprocessen in de organisatie uitgevoerd worden en 

wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daartoe wordt onder 

andere bij ieder deelproces een orgaan (persoon of groep personen) 

gedefinieerd dat de voornaamste zorg draagt voor dat deelproces. 

Aan die zorg moeten passende verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

verbonden zijn. Niet ieder deelproces hoeft voor iedere groep uit

gevoerd te worden. Dit is ondermeer afhankelijk van de flexibili

teit van de personeelsgroep. Op bovenstaande wijze is het mogelijk 

globaal een verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in 

beeld te brengen met betrekking tot de deelprocessen van personele 

besluitvorming. 

Tenslotte worden in II.4 de mogelijkheden voor coördinatie tussen 

twee van de gedefinieerde organen nader uitgewerkt. De in hoofdstuk 

I naar voren gekomen centralisatie/decentralisatie problemen kunnen 

namelijk voor een deel herleid worden tot 

tussen deze twee organen. 

In deze paragraaf wordt een aantal deelprocessen van personele be

sluitvorming benoemd. Deze deelprocessen vormen het uitgangspunt 

voor de ideeën, die verder in dit hoofdstuk ontwikkeld worden. Ze 



22 

komen naar voren bijeenbeschouwing van doelstellingen en taken 

in de organisatie. We hanteren hierbij een top-down benadering. 

Dat houdt in, dat we beginnen met de basisdoelstelling van de , 

organisatie. 

Een organisatie wordt gekenmerkt door een maatschappelijke functie. 

Deze functie kan bijvoorbeeld zijn het leveren van producten of 

het verschaffen van arbeid. We gaan er in deze paragraaf vanuit, 

dat besluitvormingsprocessen in organisaties gerelateerd zijn aan 

deze maatschappelijke functie, geformuleerd in de basisdoelstel

lingen. Gegeven de basisdoelstellingen van de organisatie, moet be

paald worden met welke middelen deze basisdoelstellingen gereali

seerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan personele, fi

nanciële en materiële middelen. Naast de bepaling welke middelen 

nodig zijn, is het ook nodig aan te geven hoe deze middelen verkre

gen en aangewend kunnen worden. Er dient regelgeving ten aanzien 

van de verwerving en het gebruik van de middelen plaats te vinden. 

In wezen is men dan bezig met het structureren van de middelenvoor

ziening, het op globale wijze vaststellen van verantwoordelijkhe

den en bevoegdheden ten aanzien van de middelenvoorziening. We 

brengen de hier genoemde activiteiten samen in het deelproces 

~i:Aa:f:.egi121Jo/IJTUng. Strategievorming is gericht op de vaststelling 

van (wijzigingen in bestaande) basisdoelstellingen, de vaststel

ling van middelen ter realisering van de basisdoelstellingen en 

een verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden (organisa

tiestructuur) met betrekking tot deze middelen, zodat ze op effi

ciënte en effectieve manier verkregen en aangewend kunnen worden. 

Structurering en strategievorming liggen in elkaars verlengde 

Botter (11)). We willen ons hier in verband met het onderwerp 

dat we in dit boek beschouwen, slechts bezighouden met het structu

reren van de middelenvoorziening. 

Het proces van personele besluitvorming is gegrond op strategie

vorming. Bij strategievorming worden doelstellingen en middelen 

gezamenlijk bekeken. Dit gebeurt op globale wijze. De gevormde 
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strategieën zullen geconcretiseerd moeten worden. Er moet beleid 

geformuleerd worden. In zijn meest expliciete vorm is beleid een 

geheel van doelstellingen, van wegen om deze doelstellingen te be

reiken en van tijdstippen waarop aan de hand van een aantal toet

singscriteria de gekozen wegen beoordeeld worden (zie ook De Jong 

(23)). In onze visie is beleid een concretisering van strategie

vorming met betrekking tot.een bepaald aspect, bijvoorbeeld met 

betrekking tot personeel. Het deelproces a.e.f!..eid~voJ1.111hig mei. ie

t!U!l<.kin.g tot ptVU>onee~ is gericht op het scheppen van voorwaarden, 

zodanig dat personeel doelmatig kan functioneren en zodanig dat 

rekening gehouden wordt met verwachtingen van personeel ten aan

zien van arbeid en arbeidsomstandigheden. De volgende activiteiten 

kunnen tot beleidsvorming met betrekking tot personeel gerekend 

worden: 

- beleidsvorming met betrekking tot rechtspositie 

- beleidsvorming met betrekking tot personeelsopbouw 

- beleidsvorming met betrekking tot salaris- en functiestructuur 

- formulering beoordelingsbeleid 

- formulering recruterings- en overplaatsingsbeleid. 
11Strategie11 en 11beleid11 zijn volgens Botter in (11) verzamelnamen 

voor een geheel van samenhangende besluiten. Het zün dan ook geen 

erg grijpbare begrippen. We hebben de begrippen 11 strategie11 en 
11beleid11 in het bovenstaande wat verder ingevuld om onderscheid te 

kunnen maken tussen strategie en een verdere concretisering daar

van op één aspect (beleid). Daardoor zijn strategievorming en be

leidsvorming met betrekking tot personeel niet onafhankelijk van 

elkaar. Bij strategievorming moet rekening gehouden worden met 

belangen van personeel, bij beleidsvorming met betrekking tot per

soneel moet rekening gehouden worden met reeds vastgelegde basis

doelstellingen en een globaal vastgelegde verdeling van verantwoor

delijkheden en bevoegdheden. 

De twee naar voren gekomen deelprocessen van personele besluitvor

ming worden door Anthony in (1) tot "strategie planning" gerekend. 



24 

"Strategie planning is the process of deciding on objectives 

the organization, on changes on these objectives, on the resources 

used to attain these objectives and on the policies that are to 

govern the acquisition, use and disposition of these 

We presenteren nog een aantal door Anthony gedefinieerde begrippen, 

aangezien we daar in het vervolg van deze paragraaf enkele malen 

bij aansluiten. Anthony onderscheidt verder nog "management control" 

en 11operational control". 

"Management control is the process by which managers assure that 

resources are obtained and used effectively and eff iciently in the 

accomplishment of the organizationis objectives". 

"Operational control is the process of assuring that specific 

tasks are carried out effectively and efficiently". 

De indeling van besluiten in strategie planning, management control 

en operational control, die door Anthony gemaakt wordt, is een in

deling naar soorten (ofwel: niveaus van) besluitvorming. 

Strategieën en beleidsplannen moeten uiteindelijk uitgewerkt worden 

tot concrete takenpakketten. Van belang daarbij is de primaire func

tie, de maatschappelijke functie van de organisatie, die in de ba

sisdoelstellingen genoemd wordt. Soms is deze primaire functie ge

decomponeerd of kan hij gedecomponeerd worden in deelfuncties, bij

voorbeeld naar verschillende productgroepen en markten. Uit de pri-

maire )functie(s) ontstaan weer ondersteunende functies. De 

primaire en ondersteunende functies dienen eigenlijk zo geformuleerd 

te worden dat ze onafhankelijk van elkaar zijn. Vaak zullen de pri

maire en ondersteunende functies namelijk via de productiemiddelen 

met elkaar samenhangen. Schaarse productiemiddelen moeten immers 

over de verschillende functies verpeeld worden. Uitgaande van de 

primaire en ondersteunende functies wordt het takenpakket voor de 

middellange termijn (1-5 jaar) vastgesteld. Bij de vaststelling 

van het takenpakket spelen ,zowel taken die voortkomen uit de pri

maire en ondersteunende functies een rol, als beschikbare en beno

digde middelen. Dikwijls zal met betrekking tot de beschikbare en be-
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nodigde middelen alleen het kostenaspect in beschouwing genomen 

worden. Afstemming tussen beschikbare en benodigde middelen vindt 

dan dus in sterk geaggregeerde vorm plaats. We beschouwen de va~l

~U.ll.ing van hel middellange U.11.J71..ijn lakenpakkel ook als een deel

proces van personele besluitvorming. In termen van Anthony hoort 

dit proces bij management control. 

Zoals reeds vermeld, kan de afstemming tussen benodigde en beschik

bare middelen in het algemeen in sterk geaggregeerde vorm plaats

vinden. Met betrekking tot het personeel is het ook niet nodig 

altijd reeds op middellange termijn afstemmingsproblemen tussen 

personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid in gedetailleerde 

vorm naar voren te brengen. Dit is afhankelijk van de relatieve 

flexibiliteit van het personeelbestand, de snelheid waarmee aard en 

omvang van het personeelbestand in een gewenste richting aan te 

passen zijn in vergelijking met de snelheid waarmee het takenpak

ket aangepast wordt. Soms is het echter wel nodig reeds op middel

lange termijn afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en 

personeelbeschikbaarheid in beeld te brengen. Daartoe beschouwen 

we het deelproces p!Vl~oneelvoo~z.ien.ing. Personeelvoorziening is 

gericht op de aanpassing van de personeelbeschikbaarheid aan de 

personeelbehoefte volgend uit het middellange termijn takenpakket. 

Personeelvoorziening behoort tot management control. Activiteiten 

van personeelvoorziening zijn: 

- opstellen van recruterings- en opleidingsplannen 

bevordering van mogelijkheden tot horizontale en verticale over

plaatsing 

- functieontwerp en -vaststelling. 

De activiteiten die bij personeelvoorziening genoemd worden, zijn 

vaak ook al bij de beleidsvorming met betrekking tot personeel aan 

de orde geweest, maar dan globaler, meer.in de vorm van het schep

pen van voorwaarden voor personeelvoorziening. Dok voor de perso

neelsgroepen waarvoor geen personeelvoorziening hoeft plaats te 

vinden, dient aandacht besteed te worden aan het ontwerp van een 
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bepaalde functie en aan de ontwikkelingsmogelijkheden van een per

soneelslid. Dit zal dan dikwijls individueel en incidenteel plaats

vinden en vaak bij het vaststellen af vervullen van een vacature. 

Deze activiteiten rekenen we voor de personeelsgroepen waarvoor geen 

personeelvoorziening plaatsvindt tbt de vacaturevoorziening 

het vervolg van deze 

Management contral leidt uiteindelijk tot een korte termijn (hoog

stens 1 jaar) taakstelling en personeelsbegrotingen om deze taak

stelling te kunnen realiseren. Bij de korte termijn 'personeelsbe

groting is het van belang dat de begroting na formulering op mana

gement cantrol niveau ook daadwerkelijk toegewezen wordt. Wat de 

omvang van de personeelsbegroting betreft, speelt de actuele perso

neelspopulatie een grote rol. Een personeelsbegroting op grond van 

een rechtstreekse vertaling van taakvaststelling naar personeelbe

hoefte is ongewenst, tenzij de personeelsfactor extreem flexibel is. 

Echter, een personeelsbegroting die volledig bepaald wordt door de 

huidige bezetting, is evengoed ongewenst. Bepaalde wensen zullen 

altijd meegenomen moeten worden in .de personeelsbegroting. Uit het 

voorgaande komen twee deelprocessen van personele besluitvorming 

naar voren. In de eerste plaats de toe.wijzing van. di<. kolli.e lvurUjn 

laakjte.lfing en gi_jfl..li!hol1R.nde plVthoJUUZ.~g,,_g~ot.ingen. Dit deelproces 

is gericht op een korte termijn afstemming van gewenste taken, daar

voor benodigde middelen en het beschikbare personeel. In de tweede 

plaats komt het deelproces ~g van. een pe~jO~geg~oling 

naar voren. Dit deelproces is, zoals de naam al aanduidt, gericht 

op het bewaken van de personele middelen van de organisatie. Dit 

bewaken heeft zowel betrekking op het aanwenden als op het instand

houden van de personele middelen. Het eerstgenoemde deelproces valt 

onder management contra!, het laatstgenoemde deelproces kan het bes

te tot operational control gerekend worden. 

' Tot nu toe hebben we het niet over activiteiten van personele 

beslu5.tvorming op grond waarvan het personeel in een organisatie 
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daadwerkelijk in beweging komt. Het gaat daarbij om een directe 

sturing van horizontale en verticale overplaatsing en werving. 

We brengen deze activiteiten samen in het deelproces uacatu~e

voo/lZV2ni.Ji.g. Vacaturevoorziening is gericht op een adequate vast

stelling en vervulling van vacatures. Vacaturevoorziening behoort 

tot operational control. Welke activiteiten precies tot de vaca

turevoorziening gerekend moeten worden, is afhankelijk van de 

flexibiliteit van de personeelsgroep waarvoor vacaturevoorziening 

plaatsvindt. Bij een personeelsgroep waarvoor geen personeelvoor

ziening plaatsvindt, kunnen drie soorten activiteiten onderschei

den worden. In de eerste plaats activiteiten die te maken hebben 

met de accordering van een bepaalde vacature; vervolgens activi

teiten die te maken hebben met de accordering van de profiel

schets voor de betreffende vacature (bijvoorbeeld vaststelling 

van het opleidingniveau voor de betreffende plaats) en tenslotte 

activiteiten die te maken hebben met het aannemen van een bepaal

de sollicitant voor de betreffende vacature. Indien voor een be

paalde personeelsgroep wel personeelvoorziening plaatsvindt, zal 

de accordering van de profielschets voor een vacature een onder

deel van personeelvoorziening zijn. Ook de activiteiten die betrek

king hebben op de accordering van een vacature behoren tot mana

gement control (en niet tot de vacaturevoorziening). Laatstgenoem

de activiteiten interfereren dan sterk met het middellange termijn 

takenpakket, maar ook met de personeelvoorziening. 

In deze paragraaf zijn 7 deelprocessen van personele besluitvor

ming benoemd (zie figuur 2.1). We zijn daarbij ingegaan op het 

doel van ieder deelproces en we hebben kort weergegeven hoe dat 

doel gerealiseerd zou kunnen worden. Verder vo1'gt uit de voor

gaande beschrijving hoe deze deelprocessen zich ten opzichte van 

elkaar verhouden, welke deelprocessen sterk aan elkaar gerelateerd 

zijn en welke minder sterk met elkaar samenhangen. Voor het aan

geven van een enigszins systematische aanpak van het proces van 

personele besluitvorming is het onderscheiden van deze deelproces-



28 

Deelprocessen van personele besluitvorming 

Naam: 

- strategievorming 

- beleidsvorming met 
betrekking tot 
personeel 

- vaststelling middel
lange termijn taken
pakket 

- personeelvoorziening 

- toewijzing korte 
termijn taakstelling 
en bijbehorende per
soneelsbegrotingen 

- bewaking van een 
personeelsbegroting 

- vacaturevoorziening 

Doel: 

van (wijzigingen in bestaahde} 
vaststelling van mid

delen ter realisering van de basisdoel-
en verdeling van verantwoorde

en bevoe"gdheden zodat middelen 
op efficiënte en effectieve manier verkre
gen en aangewend kunnen worden 

van voorwaarden, zodanig dat per
doelmatig kan functioneren en zoda

dat rekening gehouden wordt met ver
ven personeel ten aanzien van 

arbeid en arbeidsomstandigheden 

vaststelling middellange termijn taken
pakket, uitgaande van duidelijk herkenbare 
maatschappelijke of ondersteunende functies 

van de personeelbeschikbaarheid 
aan personeelbehoefte, volgend uit het 
middellange termijn takenpakket 

korte termijn afstemming van gewenste ta
ken, daarvoor benodigde financiële mid
delen voor het personeel en het beschik
bare personeel 

bewaken van de personele middelen van een 
deel van de organisatie 

adequate vaststelling en vervulling van 
vacatures 

Figuur 2.1 Onderscheiden deelprocessen en hun doel. 
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sen naar onze mening voldoende. In de volgende paragraaf worden 

enkele begrippen gedefinieerd met behulp waarvan de organisato

rische inbedding van deze deelprocessen aangegeven kan worden. 

II.3 lmpJ!.em.en:latie van. dl2€ip~oce-0-0cn van pe.;woneLe ge-0luitvo~

ming in de o~gan.i-0atJ..e 

In de vorige paragraaf ziJn deelprocessen van personele besluit

vorming benoemd. We houden ons in deze paragraaf bezig met de im

plementatie van deze deelprocessen in de organisatie. Daartoe 

koppelen we aan ieder deelproces een orgaan (persoon of groep 

personen) dat de voornaamste zorg draagt voor dat deelproces voor 

een bepaald gedeelte van de organisatie of een bepaalde perso

neelsgroep. Aan deze zorg moeten passende verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden verbonden zijn. In principe kan één orgaan zorg 

dragen voor alle deelprocessen. Bijvoorbeeld een Raad van Bestuur. 

Deze constructie is echter voor grote organisaties niet erg rele

vant. Het betreffende orgaan zal in dat geval zo'n grote hoeveel

heid werk krijgen en met zoveel verschillende soorten informatie 

moeten werken, dat een dergelijke constructie praktisch onuit

voerbaar is. Daarom worden in het vervolg verschillende organen 

onderscheiden. Zowel deze organen als de organisatorische eenheden 

of personeelsgroepen waarvoor ze met betrekking tot een deelproces 

van personele besluitvorming zorg dragen, geven we een naam. Op 

deze wijze worden begrippen ontwikkeld met behulp waarvan de ver

deling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking 

tot personele besluitvorming in een organisatie in kaart te bren

gen is. Er wordt echter niet aan ieder deelproces een and!VI. orgaan 

gekoppeld. Afhankelijk van het feit of deelprocessen sterk met el

kaar interfereren of niet, draagt één orgaan al of niet zorg voor 

meerdere deelprocessen. Dat houdt in dat in deze paragraaf niet 

slechts begrippen geformuleerd worden, maar dat (impliciet) ook 

enkele randvoorwaarden opgesteld worden voor een verdeling van ver-
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antwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie; er is sprake 

van een begrippenkader. Omwille van' de overzichtelijkheid zullen 

de gefotroduceerde begrippen in de tekst slechts globaal beschre

ven worden. Aan het einde van de paragraaf is een schema opgenomen, 

waarin de nieuwe begrippen nauwkeurig omschreven staan. 

Strategievorming dient plaats te vinden voor een zelfstandig ge

deelte van de organisatie. Het orgaan dat de voornaamste zorg 

draagt voor. strategievorming, noemen we ;,i11.a:f.Jz.gJ.;,ch o/lgaan. Het 

bijbehorende gedeelte van de organisatie, waarvoor strategievor

ming plaatsvindt, wordt ;,t.wug.L;ch.e. eR.nheid genoemd. Bij stra

tegievorming worden onder andere primaire en ondersteunende 

functies benoemd (zie paragraaf II.2). De delen van de organi

satie waarvoor een primaire of ondersteunende functie gef ormu

leerd wordt, noemen we p11.imai/UZ eenheden. Het is wenselijk dat 

deze primaire eenheden een zekere zelfstandigheid hebben in de 

verwerving van middelen om de geformuleerde functie uit te kun

nen voeren. Dat verhoogt de onafhankelijkheid van de verschillen

de functies (zie II.2). Deze situatie is echter gemakkelijker te 

realiseren bij een werkmaatschappij die tegen een bepaalde prijs 

een bepaald product verkoopt dan bij een onderzoeksafdeling van 

een onderneming of een faculteit van een instelling voor Weten

schappelijk Onderwijs. In de laatstgenoemde twee gevallen is het 

van belang dat er over langere termijn financiële toezeggingen 

bestaan, die gerelateerd zijn aan de uitoefening van de primaire 

of ondersteunende functie. Uitgaande van de primaire of onder

steunende functie kan voor een primaire eenheid het middellange 

termijn takenpakket vastgesteld worden. Daarvoor zal deze functie 

wel verder uitgewerkt moeten worden. Deze verdere uitwerking 

hoort gedeeltelijk bij strategievorming. De uitwerking hoeft ech

ter niet door het strategisch orgaan gedaan te worden. Dit kan 

gebeuren door een orgaan dat de voornaamste zorg draagt voor de 

vaststelling van het middellange termijn takenpakket. We noemen 

een dergelijk orgaan pl'limail'l ol'lgaan, 



Beleidsvorming met betrekking tot personeel is nauw verwant aan 

strategievorming. We stellen ons dan ook voor dat deze beleids

vorming in het algemeen plaatsvindt voor het personeel van een 

strategische eenheid. Indien een persoon of groep personen de 

voornaamste zorg draagt voor beleidsvorming met betrekking tot 

het personeel, noemen we deze persoon of groep personen een ie

feid<lo~ga{jfl_. Bij beleidsvorming met ,betrekking tot personeel 

dient onder andere bepaald te worden voor welke personeelsgroepen 

afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschik

baarheid reeds op middellange termijn in beeld gebracht moet wor

den, dus voor welke personeelsgroepen personeelvoorziening dient 

plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de flexibiliteit van de 

verschillende personeelsgroepen. We duiden de personeelsgroepen, 

waarvoor personeelvoorziening plaatsvindt, aan als pe~<loneefvoo~

zien-lng eeniieden. Een persoon of groep personen die de voornaam

ste zorg draagt voor de personeelvoorziening van een personeel

voorziening eenheid, noemen we een p~<loneefvoo~ien-lng o~ga(Jfl_, 

In hoofdstuk I hebben we enkele praktijkvoorbeelden gezien van 

personeelvoorziening eenheden. Men zou bijvoorbeeld de groep 

hog~r personeel bij het overheidsbedrijf een personeelvoorziening 

eenheid kunnen noemen. Coördinatie tussen personeelvoorziening 

orgaan en primair orgaan is van groot belang voor het verloop van 

het management control proces. We komen hier in paragraaf II.4 op 

terug. 

Binnen management control worden uiteindelijk een korte termijn 

taakstelling en bijbehorende personeelsbegrotingen toegewezen. 

Deze korte termijn taakstelling heeft een gedetailleerd karakter. 

De eenheden, waarvoor een personeelsbegroting geformuleerd wordt, 

worden ieg~oi-lng<leenheden genoemd. Deze begrotingseenheden dienen 

in ieder geval binnen een primaire eenheid te liggen, aangezien 

de korte termijn taakstelling is afgeleid uit het middellange 

termijn takenpakket. De persoon of groep personen die zorg draagt 

voor de bewaking van de personeelsbegroting van een bepaalde be-
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grotingseenheid wordt aangeduid met !eg~oii.ng~o~gaan.. 

Een·begrotingsorgaan draagt de voornaamste zorg voor de vacature

voorziening van een begrotingseenheid. Bij een personeelsgroep, 

waarvoor personeelvoorziening plaatsvindt (zie II.2) wordt 

andere de accordering van een profielschets voor een vacature 

geregeld door het personeelvoorziening orgaan. De accordering van 

de vacature kan het beste geregeld worden door het primair orgaan 

van de primaire eenheid waarbinnen de vacature valt, in overleg 

met het personeelvoorziening orgaan. 

In deze paragraaf hebben we enkele organen benoemd, die de voor

naamste zorg dragen voor één of meerdere deelprocessen van perso

nele besluitvorming vaar een bepaalde personeelsgroep of organi

satorische eenheid. Ook de betref f eride personeelsgroepen en orga

nisatorische eenheden zijn benoemd. Zie voor een opsomming van de 

begrippen en hun omschrijving het schema op de volgende bladzijde. 

Merk op dat in het in hoofdstuk I genoemde probleem van de inter

ferentie van de verschillende besluitvormingniveaus bij personele 

besluitvorming (althans in theorie) is voorzien. Voor personeels

groepen met een geringe flexibiliteit worden via het deelproces 

personeelvoorziening reeds op management control niveau afstemmings

problemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid ge

signaleerd. Daardoor zijn er gezien de termijn waarover de proble

men opgelost kunnen worden, meer oplossingsmogelijkheden (denk aan 

bijscholing). Bovendien wordt de accordering van een vacature en 

van de profielschets voor een vacature ook op management control 

niveau geregeld. Dat geeft de bevoegde organen (primair orgaan en 

personeelvoorziening orgaan) stuurmogelijkheden om eventuele af

stemmingsproblemen daadwerkelijk aan te pakken. Een praktijkprobeem 

dat blijft bestaan is hoe de (relatieve) flexibiliteit van een be

paalde personeelsgroep is vast te stellen. Zie voor dit probleem 

ook hoofdstuk III. Door middel van de begrippen die in deze para

graaf gedefinieerd zijn, kunnen de in hoofdstuk I genoemde centra-
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lisatie/decentralisatie problemen beter geformuleerd worden. Veel 

van de gesignaleerde centralisatie/decentralisatie problemen blij

ken coördinatieproblemen te zijn tussen een personeelvoorziening 

orgaan (centraal) en primaire organen (decentraal). We komen in 

de volgende paragraaf terug op deze coördinatieproblemen. 

II. 4 CoÖl1.dinaiie :lu;,;,e.n pvw oneef.voo=ie.ning O/lgaan e.n p~ai/l 

In hoofdstuk I zijn enkele centralisatie/decentralisatie proble-

men naar voren gekomen, waarvan een aantal herleid kan worden tot 

problemen in de relatie tussen primair orgaan en personeelvoorzie-

ning orgaan. Een voorbeeld is de situatie bij het overheidsbedrijf 

dat in hoofdstuk I besproken is. Men zou kunnen stellen dat de groep 

hoger personeel met betrekking tot de hoogste drie functiegroepen bij 

het overheidsbedrijf een personeelvoorziening eenheid is en de divisies 

primaire eenheden. Het personeelvoorziening orgaan zou dan of de staf

dienst Personeelszaken zijn of de Directieraad. Primaire organen zijn dan 

de divisie-directeuren. Dit voorbeeld gaat over een situatie waarbU een 

personeelvoorziening eenheid door meerdere primaire eenheden loopt. 

We komen in het vervolg van deze paragraaf op deze situatie terug. 

Coördinatie tussen primair orgaan en personeelvoorziening orgaan 

is van belang voor een goed verloop van het management control 

proces. Indien namelijk bij de personeelvoorziening geen mogelijk

heid bestaat om de personeelbeschikbaarheid aan de personeelbe

hoefte aan te passen, kan het nodig zijn het middellange termijn 

takenpakket bij te stellen. Er ontstaat dan een iteratief proces 

waarbij steeds de beschikbare flexibiliteit van het personeelbe

stand van de personeelvoorziening eenheid wordt afgewogen tegen de 

benodigde flexibiliteit op grond van het takenpakket. Een beschrij

ving van deze situatie wordt verder in hoofdstuk III gegeven. We 

bespreken in deze paragraaf twee gevallen, die in de praktijk nogal 
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Het Af , ~" 
LL 011_gaan is de persoon of groep personen, die de 

~ 

voornaamste zorg draagt voor strategievorming van de /JUaie.gü'cAe 

eenhei.,d (in de regel de gehele organisatie). 
; 

Een Keiei.d/Jo~gaan is een persoon of groep personen, die de voor-

naamste zorg draagt voor beleidsvorming met betrekking tot 

personeel van (in het algemeen) de strategische eenheid. 

Een p~.i.m.a~~ o~gaan is een persoon of groep personen, die de voor-

naamste zorg draagt voor de vaststelling van het middellange ter-

mijn takenpakket voor een gedeelte van de organisatie met een dui-

delijk herkenbare maatschappelijke of ondersteunende functie. 

Een p~/JoneeLvoo/l..Z~~g 04gaan is een persoon of groep personen, 

die de voornaamste zorg draagt voor.de personeelvoorziening van 

een bepaalde personeelsgroep, een PJ?A/Jon.eelvoo/l..Z~g eenliei.d. 

Een ieg4ol~g/Jo4gaan is een persoon of groep personen, die de 

voornaamste zorg draagt voor het beheer van de personeelsbegro-

ting voor een bepaald gedeelte van de organisatie, een ieg4o:lbig/J-

eenliei.d. 

Figuur 2.2 Opsomming en omschrijving van de begrippen uit , 

paragraaf II. 3 
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eens voorkomen. Deze zijn: 

1 • de personeelvoorziening eenheid ligt geheel binnen één primaire 

eenheid 

2. de personeelvoorziening eenheid loopt door meerdere primaire 

eenheden. 

Het eerstgenoemde geval is het eenvoudigst. Vanuit het perso

neelvoorziening orgaan worden dan consequenties voor het personeel 

van de personeelvoorziening eenheid ingebracht in het besluitvor

mingsproces van de primaire eenheid. Het primair orgaan kan voor

en nadelen van alternatieven tegen elkaar afwegen. In een derge

lijke situatie zijn er voldoende mogelijkheden voor coördinatie 

tussen personeelvoorziening orgaan en primair orgaan. 

Het laatstgenoemde geval is gecompliceerd en aanleiding voor veel 

coördinatieproblemen. Het gaat daarbij steeds om de verantwoorde

lijkheden en bevoegdheden van het personeelvoorziening orgaan (in 

dit geval: centraal) en die van het primair orgaan (decentraal). 

Bij de oplossing van coördinatieproblemen zijn er in theorie twee 

mogelijkheden, te weten: 

1. coördinatieproblemen worden opgelost door het strategisch 

orgaan 

2. verantwoordelijkheden van en bevoegdheden voor het personeel-

voorziening orgaan worden formeel vastgelegd. 

Bij de eerste mogelijkheid zal de coördinatie ongeveer zo verlopen 

dat zowel het personeelvoorziening orgaan als de betrokken primaire 

organen informatie geven over de consequenties van bepaalde plan

nen. Het strategisch orgaan beslist dan wat er moet gebeuren en 

neemt in feite een deel van de verantwoordelijkheid van het pri

mair orgaan over. Bij de tweede mogelijkheid vat men het perso

neelvoorziening orgaan op als een eenheid die capaciteit levert 

aan de primaire eenheden. Men zal afspraken moeten maken over de 

mate waarin het personeelvoorziening orgaan de plannen van de pri

maire organen moet kunnen volgen. Daarnaast moeten er regels opge

steld worden voor het optreden van allocatieproblemen. Het perso-
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neelvoorziening orgaan zal bij deze.opzet de mogelijkheid moeten 

hebben enige reservecapaciteit aan te leggen, teneinde een onver

wacht grote behoefte te kunnen opvangen. Dat kan in de vorm van 

een pool, die financieel niet drukt op de primaire eenheden, of 

in de vorm van afspraken met de primaire organen dat bij elk van 

de betrokken primaire eenheden een bepaald gedeelte van het extra 

personeel in dienst zal komen. In het geval van een pool zullen 

afspraken gemaakt moeten worden over de (rechts)positie van het 

personeel in de pool. Ook zal afgesproken moeten worden wie zeg

genschap heeft over verdere doorstroming van het personeel van de 

pool. Een voorbeeld van een pool zou het productiepersoneel kunnen 

zijn van het chemie concern, dat in hoofdstuk I besproken is. Dit 

personeel moet eerst een bedrijfsopleiding doorlopen alvorens in

gezet te kunnen worden bij het productieproces. In hoofdstuk I, 

subparagraaf 3.2, zijn reeds een aantal punten genoemd, waarover in 

dit geval afspraken gemaakt moeten worden. 

Coördinatie tussen primair orgaan en personeelvoorziening orgaan 

moet uiteindelijk leiden tot een realiseerbare taakstelling op 

korte termijn en personeelsbegrotingen, gebaseerd op deze taak

stelling en het actuele personeelbestand. De korte termijn taak

stelling wordt geformuleerd voor één of meerdere begrotingseenhe

den binnen een primaire eenheid. Gezien de relatie met de perso

neelvoorziening en de relatie met het middellange termijn taken

pakket is het wezenlijk een begrotingseenheid zowel binnen de 

personeelvoorziening eenheid (zo deze er is) als binnen de pri

maire eenheid te laten vallen. Dat betekent, dat in de beide ge

vallen die we in deze paragraaf besproken hebben, begrotingseenhe

den binnen de doorsnedè van primaire eenheid en personeelvoorzie

ning eenheid dienen te liggen. 

Samenvattend kan worden opgemerkt, dat in deze paragraaf moge

lijkheden zijn aangegeven ~m de coördinatie tussen personeelvoor-

ziening orgaan en primair orgaan regelen in het geval dat één 
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personeelvoorziening eenheid door meerdere primaire eenheden 

heenloopt. Daarmee is een aanzet gegeven tot het voorkomen van 

centralisatie/decentralisatie problemen in de praktijk. Het 

blijkt mogelijk te zijn bij de opzet van personele besluitvorming 

te houden met eigen karakteristieken van personele be

sluitvorming. 
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HOOFDSTUK III KWANTITATIEVE ANALYSE VAN BESLUITVORMINGSTRUCTUREN 

MET BETREKKING TOT PERSONELE BESLUITVORMING 

III.1 In-€eidi.ng 

In het vorige hoofdstuk is een begrippenkader ontwikkeld met 

betrekking tot personele besluitvorming. Met behulp van deze 

begrippen is het mogelijk een verdeling van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden inzake personele besluitvorming in beeld te brengen. 

Door middel van deze begrippen kan aangegeven worden hoe het proces 

van personele besluitvorming gestructureerd kan worden op een wijze 

waarbij rekening gehouden wordt met specifieke eigenschappen en 

moeilijkheden van personele besluitvorming. Een dergelijke structu

rering volgt gedeeltelijk rechtstreeks uit de gepresenteerde begrippen. 

Er blijven echter ook keuzemogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt 

getracht met behulp van eenvoudige wiskundige modellen inzicht te 

verkrijgen in de geschiktheid van een aantal besluitvormingstructuren 

met betrekking tot personele besluitvorming op management control 

niveau. Daarbij styleren we de problemen zodanig dat met eenvoudige, 

analyseerbare modellen gewerkt kan worden. De problemen die beschouwd 

worden, hebben betrekking op de wijze waarop primaire eenhèid en 

personeelvoorziening eenheid ten opzichte van elkaar liggen en de graad 

van detaillering waarmee personeelinformatie bij de vaststelling van 

het middellange termijn takenpakket moet worden meegenomen. In III.2 

worden deze problemen verder uitgewerkt, in III.3 worden ze zodanig 

gestyleerd dat ze formuleerbaar worden in termen van eenvoudige 

wiskundige modellen. In III.4 wordt met behulp van wiskundige modellen 

geanalyseerd in hoeverre de wijze waarop primaire eenheid en personeel

voorziening eenheid ten opzichte van elkaar liggen, van invloed is op 

af stemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaar

heid. In III.5 wordt met behulp van: wiskundige modellen geanalyseerd 

met welke detailleringsgraad personeelinformatie bij de vaststelling 
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van het middellanqe-termijn takenpakket moet worden meegenomen om 

adequaat afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeel

beschikbaarheid (ten gevolge van het takenpakket) in te kunnen schatten. 

Tenslotte worden in III.6 enkele afsluitende opmerkingen en conclusies 

gepresenteerd. 

In deze paragraaf wordt kort aangegeven welke twee problemen in dit 

hoofdstuk beschouwd zullen worden. Het eerste probleem heeft betrekking 

op de ligging van personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid ten 

opzichte van elkaar. Een personeelvoorziening eenheid kan geheel binnen 

één primaire eenheid liggen, maar ook door meerdere primaire eenheden 

lopen. Laatstgenoemde situatie kan bijvoorbeeld ontstaan, indien een 

organisatie gestructureerd is naar primaire activiteiten. Op deze wijze 

ontstaan organisatorische eenheden met een herkenbare primaire of onder

steunende functie (primaire eenheden). Dit houdt niet in dat dit ook de 

meest geschikte structurering is ten aanzien van de personeelvoorziening. 

Zo kan een personeelvoorziening eenheid door meerdere primaire eenheden 

lopen. Voordeel van een dergelijke situatie is dat de besluitvorming 

voor de betreffende personeelvoorziening eenheid centraler geregeld is 

zodat gemakkelijker aangesloten kan worden bij personeelbeleid en 

strategievorming. Overplaatsingen van personeelsleden tussen de verschil

lende primaire eenheden kunnen gemakkelijker gerealiseerd worden omdat 

de informatie-uitwisseling tussen de primaire eenheden over de inzetbaar

heid van personeelsleden gemakkelijker verloopt. Voorts kan de onmogelijk

heid om een bepaalde benodigde bezetting in een personeelvoorziening 

eenheid te realiseren gemakkelijker betrokken worden bij de strategie

vorming. Een nadeel van een dergelijke situatie is dat er dikwijls meer 

overleg tussen de primaire eenheden moet plaatsvinden, zodat de 

coÖrdinatielast hoog is. In het vervolg nemen we aan dat het aanwenden 

van potentiële mobiliteit gemakkelijker is indien een personeelvoor-
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ziening eenheid door meerdere primaire eenheden loopt. De vraag rijst in 

hoeverre het beter kunnen aanwenden van potentiële mobiliteit de afstem

mingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid nu 

daadwerkelijk verkleint. Deze vraag zal zich niet voordoen in situaties 

waarbij er Überhaupt geen mobiliteit tussen primaire eenheden 

bestaat, vanwege grote verschillen tussen de primaire eenheden. In een 

situatie waarin alle primaire eenheden op een bepaald tijdstip dezelfde 

af stemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid 

hebben, zal het aanwenden van potentiële mobiliteit nauwelijks behulpzaam 

zijn bij het oplossen van deze afstemmingsproblemen. De relevantie van 

de zojuist geponeerde vraag zal dus van situatie tot situatie verschillen. 

In dit hoofdstuk zullen we trachten wat meer inzicht in deze vraag te 

verkrijgen. 

Het tweede probleem dat we in dit hoofdstuk beschouwen, heeft betrek

king op de graad van detaillering waarmee personeelinformatie gebruikt 

wordt bij de vaststelling van het middellange termijn takenpakket. 

Het primair orgaan heeft met verschillende soorten informatie te maken. 

Zo moet er gebruik gemaakt worden van beleidsinformatie (beleids-

en van informatie over ,toekomstig beschikbare personele 

en financiële middelen. Gezien de diversiteit van de informatie lijkt 

het handig om de verschillende soorten informatie in sterk geaggregeer

de vorm aan te voeren. Toch moeten toekomstige afstemmingsproblemen 

tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid op management 

control niveau op afdoende wijze ingeschat worden. Voor de personeels

groepen met een geringe flexibiliteit kan men daartoe personeel

voorziening activiteiten ondernemen. Deze personeelsgroepen zijn dan 

in personeelvoorziening eenheden ondergebracht. Bij personeelvoor

ziening wordt in het algemeen gedetailleerdere informatie over het 

toekomstig beschikbare en benodigdè personeel gebruikt dan bij de 

vaststelling van het middellange termijn takenpakket. De vraag is in 

welke gevallen het nu echt;nodig is op management control niveau reeds 

op een betrekkelijk gedetailleerde manier af stemmingsproblemen tussen 
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personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid in beeld te brengen. 

Zoals vermeld is dit ondermeer afhankelijk van de flexibiliteit 

met betrekking tot de beschouwde personeelsgroepen. Indien tussen 

de beschouwde personeelsgroepen volledige mobiliteit bestaat, is 

het niet nodig gedetailleerde informatie over personeelbehoefte en 

personeelbeschikbaarheid te gebruiken bij het inschatten van af stem

mingsproblemen tussen behoefte en beschikbaarheid. Indien de personeel

behoefte slechts in sterk geaggregeerde vorm bepaald kan worden, is 

het voor het inschatten van afstemmingsproblemen ook niet nodig om 

gedetailleerde informatie over pe~soneelbeschikbaarheid in beschou

wing te nemen. In de hierboven gestelde vraag over de noodzaak reeds 

op management control niveau op gedetailleerde wijze afstemmings

problemen tussen behoefte en beschikbaarheid in beschouwing te nemen, 

proberen we in dit hoofdstuk meer inzicht te krijgen. 

In deze paragraaf worden de in III.2 genoemde problemen zodanig 

gestyleerd dat ze formuleerbaar worden in termen van eenvoudige 

wiskundige modellen. In deze modellen wordt niet uitgegaan van 

individuele personeelsleden, maar van klassen personeel; het zijn 

categorale modellen. In de modellen worden die kenmerken van en 

relaties tussen de categorieën beschreven, die van belang zijn voor 

de bezetting van de In III.3.1 beschouwen we het probleem 

van de ligging van personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid ten 

opzichte van elkaar. In III.3.2 wordt het probleem beschouwd dat be

trekking heeft op de gewenste graad van detaillering van informatie 

op management control niveau. 
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I II. 3. 1 De i.iggl.ng van pVl,;onl!udvoo11.Zie.nl.ng eenheid en p.11.i.fruLi11.e 

eenheid ten opzichte van eiXaWI. 

In de vorige paragraaf zijn verschillende mogelijkheden genoemd ten 

aanzien van de ligging van primaire eenheid en 

eenheid ten opzichte van elkaar. Indien we via een model de verschil

lende mogelijkheden in beschouwing willen nemen, is het in eerste 

instantie voldoende ons bij één personeelvoorziening eenheid te hou

den en bij de bijbehorende primaire eenheden. Ten aanzien van de 

ligging van personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid kunnen 

we de volgende (uiterste) vormen onderscheiden: 

a. de personeelvoorziening eenheid loopt door meerdere primaire 

eenheden; schematisch kan deze situatie als volgt weergegeven 

worden: 

primai primaire 

eenheid eenheid 

personeel
voorziening 
eenheid 

primaire 

eenheid 

Figuur 3.1 Schematische weergave van een personeel
voorziening eenheid die door meerdere 
primaire eenheden loopt. 

b. de personeelvoorziening eenheden liggen ieder binnen één primaire 

eenheid; in een schema ziet deze situatie er als volgt uit: 
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primaire primaire primaire 

personeel- personeel- personeel-
voorziening voorziening voorziening 
eenheid eenheid eenheid 

eenheid eenheid eenheid 

Figuur 3.2 Schematische weergave van de situatie dat iedere 
personeelvoorziening eenheid binnen één primaire 
eenheid ligt. 

Om de problematiek die in. ieder van de gevallen optreedt, te kunnen 

signaleren, is het voldoende ons te beperken tot een situatie waarbij 

slechts twee van de bijbehorende primaire eenheden worden beschouwd. 

Schematisch zien de twee onderscheiden gevallen er dan als volgt uit: 

primaire primaire 

personeelvoorziening 
eenheid 

eenheid eenheid 

primaire 

personeelvoor
ziening eenheid 

eenheid 

primaire 

personeelvoor
ziening eenheid 

eenheid 

Figuur 3.3 Twee uiterste mogelijkheden ten aanzien van de ligging van 
personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid, indien 
slechts twee primaire eenheden beschouwd worden. 

We kunnen voor de problematiek die we willen onderzoeken, de zaak nog 

verder vereenvoudigen door binnen de primaire eenheden alleen die 

personeelsgroep te beschouwen die bij de personeelvoorziening betrokken 

wordt. We krijgen dan de volgende situatie: 



personeels
categorie a 

personeels
categorie b 
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personeels
categorie a 

Figuur 3.4 Personeelscategorieën die in beschouwing worden genomen 
bij het onderzoeken van mogelijkheden ten aanzien van de 
ligging van personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid. 

Met dit personeelssysteem werken we verder. Als uitgangspunt van be

schouwing kiezen we het linker systeem in figuur 3.4, aangezien zal 

blijken dat het rechter systeem uit het linker is af te leiden. 

Mogelijke personeelsbewegingen zijn: 

recrutering in elk van de personeelscategorieën 

(horizontale) overplaatsing van personeel van de ene categorie naar 

de andere 

verloop uit het beschouwde systeem door onder andere pensionering, 

afkeuring, horizontale of verticale overplaatsing naar andere delen 

van de organisatie. 

De personeelsbewegingen tussen de categorieën kunnen schematisch als 

volgt weergegeven worden: 

verloop 
r.,, 

categorie a 

recrutering ~ 

horizontale 
overplaatsing 

verloop 

-~ 
~~~~~~~_.,.-·# 

categorie b 

n recrutering 

Figuur 3.5· Personeelsbewegingen i:n het beschouwde personeelssysteem. 

II I. 3. 2 Voo/IZ,ien.i..ng van. pe.;i_,t,on.e.e.l.in./.ol1lllf1Li.e. op manag=ni coni.Aol 

ru.ve.au. 

Op een soortgelijke wijze als in de vorige subparagraaf komen we tot 
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een stylering ten aanzien van de problematiek over de gewenste graad 

van detaillering van informatie van personeelbehoefte en personeel

beschikbaarheid op management control niveau. We zullen ons bij de 

beschouwing beperken tot één primaire eenheid. Informatie over het 

toekomstig beschikbare en benodigde personeel binnen de primaire een

heid kan gespecificeerd worden naar verschillende personeelsgroepen 

en verschillende salarisniveaus, of slechts het totale aantal betref

fen. Schematisch kunnen deze twee gevallen als volgt weergegeven wor

den: 

pers.groep 
( 1 , 1 ) 

Figuur 3.6 

personeel binnen 

primaire eenheid 

Situatie waarin verschillende personeelsgroepen (op gelijk 
en verschillend salarisniveau} onderscheiden worden binnen 
de primaire eenheid versus situatie waarin personeel van de 
primaire eenheid als één geheel gezien wordt. 

Ook bij deze problematiek is het in eerste instantie voldoende om de 

situatie waarin twee verschillende personeelsgroepen onderscheiden worden, 

te met een situatie waarin dat niet het geval is en slechts 

één aggregaat personeelsgroep beschouwd wordt. Bij vergelijking van deze 

situaties zullen een aantal basiskenmerken naar voren komen die ook 

gelden voor het geval dat het over meer dan twee personeelsgroepen gaat. 

Bij het beschouwen van twee personeelsgroepen kan er sprake zijn van twee 

groepen op hetzelfde salarisniveau of twee groepen op verschillend 
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salarisniveau. Ieder van deze kan weer vergeleken worden met 

het geval dat slechts één aggregaat personeelsgroep beschouwd wordt. 

Schematisch staan deze gevallen weergegeven in figuur 3.7 en figuur 3.8. 

categorie a categorie b categorie a+b 

Figuur 3.7 Situatie waarin 2 categorieën op hetzelfde salarisniveau 
onderscheiden worden versus situatie waarin slechts één 
aggregaat categorie onderscheiden wordt. 

categorie a 

categorie b 

categorie 

a+b 

Figuur 3.8 Situatie waarin 2 categorieën op verschillend 
salarisniveau onderscheiden worden versus 
situatie waarin slechts één aggregaat categorie 
onderscheiden wordt. 

We hanteren in het vervolg modellen waarin twee verschillende personeels

groepen onderscheiden worden, Mogelijke personeelsbewegingen zijn in 

dit geval: 

- recrutering 

- horizontale respectievelijk verticale overplaatsing 

- verloop. 

De twee mogelijke personeelssystemen ·die we als uitgangspunt van ons 

onderzoek kunnen kiezen, staan op de volgende bladzijde schematisch 

weergegeven. 
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verloop/' 

cate
gorie 

b 
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I 
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11 tering 
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categorie 

a 

verticale î 
overplaatsing ;~ 

~~~~~~·'~er loop 

recrutering categorie 

b 

Figuur 3.9 De twee mogelijke personeelssystemen die als uitgangspunt 
gehanteerd kunnen gaan worden bij de bestudering van de 
problematiek over de gewenste graad van detaillering van 
personeelinformatie op management control niveau. 

Het personeelsmodel rechts in figuur 3.9 wordt in (3] .behandeld. In 

dit hoofdstuk kiezen we het personeelsmodel links in figuur 3.9 als 

uitgangspunt. 

III.4 Het gefi./l.Ui.k van. wi-0k.u.n.d.ige mode.ll.e.n teA an.afy-0e van. de figg~g 

van. pe;i_-0oneefvooJ'l.Z.ien~g e.12.n.luud en p/1.ima.iAe eenheid ten opzichte 

van. elkaa/1. 

Met behulp van de in III. 3 uitgevoerde stylering beschouwen we de ligging 

van personeelvoorziening eenheid en primaire eenheid ten opzichte van 

elkaar in deze paragraaf wat grondiger. Uitgangspunt daarbij is het 

personeelssysteem uit figuur 3.5. Het doel van personele besluitvorming 

in dit systeem is de afwijking tussen personeelbehoefte en personeel

beschikbaarheid zo klein mogelijk te houden. Bij de besluitvorming wordt 

het mechanisme van het rollende plan gehanteerd. Dit houdt in dat er 

elke periode een beslissing (voor die periode) genomen wordt omtrent 

aantallen te werven en eventueel over te plaatsen personeelsleden op 

basis van informatie met betrekking tot personeelbehoefte en personeel

beschikbaarheid over een bepaalde horizon. Het opstellen van een derge

lijk plan gebeurt binnen een bepaalde besluitvormingstructuur. We willen 

in deze paragraaf onderzoeken in hoeverre de gekozen besluitvorming

structuur onder verschillende omstandigheden van invloed is op de 
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discrepantie tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid, 

die na uitvoering van de voorgestelde besluiten nog overblijft. We 

beschouwen daartoe in het personeelssysteem drie mogelijke structuren. 

De eerste structuur, die we in het vervolg zullen aanduiden met 

"besluitvorming per primaire eenheid", staat model voor een situatie 

dat iedere personeelvoorziening eenheid binnen één primaire eenheid 

ligt. Bij het opstellen van het personeelsplan (per primaire eenheid) 

wordt aangenomen dat er geen gebruik gemaakt kan worden van potentiële 

mobiliteit tussen de primaire eenheden. De tweede structuur zullen we 

aanduiden met 11gecoÖrdineerde besluitvorming". Weliswaar liggen ook 

bij deze structuur de personeelvoorziening eenheden elk binnen één 

primaire eenheid, maar bij het opstellen van het personeelsplan (per 

primaire eenheid) is er coördinatie mogelijk tussen de primaire een

heden. Indien er acute afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte 

en personeelbeschikbaarheid bestaan in één van de primaire eenheden, 

kan bij een dergelijke coÖrdinatieslag gebruikt gemaakt worden van 

potentiële mobiliteit tussen de primaire eenheden. Tekorten in de ene 

categorie kunnen met overschotten in de andere categorie verrekend 

worden. De derde structuur duiden we aan met "geintegreerde besluit

vorming". Deze structuur staat model voor een situatie waarbij een 

personeelvoorziening eenheid door meerdere primaire eenheden loopt. 

Elke periode wordt een gedetailleerd personeelsplan voor het gehele 

personeelssysteem opgesteld, waarbij ook potentiële mobiliteit tussen 

de primaire eenheden betrokken wordt over een langere horizon. 

In III.4.2 worden de genoemde besluitvormingstructuren verder uitgewerkt. 

In III.4.3 worden ter illustratie enkele numerieke resultaten gepresen

teerd. Dm tot deze resultaten te komen, moet allereerst het gedrag van 

het personeelssysteem dat we beschouwen verder vastgelegd worden. Dit 

gebeurt in III.4.1. 
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III.4.1 Het gR.d~ag van. hei pJVWoneei~~y~teem 

In deze subparagraaf wordt het gedrag van het personeelssysteem dat 

we beschouwen verder vastgelegd. We willen dit gedrag weergeven met 

behulp van een wiskundig model. 

De bezetting op tijdstip t kan worden afgeleid uit de bezetting (toestand) 

van het systeem op tijdstip t-1. Neem aan dat op tijdstip t-1 de bezet

ting A(t-1) in categorie a en B(t-1) in categorie b gerealiseerd is. 

De bezetting op tijdstip t wordt dan gegeven door: 

A(t) (1-v)A(t-1) + Mb(t) - M (t) + R (t) a a 

B( t) 

Hierbij is de volgende notatie gebruikt: 

M (t) .- aantal mensen dat in periode (t-1,t] overgaat van categorie a a 
naar categorie b 

Mb(t) .- aantal mensen dat in periode (t-1,t] overgaat van categorie b 

naar categorie a 

Ra(t) .- recrutering in categorie a in periode (t-1,t] 

Rb(t) recrutering in categorie b in periode (t-1,t] 

v .- verloopfractie. 

Merk op dat het verloop een constante fractie is van de bezetting van 

een categorie en dat deze fracties voor beide gelijk zijn. 

Ma(t), Mb(t), R
8
(t) en Rb(t) zijn de beslissingsvariabelen. Ze dienen te 

voldoen aan: 

M (t) ~ uA(t-1) 
a 

Mb ( t) ~ \J B ( t-~ ) 

Ra(t), Rb(t), Ma(t), Mb(t) i: 0. 

Hierbij is )JA ( t-1) (respectievelijk \J B ( t-1)) dus een bovengrens 

voor de aan te wenden mobiliteit tussen categorie a en categorie b 

(respectievelijk categorie b en categorie a). 
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We noemen µ de maximale mobiliteitsfractie. In het personeels

systeem zijn µ en v de parameters. Tenslotte kan worden opgemerkt 

dat uit bovenstaande omschrijving volgt dat er geen sprake is· 

van onzekerheid met betrekking tot de bezetting in het systeem, 

dat wil zeggen dat ten aanzien van de bezetting gesproken kan 

worden van een deterministisch systeem. 

Aangenomen wordt dat de personeelbehoefte per categorie autonoom 

is. Dat wil zeggen dat de personeelbehoefte niet te beinvloeden is. 

We geven in het vervolg de personeelbehoefte in periode (t-1,t] 

voor categorie a (respectievelijk categorie b) aan met A(t) 

(respectievelijk B(t)). Met betrekking tot de personeelbehoefte 

per categorie is er wel sprake van onzekerheid. Er zijn voor

spellingen van de personeelbehoefte per categorie beschikbaar. 

In III.4.3 wordt aangegeven hoe we in de doorgerekende voorbeelden 

de voorspellingen bepaald hebben. De performance van het personeels

systeem bij een bepaalde besluitvormingstructuur l!1ordt gegeven 

door de gemiddelde lineaire absolute afwijking tussen werkelijke 

personeelbehoefte en gerealiseerde personeelbeschikbaarheid. 

In deze subparagraaf worden de reeds genoemde drie structuren van 

personele besluitvorming op management control niveau, de besluit-

vorming per primaire eenheid, de besluitvorming en 

de besluitvorming verder uitgewerkt. Er wordt iedere 

periode een personeelsplan opgesteld waarbij informatie met betrek

king tot personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid over een 

horizon van T perioden gebruikt wordt. Om te bepalen wat op basis 

van deze informatie beslist moet worden over te werven en eventueel 

over te plaatsen aantallen,personeelsleden, wordt gebruik gemaakt 

van een lineair programmeringsalgoritme. Als doelfunctie is de som 

van de lineairBabsolute afwijkingen· tussen personeelbehoefte en 



51 

personeelbeschikbaarheid over T perioden gekozen. Een dergelijke 

doelfunctie kan gemakkelijk getransformeerd worden tot een line

aire functie. Een lineaire programmeringsaanpak is naar onze 

mening de eenvoudigste aanpak om door middel van numerieke resul

taten inzicht te krijgen in de performance van het personeelssysteem 

bij de keuze van een bepaaldebesluitvorrningstructuur. 

Zoals vermeld, wordt bij het opstellen van het personeelsplan ge

bruik gemaakt van informatie met betrekking tot de personeel-

beschikbaarheid over T perioden. De geplande voor een 

volgende periode wordt steeds afgeleid uit de (geplande) bezetting 

van de periode daarvoor. Dm de notatie zo eenvoudig mogelijk te 

houden, beschrijven we in het vervolg de opstelling van het perso

neelsplan op tijdstip -1. Voor andere tijdstippen wordt het perso

neelsplan op dezelfde wijze opgesteld. Bij de opstelling van het 

plan op tijdstip -1 kan gebruik gemaakt worden van de gereàliseerde 

bezetting van de op dat tijdstip, te weten A(-1) en 

B(-1). De op tijdstip -1 geplande bezetting in categorie a 

tievelijk categorie b) voor tijdstip ~ geven we aan met a(~) 

(respectievelijk S(~)). Voor de op tijdstip -1 geplande over

plaatsing en recrutering in periode (~-1.~] gebruiken we dezelfde 

symbolen die we in III.4.1 gebruikten voor de werkelijke over

plaatsing en recrutering. We gebruiken nu echter geen index t 

moment van beschouwing ligt immers vast: tijdstip -1) maar een index 

~. die aangeeft over welke toekomstige periode het gaat. 

Er bestaan voorspellingen van de personeelbehoefte per categorie 

over een horizon van T perioden. Een voorspelling van de personeel

behoefte in categorie a (categorie b), op tijdstip -1 gemaakt voor 

de periode (~-1.~] geven we aan meta(~) (b(i)). 

Bij de besluitvorming per primaire eenheid wordt getracht met behulp 

van informatie over T perioden de personeelbeschikbaarheid per cate

gorie (primaire eenheid) zo goed mogelijk aan te passen aan de 
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personeelbehoefte per categorie. Dat kan slechts gerealiseerd 

worden via recrutering in beide categorieën. Potentiële mobiliteit 

kan niet aangewend worden. Voor beide categorieën kan dan een apart 

plan gemaakt worden. Het personeelsplan voor categorie a, gemaakt op 

tijdstip -1, is gebaseerd op het volgende minirnaliseringsprobl,eem 

in a(i) en ) voor i=D, ••. , T-1: 

T-1 
min E ia(i)-a(i)I 

i=D 

zodanig dat voor ~=0, ••• , T-1 geldt: 

a(i) = (1-v)a(i-1) + Ra(i); a(-1) 

Ra(t), a(i) ~ 0. 

A(-1) 

De optimale geplande recrutering voor periode 0 is R*(o). Deze 
* a recrutering geeft de optimale geplande bezetting a (O). We gaan er 

steeds vanuit dat de optimale geplande bezetting voor tijdstip 0 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dus dat A(O) a*(o). 
Op eenzelfde wijze als de bovenstaande kan S*(o) verkregen worden. 

Ook daarbij gaan we er vanuit dat B(O) B*(o). 

Bij de gecoördineerde besluitvorming wordt met behulp van informatie 

over T perioden voor beide categorieën een apart plan opgesteld. 

Daarbij kan de beschikbaarheid van personeel alleen aangepast worden 

aan de behoefte door middel van recrutering. Dit gebeurt in een 

besluitvormingfase die per primaire eenheid plaatsvindt. Vervolgens 

wordt gekeken naar eventuele knelpunten voor het komend jaar. Deze 

kunnen verkleind of opgelost worden door het gebruik van potentiële 

mobiliteit tussen de categorieën. In deze coÖrdinatiefase tussen de 

twee categorieën wordt deze potentiële mobiliteit, indien nodig, 

aangewend. 

Besluitvorrningfase per primaire eenheid: 

In de besluitvorrningfase per primaire eenheid wordt per categorie 



53 

(primaire eenheid) op dezelfde wijze een personeelsplan opge

steld, als binnen de voorgaande structuur, die dan ook "besluit

vorming per primaire eenheid" genoemd werd. Resultaat van deze 

fase is weer een geplande recrutering voor periode 0 voor beide 
categorieën, R!(D) en R~(O). Bij de gecoördineerde besluitvorming 

wordt met deze recruteringsaantallen echter verder gewerkt in de 

coÖrdinatiefase. 

CoÖrdinatiefase: 

Indien de geraamde behoefte per categorie de geplande bezetting 

per categorie overtreft of indien de geplande recrutering in 

beide categorieën nul is, is het niet zinvol gebruik te maken van 

potentiële mobiliteit. In beide gevallen wordt de bezetting van de 

categorieën voor tijdstip O: 

a*(o) 

s*(o) 

(1-v)a(-1) 

(1-v)S(-1) 

+ R*(o) 
a 

+ R~(O). 

De zaak wordt anders als één van beide recruteringsaantallen 

positief is en het andere is nul. In dat geval is het mogelijk dat 

er een knelpunt optreedt en dat knelpunt zou (gedeeltelijk) opge

heven kunnen worden via het aanwenden van potentiële mobiliteit. 

Beschouw het geval dat R:(o) 0 en R~(D) > 0. Het is in dat geval 

mogelijk dat de geraamde behoefte in categorie a precies gelijk is 

aan de geplande bezetting in die categorie. Dan hoeft er niets te 

gebeuren. Het is echter ook mogelijk dat de geplande bezetting in 

categorie a de behoefte overtreft, R*(o) kan dan de waarde O hebben a 
omdat negatieve recrutering in het systeem niet geoorloofd is. In 

het laatste geval gaan we er vanuit dat er sprake is van een knel

punt. Allereerst moet onderzocht worden of een dergelijk knelpunt 

optreedt. We introduceren daartoe een variabele met de naam 11hulp11 : 

hulp:= max {0,(1-v)a(-1)-a(O)} 

Indien hulp een positieve waarde heeft, is er volgens ons uitgangs

punt sprake van een knelpunt. In dat geval kan een beroep gedaan 
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worden op de potentiële mobiliteit tussen de categorieën. Echter, 

er bestaat een bovengrens voor de potentiële mobiliteit. Bovendien 

moet ervoor gezorgd worden dat er niet zoveel mensen overgaan,van 

categorie a naar categorie b dat in categorie b een 

overschot ontstaat. Dat wil zeggen: 

Ma(D) :=min {hulp, µa(-1), R~(O)}. 

Doordat er in categorie b personen uit categorie a binnenkomen, 

hoeft er minder personeel gerecruteerd te worden. We introduceren 

daartoe een nieuwe variabele RNb(O). 

RNb(O} := R~(D) - Ma(O). 

De geplande bezetting van beide categorieën voor tijdstip 0 wordt 

dan: 

(1-v)a(-1) - M (0) a 

We gaan er weer vanuit dat a*(o) en s*(o) daadwerkelijk gereali

seerd worden. 

Bij de geintegreerde besluitvorming wordt met behulp van informatie 

over T perioden voor beide categoriën tesamen een personeelsp{an 

opgesteld. De personeelbeschikbaarheid per categorie kan door middel 

van recrutering aangepast worden aan de personeelbehoefte per cate

gorie. Ook kan per periode gebruik gemaakt worden van potentiële 

mobiliteit tussen de categorieën. Het personeelsplan, gemaakt op 

tijdstip -1, is gebaseerd op het volgende minimaliseringsprobleem 

in a(i), S(i), Ra(i}, Rb(i), Ma(i) en Mb(t) voor i=O, ••. , T-1: 

T-1 
min E lla(i)-a(~)j + 

i=D 

zodanig dat voor i=O, ••• , T-1: 
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u(t) (1-v)u(i-1) + Mb(i) - Ma(l) + Ra(l); u(-1) A(-1) 

f3(}!,) (1-v)f3(X,-1) Mb(l) + ~la(x,) + ); f3(-1) B(-1) 

M (x,) :;; µa(t-1) 
a 

Mb(t) :> µf3(t-1) 

Ma(x,), Mb(x,), Ra(t), Rb(x,), u(i), B(i) ~ O. 

We gaan er weer vanuit dat voor tijdstip 0 de optimale geplande be

zetting (a*(o),B*(o)) wordt gerealiseerd. Indien de laatste term van 

de doelfunctie weggelaten zou worden, zou de optimale geplande be

zetting op verschillende manieren bereikt kunnen worden. Uitgaande 

van de optimale geplande bezetting zou, indien de mobili-

teit nog niet volledig aangewend was, deze bezetting ook bereikt 

kunnen worden door zowel gebruik te maken van mobiliteit 

van de ene naar de andere categorie als van de andere naar de ene. 

Om dit soort situaties uit te sluiten, zijn ook 

doelfunctie opgenomen, zij het met een kleine gewichtsfactor. Daar

door zullen beslissingen, waarbij mobiliteit in beide richtingen 

wordt aangewend, niet tot de optimale geplande bezetting leiden. 

III.4.3 lnkele 1umu2A~e.ke ~e~u.f.;laten 

Ter illustratie warden in deze paragraaf enkele numerieke resultaten 

gepresenteerd. Om tot numerieke resultaten te komen, moeten we enig 

voorbereidend werk doen. Zo is het nodig dat er personeelbehoefte

cijfers aanwezig zijn. We hebben deze cijfers op basis van een be

hoeftemodel gegenereerd met behulp van een randomgenerator. Voor het 

verkrijgen van numerieke resultaten is dus gebruik gemaakt van simu

latie. In de voorbeelden die we doorgerekend hebben, zijn we uitge

gaan van een stabiele situatie. De personeelbehoefte fluctueert om 

een tijdsonafhankelijk gemiddelde. Aangenomen wordt dat de afwijkingen 

rond het gemiddelde op drie manieren veroorzaakt worden: 
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- door een bron die· specifiek geldt voor categorie a 

- door een bron die specifiek geldt voor categorie b 

bron voor a en b. 

Deze drie bronnen van fluctuatie zijn te herkennen in het model voor 

de personeelbehoefte. De personeelbehoefte op tijdstip t wordt als 

volgt gegenereerd: 

A(t) 0 + w
8
(t) + z(t) 

B(t) 0 + wb(t) + z(t) 

A(t) (B(t)) is hier weer de personeelbehoefte in categorie a (b) in 

periode (t-1,t]. Verder is de volgende notatie gebruikt: 

0 ·- gemiddelde 

w
8
(t) ·- gedeelte van de afwijking in periode ( t-1 • t] • die specifiek 

geldt voor categorie a, 

wb(t) ·- gedeelte van de afwijking in periode (t-1,t], die specifiek 

geldt voor categorie b, 

z(t) ·- gedeelte van de afwijking in periode (t-1,t], die voor beide ·-
gemeenschappelijk is. 

Verder wordt aangenomen dat de fluctuatie voortkomend uit de drie bron

nen gedeeltelijk voorspelbaar is en gedeeltelijk niet. Dit leidt dan 

tot een model waarin elk van de grootheden opgesplitst wordt in een 

voorspelbaar en een onvoorspelbaar gedeelte. Het model komt er dan 

als volgt uit te zien: 

A(t) 

B(t) 

e + ~{u (t)+v (t)} + ~{x(t)+y(t)} a a 

0 + Mub(t)+vb(t)} + Hx(t)+y(t)}. 

Hierbij geldt dat: 

ua(t) .

va(t) .

x( t) .-

voorspelbare gedeelte van w
8
(t), 

onvoorspelbare gedeelte van w (t), 
i a 

voorspelbare gedeelte van z(t), 

y(t) := onvoorspelbare gedeelte van z(t). 
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Verder worden ub(t) en vb(t) op dezelfde W1JZe gedefinieerd als 

u (t) en v (t). De stochastische variabelen u (t), ub(t), v (t), a a a a 
vb(t), x(t) en y(t) worden voor iedere t, onderling onafhankelijk 

en normaal verdeeld verondersteld met verwachting 0 en varianties 

respectievelijk var u, var v, var x en var y. 

Realisaties van de stochastische variabelen in het personeelbehoefte

proces hebben we verkregen via een randomgenerator die (pseudo)random 

trekkingen uit de normale verdeling genereerde. 

Dm de notatie zo eenvoudig mogelijk te houden, gaan we alleen in op 

voorspellingen van de behoefte, die op tijdstip -1 gemaakt worden. 

De behoefte wordt op andere tijdstippen op soortgelijke wijze voor

speld. 

We nemen aan dat voor de periode (-1,0] ook het onvoorspelbare ge

deelte van de fluctuatie bekend is. Als voorspellingen van de 

personeelbehoefte in categorie a voor de periode (i-1,il krijgen we 

dan: 

A(O) hO 
a(i) 

G + !{u (~)+x(i)} 
a ~=1,2, ... , T-1 

Voor categorie b gelden formules. 

Merk op dat door variatie van de varianties 11an de stochastische groot

heden in het personeelbehoefteproces, verschillende situaties nage

bootst kunnen worden. Inoien we de varianties zodanig instellen dat 

var u en var v klein zijn en var x en var y groot, simuleren we 

bijvoorbeeld een personeelbehoefteproces waarbij er een grote corre-

latie in de personeelbehoefte van beide bestaat. We hebben 

in de voorbeelden van deze subparagraaf de parameters " en v gevari

eerd en de eerdergenoemde varianties var u, \1ar v, var x en var y. 

Teneinde niet al te grote af1ui jkingen in het personeelbehoefteproces 

te krijgen en niet te veel mogelijkheden te krijgen, hebben we uit

sluitend met de volgende twee situaties gewerkt: 
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- var u var x 0 en var v var y 50 (zuiver stochastisch geval) 

var v var y 0 en var u var x 50 (zuiver deterministisch geval). 

Verder houden we in de voorbeelden de volgende parameters constant: 

-8 ~ 

- de bezetting van beide categorieën aan het begin van een simulatie

expertiment (50) 

- î=5. 

De planninghorizon is gelijk aan 5 gekozen omdat we met name middel

lange termijn plannen (van primaire eenheid en personeelvoorziening 

eenheid) willen bekijken. 

Ieder simulatie-experiment besloeg 90 tijdsperioden. Dat wil zeggen 

dat er per simulatie-experiment 90 maal een rollend plan is opgesteld. 

Van ieder rollend plan is per en per periode de lineaire 

absolute afwijking tussen de werkelijke personeelbehoefte en de gerea

liseerde personele bezetting gemeten en gesommeerd over de categorieën. 

Na afloop van het simulatie-experiment is van deze serie van 90 getal

len het gemiddelde bepaald. Dit gemiddelde is voor iedere structuur 

bepaald. Op basis van deze gemiddelden worden de drie besluitvorming

structuren vergeleken. Deze gemiddelden staan in het vervolg weerge

geven in een aantal grafieken en tabellen. 

Bij de nu volgende numerieke resultaten richten we ons speciaal op 

de vraag hoe in de verschillende situaties de gecoördineerde be

sluitvorming, zich verhoudt ten opzichte van de andere twee besluit

vormingstructuren. In het geval dat gecoördineerde en geintegreerde 

besluitvorming niet noemenswaardig verschillen qua resultaat, is 

een periodieke coÖrdinatieslag afdoende. In andere gevallen moet in
derdaad overwogen worden met één personeelvoorziening eenheid en 

meerdere primaire eenheden te werken. In de nu volgende tabellen en 

grafiek wordt de besluitvorming per primaire eenheid bij een 

planninghorizon T aangegeven met dec(T), de gecoördineerde besluit

vorming met coor(T) en de ~eintegreerde besluitvorming met int(T). 
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In onderstaande tabel staat een aantal numerieke resultaten weer

gegeven voor het zuiver deterministisch geval. In deze tabel wordt 

alleen de verloopfractie gevarieerd. 

gemiddelde afwijkingen modelparameters 

dec(5) coor(5) int(5) var v var y var u var x v )1 

4.04 3.63 3. 0 0 50 50 0.05 0.10 
! 

2.10 1. 75 1.67 0 0 50 50 0.10 0.10 

0.92 0.77 0.75 0 0 50 50 0.15 0.10 

0.41 0.30 0.30 0 0 50 50 0.20 0.10 

0.18 0.06 0.06 0 0 50 50 0.25. 0.10 1 

Tabel 3.1 Gemiddelde afwijkingen bij de verschillende besluit
vormingstructuren bij toenemend verloop (zuiver deter
ministisch geval). 

Uit de tabel blijkt dat, indien het verloop groter wordt, de 

gemiddelde afwijking overal kleiner wordt. Dus bij iedere besluit

vormingstructuur treden minder knelpunten op. Intuïtief is dit 

duidelijk. Bij een toenemend verloop wordt de planning (hoe deze 

ook gestructureerd is) gemakkelijker, indien men tenminste zoveel 

mensen kan werven als men wil. Uit de tabel blijkt verder dat de 

gemiddelde afwijking bij de besluitvorming het kleinst 

is en bij de besluitvorming per primaire eenheid het grootst. 

Resultaten van de gecoördineerde besluitvorming komen bij toenemend 

verloop steeds dichter bij resultaten van de geïntegreerde besluit

vorming te liggen. Blijkbaar helpt een jaarlijkse coördinatieslag 

relatief meer bij een hoog verloop. Dat is verklaarbaar omdat bij 

een hoog verloop de lengte van de planninghorizon kleiner mag zijn. 

Bij de gecoördineerde besluitvorming wordt slechts mobili-

teit voor het eerstvolgende jaar gebruikt; dat is in dit geval dus 
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bij benadering voldoende. Het zuiver stochastische geval en het 

gedeeltelijk stochastische geval vertonen een soortgelijk beeld, 

zij het dat resultaten bij de verschillende besluitvormingstructuren 

daar in het algemeen iets dichter bij elkaar liggen. 

In onderstaande figuur zijn de gemiddelde afwijkingen uitgezet bij 

veranderende potentiële mobiliteit voor het (zuiver deterministische) 

geval dat v = 0.10, var v var y 0 en var u = var x = 50. 

gemiddelde 
afwijkingen 

î 
2.10 •----·----·----·----• dec(5) 

2.00 

1.90 

1.80 o, 

1. 70 

1.60 

~ 

" ... 
x.._, 'o-- --o- - --o----o coor(5) 

' ..... 
x- - --3<- - - -x- - - -x int(5) 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

Figuur 3.10 Gemiddelde afwijkingen bij de verschillende besluit
vormingstructuren bij toenemende mobiliteit in het 
(zuiver deterministische) geval dat v = 0.10, 
var v = var y = 0 en var u = var x = 50. 

Zoals ook uit de grafiek blijkt, hangt de gemiddelde afwijking bij 

de besluitvorming per primaire eenheid niet af van de omvang van de 

maximale mobiliteitsfractie, aangezien binnen deze structuur poten

tiële mobiliteit in het geryeel niet gebruikt wordt. Bij toenemende 

potentiële mobiliteit zal de planning (indien deze mobiliteit in 

beschouwing genomen wordt) in het algemeen iets gemakkelijker worden. 
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Dit blijkt ook uit de voorgaande grafiek. Toch heeft een toenemende 

mobiliteit vrijwel geen invloed op de verschillen tussen gecoör-

dineerde besluitvorming en besluitvorming. Deze ver-

schillen hebben waarschijnlijk toch te maken met de termijn waarover 

potentiële mobiliteit in beschouwing genomen wordt. 

Indien de personeelbehoefte in beide door de jaren heen 

hetzelfde is, kan bij gelijke startbezetting in de beide categorieën 

geen gebruik gemaakt worden van mobiliteit omdat beide 

categorieën dezelfde afstemmingsproblemen hebben. Dit geval treedt op 

als afwijkingen in de personeelbehoefte in beide categorieën volledig 

(positief) gecorreleerd zijn. Er is in dat geval ook geen verschil in 

resultaat tussen de drie besluitvormingstructuren, zoals tabel 3.2 

laat zien voor zowel het zuiver deterministische als het zuiver 

stochastische geval. 

gemiddelde modelparameters 

dec(5) coor(S) int(5) var u var x \) ]J 

7.03 7.03 7.03 100 0 0.01 0.01 

7.74 7.74 7.74 0 0 0.01 0.01 

Tabel 3.2 Gemiddelde verschillende besluit-
gecorreleerde personeel-

Indien de correlatie in de personeelbehoefte afneemt, kan bij ge-

coördineerde besluitvorming en bij besluitvorming 

weer gebruik gemaakt worden van potentiële mobiliteit. Bij elk van 

deze structuren zullen dan in het algemeen de gemiddelde afwijkin

gen weer iets kleiner worden. 
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III.5 Hel geBAu.ik van. wi~kundige mod~ Lvt. an.af.y-0e van. de 

.in/_o/l.lflaLievoo11.Zieriing op man.çtgem€!!.l convwl. nivea.u 

In deze paragraaf beschouwen we het probleem dat betrekking heeft 

op de gewenste graad van detaillering van personeelinformatie op 

management control niveau, nauwkeuriger. Uitgangspunt daarbij is 

het personeelssysteem dat links in figuur 3.9 schematisch is weer

gegeven. We geven deze figuur nogmaals. 

verloop 
~', 

categorie a 

IT 

horizontale ) 
overplaatsing 

recru
t er i ng 

verloop 
,::, 

.--------·' 
categorie b 

n recru
ter ing 

Figuur 3.11 Het personeelssysteem dat uitgangspunt is van het 
onderzoek in deze paragraaf. 

Op management control niveau moeten toekomstige afsterrmings

problemen tussen de personeelbehoefte die volgt uit het middel-

lange termijn takenpakket van de primaire eenheid en de personeel

beschikbaarheid adequaat ingeschat worden. Het gaat nu om de 

detailleringsgraad waarmee informatie over de personeelbehoefte en 

de personeelbeschikbaarheid bij deze schatting betrokken wordt. 

We beschouwen in deze paragraaf twee schattingsmethoden. In het 

personeelssysteem dat we als uitgangspunt hanteren, is er sprake 

van twee personeelscategorieën binnen een primaire eenheid op 

eenzelfde salarisniveau. Gedacht kan worden aan twee groepen managers 

met verschillende kwaliteiten. De beide schattingsmethoden die aan

geduid worden met 11detailschatting11 en 11aggregaatschatting11 maken 

gebruik van informatie over personeelbehoefte en personeelbeschik

baarheid over een horizon van T perioden. Bij het gebruik van detail

informatie wordt deze infortnatie echter gedifferentieerd naar 

personeelscategorie en bij het gebruik van aggregaatinformatie niet. 
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Zoals vermeld, gaat het bij beide schattingsmethoden om het in

schatten van toekomstige afstemmingsproblemen. Na een dergelijke 

schatting kunnen eventueel concrete maatregelen genomen worden om 

de afstemmingsproblemen zo klein mogelijk te maken. Bij het gebruik 

van detailinformatie volgt uit de afsterrrningsproblematiek per cate

gorie welke recruterings- en overplaatsingsbeslissingen per cate

gorie genomen moeten worden om de afstemmingsproblemen per categorie 

te minimaliseren. Bij het gebruik van aggregaatinformatie volgt uit 

de af stemmingsproblematiek van het gehele personeelssysteem slechts 

een recruteringsbeslissing voor het gehele personeelssysteem. In 

welke categorie gerecruteerd moet worden, moet nog onderzocht wor

den evenals de vraag of er overplaatsingen tussen beide categorieën 

nodig zijn. Dit kan onderzocht worden door middel van een zogenaamde 

disaggregatieslag, waarbij de totale recrutering in het personeels

systeem vastligt. Deze recrutering wordt dan verdeeld over beide 

categoriëen, rekening houdend met de (korte termijn) afstemmings

problemen per categorie. We gaan in dit hoofdstuk niet verder op de 

disaggregatieproblematiek in, deze wordt beschreven in (6) en (9). 

Uit een plan gebaseerd op detailinformatie is het gemakkelijker 

implementeerbare wervingsacties en overplaatsingsacties af te leiden 

dan uit een plan gebaseerd op aggregaatinformatie. In het algemeen 

zullen schattingen van af stemmingsproblemen die gebaseerd zijn op 

aggregaatinformatie optimistischer zijn dan schattingen die geba

seerd zijn op detailinformatie. De mate waarin de discrepantie 

tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid verschillend 

ingeschat wordt, geeft enige informatie over te verwachten moeilijk

heden bij de personele besluitvorming in beide categorieën. 

In III.5.1 worden beide schattingsmethoden verder besproken. Er wordt 

op management control niveau steeds met behulp van een rollend plan 

over T perioden geschat in hoeverre de bezetting van het personeels
systeem de behoefte kan volgen. De notatie is dezelfde als in III.4. 

In III.5.2 worden ter illustratie enkele numerieke resultaten gepre

senteerd. 
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III. 5. 1 llcl g12Ji,1uû.k van deiail.i.n./,011.mal,ie "v{!//.4U,t, hR.L ge.R,Jwi,k van. 

agg~egaal.i.n./011.mai.J..z 

In deze subparagraaf bespreken we twee methoden om schattingen· te 

geven van toekomstige afstemmingsproblemen tussen personeelbehbefte 

en personeelbeschikbaarheid op management control niveau. 

We beschouwen de situatie op tijdstip -1. Bij het gebruik van infor

matie die gedifferentieerd is naar personeelscategorie, kunnen toe

komstige af stemmingsproblemen ingeschat worden door oplossing van 

het volgende minimaliseringsprobleem in o:(t), S(t), Ra(t), Rb(t), 

Ma(t) en Mb(t) voor t=O, .•• , T-1: 

T-1 
min I {Jo:(t)-a(t)I + IS(t)-b(2)J + 10-3 (Ma(t) + Mb(2))} 

2=0 

zodanig dat voor 2=0, ••• , T-1: 

o:(t) 

S(2) 

(1-v)o:(2-1) + Mb(i) - M (2) + R (2); o:(-1) = A(-1) , a a 

(1-v)S(i-1) - Mb(i) + Ma(i) + Rb(t); S(-1) B(-1) 

Ma(t) ;5 µo:(t-1) 

Mb(t) ;5 µS(t-1) 

Ma(t), Mb(t), Ra(t), Rb(t), o:(t), S(t) ~ D. 

De oplossing voor tijdstip 0 die in dit probleem berekend wordt, 

geven we weer aan met (o:*(o),S*(o)). Bij de evaluatie op manage

ment control niveau betrekken we alleen een schatting van de dis

crepantie tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid in 

de eerste periode, die na uitvoering van de voorgestelde besluiten 

nog overblijft. Deze discrepantie wordt gegeven door: 

la*(o)-a(D)i + IB~(o)-b(D)i. 
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We beschouwen weer de situatie op tijdstip -1. In het vervolg wordt 

de volgende notatie gebruikt: 

y(i) := ~(i) + 6(1) 
c(i) := a(1) + b(i) 

R(t) •- totale recrutering in het gehele beschouwde systeem in periode 

(t-1.tJ. 

Op tijdstip -1 is y(-1) A(-1) + B(-1) gegeven. Indien aggregaat-

informatie gebruikt wordt, kunnen toekomstige afstemmingsproblemen 

ingeschat worden door het oplossen van het volgende minimaliserings

probleem in y(1) en R(t) voor 1=0, ••• , T-1: 

T-1 
min E IY(i)-c(i)I 

t=O 

zodanig dat voor i=O, ••• , T-1: 

y(t) = (1-v)y(i-1) + R(i); y(-1) = A(-1) + B(-1) 

y(t), R(i) <: 0. 

De oplossing voor tijdstip 0 die in dit probleem berekend wordt, 

geven we aan met y*(o). 

Een schatting op management control niveau van de discrepantie in de 

eerste periode tussen behoef te en beschikbaarheid wordt nu gegeven 

door: 

ly*(o)-c(o)I. 

In deze subparagraaf worden enkele numerieke resultaten besproken. 

De opzet van de simulatie-experimenten, waarmee deze resultaten ver

kregen zijn, is identiek aan de opzet van de experimenten die in 

III.4.3 besproken zijn. Ook hier worden per simulatie-experiment weer 

90 rollende plannen met planninghorizon 5 opgesteld, waarbij steeds 
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per rollend plan de af stemmingsproblemen voor de eerstvolgende 

periode worden ingeschat. Deze inschatttngen worden weer gemiddeld 

over de 90 tijdsperioden. De gemiddelden staan weergegeven in de 

nu volgende tabellen en grafiek. In de tabellen en de grafiek wordt 

het gebruik van gedetailleerde inföpmatie aangegeven met 11detaiil 11 

en het gebruik van aggregaatinformatie met "aggr". 

In de onderstaande tabel staan enkele numerieke resultaten vermeld 

van schattingen bij een toenemend verloop. Het bovenste gedeelte 

van deze tabel heeft betrekking op het zuiver deterministische geval 

het onderste gedeelte op het zuiver stochastische geval. 

' 

schattingen modelparameters 

aggr detail var v var y var u var x \) ]J 

3.25 3.37 0 0 50 50 . 0.05 0.10 

1 .65 1.67 0 o- 50 50 0.10 0.10 

0.75 0.75 0 0 50 50 0.15 0.10 

3.92 3.93 50 50 0 0 0.05 0.10 

2.07 2.08 50 50 0 0 0.10 0.10 

0.98 o~ 50 50 0 0 0.15 0.10 

Tabel 3.3 Schattingen van korte termijn afstemmingsproblemen 
op management control niveau bij het gebruik van 
gedetailleerde informatie en het van aggre-
gaatinf ormatie bij toenemend 

Zowel in het zuiver deterministische als in het zuiver stochas

tische geval blijkt er nauwelijks verschil te zijn tussen schat

tingen gebaseerd op detailinformatie en schattingen gebaseerd 

op aggregaatinformatie. Hoogstwaarschijnlijk hangt dat in dit 

geval samen met de omvang van de potentiële mobiliteit tussen 
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de personeelscategorieën. Immers, bij volledige mobiliteit 

tussen de personeelscategorieën hoeft geen differentiatie naar 

personeelscategorie toegepast te worden. Overigens lijkt de 

hoogte van het verloop geen grote invloed te hebben op het verschil 

tussen beide schattingen. 

In onderstaande figuur zijn schattingen weergegeven voor het 

(zuiver deterministische) geval dat v = 0.10, var v =var y 0 

en var u = var x 50 bij toenemende potentiële mobiliteit. 

gemiddelde 
afwijkingen 

î 
1.80 

1. 75 

1. 70 

1.65 

1.60 

detail 

°' ' ' ' ' ' 
)J..._ - -

aggr *- - ---K--- --""8- - - - -lil- - --El 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

Figuur 3.12 Schattingen van de korte termijn afstemmingsproblemen 
o~ management contra! niveau bij het gebruik van detail
informatie en het gebruik van aggregaatinf ormatie bij 
toenemende potentiële mobiliteit in het (zuiver deter
ministische) geval dat v = 0.10, var v = var y Oen 
var u = var x 50. 

Uit de grafiek blijkt dat de omvang van de potentiële mobiliteit 

duidelijk van invloed is op het verschil tussen beide schattingen. 

In het voorgaande is reeds duidelijk gemaakt dat dit niet verwonder

lijk is. Bij een lage potentiële mobiliteit verschillen de schat

tingen nogal. In het algemeen kan verwacht worden dat bij eenzelfde 

waarde van de andere variabelen korte termijn af stemmingsproblemen 
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groter zijn naarmate de potentiële mobiliteit lager is. 

l/,/,ecien vcm cofUteî.aLilz in de p1V1..óoned1Lehoe/;le vcm de h»ee 

caiegMiem 

Indien fluctuaties in de personeelbehoefte in de twee categorieën 

volledig (positief) gecorreleerd zijn, leiden het gebruik van gede

tailleerde informatie en het gebruik van aggregaatinformatie tot 

gelijke schattingen van de afstemmingsproblemen. Dat is niet ver

wonderlijk, aangezien bij eenzelfde. startbezetting in beide cate-

de af stemmingsproblemen in deze in geval van 

volledige correlatie hetzelfde zijn. Problemen in de ene categorie 

kunnen niet opgevangen worden door de andere categorie. Het totale 

af stemmingsprobleem is de som van de af stemmingsproblemen in de 

categorieën. 

In dit hoofdstuk is een methode ontwikkeld om met behulp van een

voudige wiskundige modellen inzicht te verkrijgen in de geschiktheid 

van een aantal structuren van en informatievoorziening 

bij de personele besluitvorming op management control niveau. De 

besluitvormingstructuren hebben betrekking op de ligging van personeel

voorziening eenheid en primaire eenheid ten opzichte van elkaar, de 

verschillende structuren van informatievoorziening hebben betrekking 

op de detailleringsgraad waarmee deze personeelinformatie aangeleverd 

en gebruikt wordt bij de vaststelling van het niddellange termijn 

takenpakket. Aan de hand van een aantal numerieke resultaten wordt 

duidelijk dat een kwantitatieve analyse enig inzicht kan verschaffen 

in de keuze van een besluitvormingstructuur onder verschillende 

omstandigheden en in de keuze van een structuur van informatie

voorziening. 
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Omwille van de kwantificeerbaarheid van relevante grootheden en de 

interpreteerbaarheid van de resultaten zal met sterk gestyleerde 

problemen gewerkt moeten worden. Dat betekent dat een dergelijke 

methode niet geschikt is voor de operationele besluitvorming. De 

methode kan wel gebruikt worden voor het analyseren van een besluit

vorming- of informatiestructuur. Er zal gezorgd moeten worden dat de 

kenmerken van de besluitvorming- of informatiestructuur, die men wil 

onderzoeken, ook nog na stylering van de oorspronkelijke vraagstelling 

aanwezig zijn. In de hier behandelde voorbeelden is steeds uitgegaan 

van een stationaire gemiddelde personeelbehoefte per categorie. Dit 

lijkt het eenvoudigste geval. Resultaten van de voorbeelden hoeven 

niet te gelden voor het niet-stationaire geval. In geval van trends 

in de personeelbehoefte kunnen op soortgelijke wijze, als beschreven 

in dit hoofdstuk, resultaten afgeleid worden. 

Uit de voorbeelden kan het volgende geconcludeerd worden: 

- In een situatie waarin één personeelsgroep is ondergebracht bij 

meerdere primaire eenheden zal het bij een stabiele personeel

behoefte niet nodig zijn de personeelsgroep als één personeel

voorziening eenheid te beschouwen (ten minste niet op basis van 

mobiliteitsoverwegingen); het beschouwen van verschillende 

personeelvoorziening eenheden (corresponderend met de verdeling 

van personeel over de primaire eenheden) zal de afstemmings

problemen niet echt vergroten, mits er jaarlijks voor het komende 

jaar coördinatie plaatsvindt tussen de personeelvoorziening een

heden. Bij toenemend verloop geldt dit in steeds sterkere mate. 

De hiermee samenhangende coÖrdinatielast tussen de primaire een

heden kan echter wel een probleem zijn. 

- In een systeem van twee personeelsgroepen op hetzelfde salaris

niveau hangt het van de omvang van de aan te wenden mobiliteit 

tussen de twee personeelsgroepen en van de mate waarin de perso

neelbehoefte in de verschillende personeelsgroepen (positief) 

gecorreleerd is af in hoeverre schattingen van korte termijn 

afstemmingsproblemen tussen personeelbehoefte en personeel-
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beschikbaarheid gebaseerd op gedetailleerde informatie (dif

ferentiatie naar personeelsgroep) verschillen van schattingen 

gebaseerd op aggregaatinformatie (geen differentiatie naar 

personeelsgroep). Van deze factoren hangt dus ook de noodzaak 

af om deze personeelsgroepen in een personeelvoorziening eenheid 

onder te brengen. 

In een systeem van twee personeelsgroepen op verschillend 

salarisniveau is de performance van een aggregaatschatting in 

het algemeen minder goed (zie (3) ). 
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HOOFDSTUK IV PERSONELE BESLUITVORMING IN EEN FICTIEVE ORGANISATIE 

IV.1 In.fel.ding 

In de hoofdstukken II en III zijn concepten over personele be

sluitvorming ontwikkeld. In de hoofdstukken V en VI wordt ge-

tracht deze concepten te gebruiken voor een bespreking van het 

personele besluitvormingproces in het Wetenschappelijk Onderwijs 

in Nederland. Nu heeft het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland 

een zeer gecompliceerde besluitvormingstructuur. De overgang van 

de concepten uit de hoofdstukken II en III naar een gecompliceerd 

praktijkgeval is wel erg groot. Daarom hebben we voor een tussen

stap gekozen die in dit hoofdstuk verder wordt uitgewerkt. In dit 

hoofdstuk wordt met behulp van de in de vorige hoofdstukken ont

wikkelde benaderingswijzedebesluitvormingstructuur van een fic

tieve organisatie met betrekking tot personele besluitvorming be

sproken. We trachten daarmee te verduidelijken hoe de geformuleer

de concepten kunnen functioneren in een dynamische (praktük)situatie. 

Zoals reeds vermeld, is de organisatie die we in dit hoofdstuk be

schouwen, geheel fictief. We hebben echter wel gepoogd de opzet 

van personele besluitvorming in deze organisatie enigszins te laten 

overeenkomen met de situatie die we in de praktijk bij een aantal 

organisaties zijn tegengekomen. Omwille van de overzichtelijkheid 

is de structuur van de fictieve organisatie erg eenvoudig gehouden. 

In die zin wijkt de situatie bij deze organisatie af van in de 

praktijk voorkomende situaties. In IV.2 wordt een schets van de 

fictieve organisatie gegeven. Daarbij wordt de nadruk gelegd op 

die aspecten die van belang zijn voor de personele besluitvorming. 

In IV.3 wordt de besluitvormingstructuur van de fictieve organisa

tie met betrekking tot personele besluitvorming beschreven en geana

liseerd. Er wordt getracht de bespreking van de personele besluit

vormingstructuur illustratief te laten zijn voor de wijze waarop 
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de personele besluitvormingstructuur van een willekeurig andere 

organisatie besproken zou kunnen worden. 

IV.2 Schei~ van de ticlieve o~gani~alie 

De organisatie die we in dit hoofdstuk beschouwen, is een indu

strieel bedrijf. De primaire functie van de organisatie is de 

productie van levensmiddelen. Deze functie is gedecomponeerd 

naar verschillende productgroepen en markten. De organisatie

structuur sluit aan bij deze decompositie. Aan de top van de or

ganisatie staat de Raad van Bestuur. De organisatie bestaat uit 

een aantal werkmaatschappijen en concerndiensten (kortweg aan

geduid met "diensten"). De diensten hebben een functie zowel 

naar de Raad van Bestuur als naar de werkmaatschappijen toe. 

De productie is volcontinu en heeft een procesmatig karakter. 

De werkmaatschappijen hebben binnen de productie-organisatie een 

grote mate van zelfstandigheid. Voornamelijk met betrekking tot 

de grotere financiële transacties zijn ze afhankelijk van de rest 

van de organisatie. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in 

veel gevallen gedelegeerd naar de werkmaatschappijen. Ter ondersteu

ning kunnen de werkmaatschappijen een beroep doen op de diensten 

van de organisatie. Dit vormt een beperking ten aanzien van de 

zojuist genoemde decentralisatie. De werkmaatschappijen bestaan 

in het algemeen uit vier afdelingen, te weten een afdeling marke

ting/verkoop, een technische afdeling waarin zowel de bedrijfs

planning als de productie en het onderhoud zijn ondergebracht, 

een afdeling financiën/administratie waarin zowel financiële en 

administratieve taken als inkoop en transport zijn ondergebracht 

en een afdeling personeelszaken. Een afdeling staat onder leiding 

van een afdelingshoofd. De~e is verantwoordelijk voor de dagelijk

se gang van zaken op de afdeling. De directie van een werkmaat

schappij bestaat uit een algemeen directeur en de afdelingshoofden. 
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De diensten werken voor een groot deel projectmatig. Aan het 

hoofd van een dienst staat een diensthoofd. Diensthoofden heb

ben vergelijkbare verantwoordelijkheden voor hun dienst als 

afdelingshoofden voor hun afdeling. 

Bij de organisatie zijn ongeveer 3000 werknemers werkzaam. Zeven 

werkmaatschappijen zijn in België gevestigd. De andere acht werk

maatschappijen, de diensten en de Raad van Bestuur zijn in Neder

land gevestigd. Gemiddeld werken bij een werkmaatschappij onge

veer 180 mensen. Bij de diensten werken in totaal zo'n 250 per

soneelsleden. Het personeel in deze organisatie is vrijwel geheel 

in vaste dienst. Het personeel is ingedeeld in vijf groepen naar 

functie/salarisniveau. De personeelsleden in de hoogste functie/ 

salarisgroep behoren tot het hoger personeel. Het gaat hierbij om 

ruim 500 personeelsleden. De Raad van Bestuur draagt de voornaam

ste verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de 

besluitvorming ten aanzien van het hoger personeel. Ten aanzien 

van het personeel van de diensten zijn verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden voor de toewijzing van de personeelsbegroting en de 

vacaturevoorziening ook vrij sterk gecentraliseerd. De besluitvor

ming met betrekking tot de rest van het personeel vindt vrijwel 

geheel binnen de werkmaatschappijen plaats. Op deze regel bestaat 

één uitzondering. Deze heeft betrekking op de groep onderhouds

monteurs in de organisatie. Er wordt in de werkmaatschappijen een 

minimale bezetting aangehouden van onderhoudsmonteurs. Deze bezet

ting is gebaseerd op een schatting van de reguliere onderhouds

activiteiten aan de productie-installaties en op een gemiddeld 

aantal storingen. Iedere werkmaatschappij heeft voor deze activi

teiten een aantal onderhoudsmonteurs in dienst. De bezetting van 

een werkmaatschappij voorziet niet in afwezigheid van onderhouds

medewerkers door ziekte of vakantie, in extra activiteiten ten 

gevolge van het op een bepaald moment optreden van een groot aan

tal storingen (boven gemiddeld) en in zogenaan;d ngroot onderhoud" 
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aan de productie-installaties. Indien een werkmaatschappij in 

een bepaalde periode een tekort aan onderhoudspersoneel heeft, 

wordt een beroep gedaan op onderhoudspersoneel van de andere 

werkmaatschappijen. Hiervoor is een zekere mobiliteit nodig 

tussen de werkmaatschappijen. Ten behoeve van deze constructie 

ligt een aantal verantwoordelijkheden voor het onderhoudsperso

neel bij de werkmaatschappijen en een aantal verantwoordelijkhe

den op centraal niveau. 

Op de volgende bladzijde staat een organisatie-schema van deze 

organisatie-. 

Jaarlijks wordt door de dienst "lange termijn planning" een stra

tegisch plan voor de gehele organisatie over een periode van zes 

jaar voorbereid. In dit plan, dat betrekkelijk kwalitatief van 

aard is, wordt onder andere ingegaan op de marktpositie, de finan

ciële positie, technische ontwikkelingen en het personeel. Bij de 

invulling van dit plan wordt een beroep gedaan op de directies 

van de werkmaatschappijen en op de dienst "personeel en organisa

tie" (voor het personeelbeleid). Het strategisch plan wordt vast

gesteld door de Raad van Bestuur. 

De werkmaatschappijen werken het strategisch plan verder uit tot 

een 3-jarig activiteitenplan. De verwachte productiviteit in de 

komende jaren speelt bij de samenstelling van dit plan een grote 

rol. In het activiteitenplan wordt ook de benodigde personeels

formatie voor de komende 3 jaren geschat. De benodigde personeels

formatie wordt per afdeling (van een werkmaatschappij) geschat 

door de afdelingshoofden. De Raad van Bestuur toetst de activitei

tenplannen van de werkmaatschappijen aan het strategisch plan en 

stelt ze formeel vast. De directies van de werkmaatschappijen be

zitten in de praktijk een grote zelfstandigheid met betrekking tot 

het activiteitenplan. Het gedeelte van het activiteitenplan dat 

betrekking heeft op het eerstkomende jaar is, bij goedkeuring van 

dit plan, taakstellend. Dat betekent onder andere dat aan de af

delingen de opgegeven formatie voor het eerstkomende jaar wordt 
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toegewezen. Voor de bewaking van deze formatie is het afdelings

hoofd verantwoordelijk. 

De totale personeelsomvang van de diensten wordt jaarlijks 

de Raad van Bestuur vastgesteld in de vorm van een aggregaat 

neelbudget voor alle centrale diensten. Dit budget komt tot stand 

als percentage van de te verwachten omzet voor het komend jaar, dat 

volgens de Raad van Bestuur aan personeelskosten voor de staf be

steed mag worden. Door middel van een vaste verdeelsleutel wordt 

dit budget omgezet in een aantal formatieplaatsen per dienst. Bij 

deze transformatie spelen de huidige bezetting en de gemiddelde 

personeelslast van de betreffende dienst een rol. 

Voor het hoger personeel wordt jaarlijks een middellange termijn 

plan opgesteld. Daarbij worden verwachte mutaties in de 

personeelsgroep aangegeven en wordt reeds naar opvolging gekeken. 

De vacaturevoorziening bij het hoger personeel is sterk 

met het middellange termijn plan voor deze personeelsgroep. De Raad 

van Bestuur beslist over een eventuele herbezetting van vacatures. 

Jaarlijks wordt voor de gehele groep onderhoudspersoneel in de or

ganisatie bekeken of de werklast van het afgelopen jaar in over

eenstemming was met de bezetting. Dit gebeurt door de dienst "per

soneel en organisatie". Op basis van het resultaat wordt eventueel 

gerecruteerd in deze personeelsgroep. Recruten worden bij een werk

maatschappij ondergebracht, die dus ook voor de financiering moet 

zorgen. Bij recrutering dient overleg tussen de werkmaatschappijen 

gevoerd te worden over de plaats waar deze recruten ondergebracht 

worden. De voorziening in vacatures voor het niet-onderhoudsperso

neel binnen een werkmaatschappij geschiedt geheel door de werkmaat

schappij zelf. Een vacature-aanvraag wordt getoetst aan de toege

stane personeelsformatie voor het komend jaar en wordt uiteindelijk 

door de directie van de beoordeeld. De werkmaat-

schappij beslist zelf over,interne of externe werving. De voorzie-

ning in vacatures bij de centrale geschiedt doorgaans door 

de dienst "personeel en organisatie11 • Deze dienst behandelt zowel 
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de vacature-aanvraag als de opvulling van de vacature en adviseert 

over deze zaken aan de Raad van Bestuur, die formeel goedkeuring 

moet verlenen. 

IV.3 Be4cn!IÁ,jv.in.g en ana.ly4e van de 4illllclllll~ van pe~&oneie 

fiR.&i.u-i:lvo~m.in.g 

In deze paragraaf wordt de structuur van personele besluitvorming 

in de fictieve organisatie besproken. Daarbij wordt de benaderings

wijze uit de hoofdstukken II en Il! gebruikt. 

De organisatie die hier beschouwd wordt, is globaal gestructu

reerd naar productgroepen en markten. Bij de organisatie binnen 

een werkmaatschappij spelen technologische aspecten een grote rol. 

Productie en verkoop zijn in aparte afdelingen ondergebracht, de 

planning van het productieproces vindt plaats op de technische 

afdeling en de inkoop is ondergebracht bij de afdeling financiën/ 

administratie. Tenslotte is er bij iedere werkmaatschappij nog 

een kleine afdeling personeelszaken. 

In deze organisatie is het aandeel van personeelskosten in de 

totale kosten klein. Gezien de geringe afhankelijkheid die de 

werkmaatschappijen ten opzichte van de gehele organisatie hebben 

(slechts met betrekking tot de grotere financiële zou 

een sterke delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 

betrekking tot personele besluitvorming voor de hand liggen. Toch 

zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot personeel niet in 

zeer sterke mate gedelegeerd. De centrale dienst 11personeel en or

ganisatie" draagt een zekere verantwoordelijkheid voor het perso-

neel van de diensten ) en voor de groep onder-

houdsmedewerkers. Deze dienst is adviserend orgaan voor de Raad 

van Bestuur met betrekking tot het hoger personeel. Slechts voor 

het lager en middelbaar personeel dat niet bij het onderhoud van 

de productie-installaties betrokken is, draagt een werkmaatschappij 
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volledige verantwoordelijkheid. 

Strategievorming vindt plaats aan de top van de organisatie. Het 

strategisch orgaan is de Raad van Bestuur, de strategische eenheid 

is de gehele organisatie. Gezien de aard van de organisatie zullen 

Dij de strategievorming de marktpositie en de technologische ont

wikkelingen een grotere rol spelen dan het personeel. Beleid met 

betrekking tot het personeel wordt in het strategisch plan expli

ciet gemaakt. De keuze om speciale aandacht te schenken aan het 

hoger personeel en de gekozen constructie met het onderhoudsperso

neel is ook een strategische beslissing. In het vervolg van deze 

paragraaf komen we op de situatie ten aanzien van het hoger perso

neel en het onderhoudspersoneel terug. 

Zoals reeds vermeld wordt de primaire functie in deze organisatie 

gedecomponeerd naar productgroep en markt. De primaire deelfuncties 

worden geformuleerd voor werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen 

zijn de primaire eenheden. Zij dragen de voornaamste zorg voor de 

vaststelling van het middellange termijn takenpakket via het ver

zorgen van het in IV.2 genoemde activiteitenplan. De directie van 

een werkmaatschappij is primair orgaan. Ondersteunende functies 

liggen grotendeels bij de centrale diensten. Alle diensten tesamen 

kunnen gezien worden als één primaire eenheid met de Raad van Be

stuur als primair orgaan. De ondersteunende functies worden (op 

middellange termijn) niet geconcretiseerd in een activiteitenplan. 

Projecten komen dikwijls plotseling naar voren, zodat het ook min

der goed mogelijk is om een activiteitenplan over langere termijn 

op te stellen. Indien de Raad van Bestuur jaarlijks een vast per

centage van de omzet reserveert voor het totale personeelbudget 

van de diensten, fluctueert dit budget dus op eenzelfde wijze als 

de omzet. Afhankelijk van de bestaande bezetting (en 

van een bepaalde dienst, fluctueert de formatie per dienst meer of 

minder dan de totale personeelsbegroting. Het is mogelijk dat de 

flexibiliteit \Jan het personeel van een bepaalde dienst te gering 
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is met betrekking tot de fluctuatie in de formatie. In dat geval 

kan overwogen worden de personeelsbegroting voor de diensten over 

een iets langere periode (bijvoorbeeld drie jaar) vast te stellen 

op basis van toekomstige omzetverwachtingen. 

Het hoger personeel in deze organisatie kan gezien worden als per

soneelvoorziening orgaan. In hoofdstuk II is aangegeven dat een 

dergelijke constructie in theorie denkbaar is, indien er sprake 

is van een personeelsgroep met een geringe (relatieve) flexibili

teit. De behoefte aan hoger personeel is betrekkelijk stabiel. 

Iedere werkmaatschappij heeft bijvoorbeeld een vast aantal hogere 

functies. Ook bij de diensten zal het aantal hogere functies voor 

een groot deel vastliggen. Alleen bij speciale projecten (bijvoor

beeld hoogwaardig technologische) kan het voorkomen dat er extra 

experts ingeschakeld moeten worden. Dit zal echter vaak op tijde

lijke basis gebeuren. ~aarom hoeft de flexibiliteit van de groep 

hoger personeel niet erg groot te zijn in relatie tot de personeel

behoefte. Wel is het waarschijnlijk, dat in een dergelijke organisa

tie een aantal hogere functies bij vacantstelling moeilijk op

nieuw op te vullen is, gezien de bedrijfservaring of de specifieke 

technische kennis die voor een aantal functies nodig is. Dat geldt 

dan voor de topfuncties en zoals vermeld voor de functies waarvoor 

veel specifieke kennis nodig is. Op grond van flexibiliteitsargu

menten kan ook volstaan worden met een personeelvoorziening eenheid 

"topkader" en misschien een eenheid waarin mensen met specifiek 

technische kennis zijn ondergebracht. Een reden om een personeel-

voorziening eenheid personeel" in stand te houden is het 

feit dat hierdoor mobiliteit bij het hoger personeel bevorderd 

wordt. Het gaat dan zowel om functionele als om regionale mobili

teit. De organisatie is in en Nederland gevestigd. Het kan 

daarom voor aankomende managers gunstig zijn om zowel kennis ge

maakt te hebben met het arbeidsklimaat in Nederland als met het 

arbeidsklimaat in 
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Het onderhoudspersoneel neemt ook een speciale plaats in in deze 

organisatie. De motieven om deze personeelsgroep ook voor een 

gedeelte op centraal niveau te besturen komen voort uit overwe

gingen die te maken hebben met de personeelbehoefte en uit 

ciële overwegingen. De bezetting vàn onderhoudspersoneel in een 

werkmaatschappij is gebaseerd op reguliere onderhoudsactiviteiten 

en een gemiddeld aantal storingen. Het tijdstip waarop storingen 

zullen optreden is uiteraard niet van te voren te bepalen. Men 

houdt hiervoor een aantal mensen achter de hand. Hoe groot dit 

aantal moet zijn, is moeilijk vast te stellen. Er kan sprake zijn 

van een meer dan gemiddeld aantal storingen en van plotselinge af

wezigheid van personeel. Men kiest ervoor de laatstgenoemde geval

len op te vangen door gebruikmaking van mobiliteit tussen de werk

maatschappijen. Op deze wijze worden ook activiteiten ten gevolge 

van "groot onderhoud" opgevangen. Deze activiteiten kunnen overi

gens uitgesteld worden. Voor de hand liggende vragen in deze situ

atie zijn hoe groot de reguliere bezetting van onderhoudsmedewer

kers dan wel moet zijn en hoe groot de mobiliteit tussen de werk

maatschappijen, opdat er geen afstemmingsproblemen optreden. Soort

gelijke simulatie-experimenten als in hoofdstuk III zouden inzicht 

in deze vragen kunnen verschaffen. Aangenomen kan worden dat het 

in dit geval om korte termijn afwijkingen van de gemiddelde werk

last gaat en dat de personeelbehoefte per werkmaatschappij 

zien van de behoefte ten gevolge van "groot onderhoud") betrekke

lijk rigide is. De aantallen onderhoudsmedewerkers waar het hier 

om gaat zijn vergelijkbaar met de in hoofdstuk III gehanteerde aan

tallen. Er is echter sprake van meer dan twee werkmaatschappijen 

en derhalve van meer dan twee personeelscategorieën; de bezetting 

per personeelscategorie is dus kleiner dan in hoofdstuk III. De 

grondproblematiek zou weer beschouwd kunnen worden door slechts 

naar twee werkmaatschappijen te kijken. In het personeelssysteem 

zou onderzocht kunnen worden hoeveel mobiliteit tussen de perso

neelscategorieën nodig is om de discrepantie tussen personeelbe-
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hoefte en personeelbeschikbaarheid in het systeem op een accepta

bel (van te voren vastgesteld) niveau te houden. In hoofdstuk III 

hebben we reeds opgemerkt dat het binnen bepaalde besluitvorming-

structuren gemakkelijker is om mobiliteit aan te wenden 

dan binnen andere (denk aan de gerntegreerde besluitvorming en de 

besluitvorming versus de besluitvorming per primai-

Men zou in dit geval kunnen spreken van een personeelvoorziening 

eenheid "onderhoudspersoneel"; in termen van hoofdstuk III gaat 

het echter meer om een periodieke coÖrdinatieslag tussen de werk

maatschappijen. Het is de vraag of de geschetste constructie lonend 

is. Er zal in dit geval een complex geheel van afspraken gemaakt 

moeten worden tussen de werkmaatschappijen en de dienst "personeel 

en organisatie". In deze constructie zal de dienst "personeel en 

organisatie" de coördinatie regelen tussen de werkmaatschappijen. 

Daar zullen bevoegdheden aan verbonden moeten zijn. Indien een be

paalde werkmaatschappij in een bepaald jaar vaak een beroep doet 

op andere werkmaatschappijen kan deze werkmaatschappij gevraagd 

worden extra onderhoudspersoneel aan te nemen. Het is echter moei

lijk een werkmaatschappij hiertoe te dwingen. Een andere mogelijk

heid is om het onderhoudspersoneel meer op centraal niveau te be

sturen. De groep onderhoudspersoneel is dan een capaciteit leveren

de eenheid. De werkmaatschappijen kunnen tegen betaling gebruik ma

ken van het personeel van deze eenheid. Gezien de regionale 

landelijke) spreiding van de werkmaatschappijen blijft het echter 

de vraag waar het onderhoudspersoneel dan gestationeerd moet worden. 

Er is nog een andere mogelijkheid. Deze houdt een meer decentrale 

besturing van het onderhoudspersoneel in. Iedere werkmaatschappij 

heeft zelf het eigen onderhoudspersoneel in dienst en bij een grote 

vraag naar onderhoudspersoneel wordt door de werkmaatschappijen een 

beroep gedaan op uitzendkrachten. Dit is slechts mogelijk als het 

onderhoudspersoneel gemakkelijk verkrijgbaar en direct inzetbaar 

is. In andere gevallen kan in samenwerking met eventuele soortge

lijke organisaties in de regio een extern bureau voor onderhouds-
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personeel opgericht worden of kan er weer een (kleine) interne 

capaciteit leverende eenheid opgericht worden. 

De afdelingshoofden (diensthoofden) zijn verantwoordelijk voo~ de 

bewaking van de personeelsbegroting van een afdeling (het aan~al 

formatieplaatsen van een dienst). Zij zijn dan ook de begroti6gs

organen. De begrotingseenheden zijn de afdelingen en de diensten. 

Indien de groep onderhoudsmedewerkers als capaciteit leverende 

(personeelvoorziening) eenheid beschouwd gaat worden, is het in 

ieder geval handig als in de personeelsbegrotingen van de technische 

afdelingen de groep onderhoudsmedewerkers weer te herkennen is. Dit 

is momenteel niet het geval, evenmin als dit bij het hoger perso

neel het geval is. 

Op de volgende bladzijde staat de onderlinge ligging van eenheden 

in de personele besluitvormingstructuur nog eens schematisch weer

gegeven. 

In deze paragraaf is met behulp van de benaderingswijze uit de 

hoofdstukken II en III de structuur van de organisatie met betrek

king tot de personele besluitvorming besproken. Er is in deze para

graaf aangegeven dat, indien de flexibiliteit van het personeel van 

een bepaalde dienst gering is, het dienstenapparaat beter als een 

volwaardige primaire (ondersteunende) eenheid gezien kan worden met 

betrekking tot de financiering van het personeel. Verder is bedis

cussieerd, dat het aanbeveling verdient te bekijken of de personeels

groepen die momenteel een speciale plaats innemen in de personele 

besluitvormingstructuur, ook op een wijze georganiseerd kunnen wor

den die beter aansluit bij de rest van de organisatiestructuur (min

der centrale besturing). 

We hebben getracht in dit hoofdstuk aan te geven hoe concepten uit 

de hoofdstukken II en III toegepast kunnen worden bij de beschrij

ving en analyse van de personele besluitvormingstructuur in een 

organisatie. De vraag of het voor qe praktijk nut.Lig is deze concep

ten toe te passen, is in dit hoofdstuk niet (afdoende) aan de orde 

geweest, aangezien het hier om een fictieve organisatie ging. Op 

deze vraag komen we in de hoofdstukken V en VI terug. 
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Figuur 4.2 Onderlinge ligging van eenheden in de personele besluitvormingstructuur 

van de fictieve organisatie. 
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HOOFDSTUK V HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS: SCHETS VAN DE 

ORGANISATIE 

De nu volgende twee hoofdstukken gaan over het Wetenschappelijk 

Onderwijs in Nederland. Het Wetenschappelijk Onderwijs heeft een 

gecompliceerde besluitvormingstructuur. Het doel van de hoofdstuk

ken V en VI is enerzijds het verschaffen van inzicht in deze struc

tuur met betrekking tot personele besluitvorming, het aangeven van 

knelpunten hierin en het geven van enkele suggesties ter opheffing 

van deze knelpunten. Anderzijds is het doel inzicht te verkrijgen 

in het praktisch nut van de in de voorgaande hoofdstukken gepre

senteerde benaderingswijze. We kunnen dit inzicht slechts verkrij

gen door met behulp van de ontwikkelde concepten de personele be

slui tvormingstructuur in een praktijksituatie te beschrijven en te 

analyseren. 

In hoofdstuk V wordt een schets van de organisatie Wetenschappelijk 

Onderwijs gegeven. Daarbij komen aspecten aan bod die van belang 

zijn voor de personele besluitvorming. In hoofdstuk VI wordt de 

personele besluitvormingstructuur met behulp van de in de voorgaan

de hoofdstukken ontwikkelde concepten beschreven en geanalyseerd. 

Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt het Wetenschappelijk Onder

wijs opgevat als een organisatie. We gaan er hierbij vanuit dat 

deze organisatie uit de instellingen voor Wetenschappelijk Onder

wijs in Nederland en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 

(kortweg: de Minister) bestaat. 

In de Memorie van Toelichting op de Wet Universitaire Bestuursher-

vorming (30) worden als van deze organisatie genoemd: 

- het bevorderen van 

het bevorderen van wetenscnaosb13ol3t1on1 

In het vervolg worden onderwijs en wetenschapsbeoefening ook wel 
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aangeduid met "de universitaire kerntaken". 

We onderscheiden in de organisatie vier bestuurlijke niveaus, te 

weten: 

- het ministerieel niveau 

het instellingsniveau 

- het faculteitsniveau 

- het vakgroepsniveau 

Tot voor kort was het onderwijstakenpakket het best gedefinieerde 

takenpakket in het Wetenschappelijk Onderwijs. Het onderwijstaken

pakket volgt uit de studieprogramma's van de verschillende studie

richtingen die aan een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs 

zijn toegewezen en uit de studenten-aantallen per studierichting. 

Organisatorisch zijn studierichtingen ondergebracht bij facultei

ten. Op faculteitsniveau wordt het studieprogramma van een studie

richting samengesteld. 

De on.derzoekstaken van de organisatie waren voorheen minder goed 

gedefinieerd. De financiering van de onderzoekstaken vond plaats 

als opslag op de onderwijstaken. Gedeeltelijk is dit nu nog het 

geval. De onderzoekstaken worden nu echter ook gedeeltelijk zelf

standig gefinancierd. Ze dienden hiertoe beter gedefinieerd te 

worden. Een dergelijke profilering van onderzoekstaken is nu in 

gang gezet. Onderzoeksplannen worden op vakgroepsniveau opgesteld. 

Ook de nadere detaillering van studieprograrmia's gebeurt op vak

groepsniveau. Een vakgroep is een samenwerkingsverband van perso

neelsleden en studenten die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn. 

Het vakgroepsbestuur regelt de taken van de vakgroepsleden, die 

tot het personeel behoren. Organisatorisch vallen vakgroepen binnen 

een faculteit. De faculteit zorgt voor coördinatie van het onder

zoek van de vakgroepen. 

In de zestiger en zeventiger jaren heeft het Wetenschappelijk 

Onderwijs een sterke groei doorgemaakt. Zou1e.l de personele als de 

financiële middelen zijn in die tijd sterk toegenomen. Momenteel 



wordt het Wetenschappelijk Onderwijs geconfronteerd met forse be

zuinigingen. De Minister wil de financiering van 

en de financiering van onderzoekstaken ontkoppelen. Daarbij ktij

gen dan de onderzoekstaken een zelfstandiger financiering, zodat 
: 

een sterkere profilering van onderzoekstaken nodig is. Voorts; 

heeft de Minister getracht de opzet van studieprogramma's van 

studierichtingen qua cursusduur en inschrijvingstermijn uniformer 

te maken, teneinde de verschillende onderwijstaken beter te kunnen 

vergelijken en daarmee deze taken ondermeer beter financieel be

stuurbaar te maken. De herstructureringsmaatregelen met betrekking 

tot onderwijs- en onderzoekstaken, die in het Wetenschappelijk On

derwijs ingevoerd of in gang gezet zijn, moeten aan de hier genoem

de ontwikkeling een bijdrage leveren. Deze maatregelen hebben veel

al indirect invloed op de structuur van personele besluitvorming 

in het Wetenschappelijk Onderwijs. We zullen ze in het vervolg en

kele malen als voorbeeld aanhalen. In V.2 worden deze maatregelen 

kort beschreven. 

De universitaire kerntaken worden verricht door het wetenschappe

lijk personeel. Op instellingsniveau ligt de verantwoordelijkheid 

voor het beheer van dit personeel. Het personeel van de instellin

gen voor Wetenschappelijk Onderwijs is voor een groot deel werk

zaam in overheidsdienst en valt onder de ambtenarenwetgeving. In 

de hoofdstukken V en VI richten we ons in eerste instantie op het 

wetenschappelijk personeel van de rijksinstellingen voor Weten

schappelijk Dnderttlijs. Veel van de opmerkingen die we in het ver

volg maken, gelden echter ook voor het wetenschappelijk personeel 

dat werkzaam is bij de bijzondere en gemeentelijke instellingen 

voor Wetenschappelijk Onderwijs. Verder beperken we ons tot die 

personeelsleden die voor het grootste gedeelte van de tijd dat ze 

in de organisatie werkzaam zijn, in facultair verband werkzaamhe

den op het gebied van de universitaire kerntaken verrichten. In-

dien we het in het vervolg over wetenschappelijk personeel heb-

ben, gaat het anders vermeld) over deze personeelsgroep. 
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Een beperking tot wetenschappelijk personeel is mogelijk, omdat 

een betrekkelijk strikt onderscheid te maken is tussen de taken 

van het wetenschappelijk personeel en het overige personeel en 

ook tussen de geledingen wetenschappelijk personeel en overig 

personeel. Veel regelingen en besluiten met betrekking tot het 

overige personeel zijn afgeleid uit regelingen en besluiten over 

het wetenschappelijk personeel (bijvoorbeeld de planning van de 

financiële middelen). De opbouw van het wetenschappelijk personeel 

komt in V.3 aan de orde. 

Om de universitaire kerntaken te kunnen verrichten, worden door 

de Minister financiële middelen verstrekt aan de instellingen 

voor Wetenschappelijk Onderwijs. We richten ons hier op de finan

ciële middelen voor het personeel, die direct afkomstig zijn van 

de Minister (de zogenaamde eerste • Dit is de voornaam-

ste bron van inkomsten voor universiteiten en hogescholen. Deze 

bron kan gemakkelijk losgekoppeld worden van de andere twee finan

cieringsbronnen, die de zogenaamde tweede en derde geldstroom op

leveren. We beperken ons in deze beschrijving tot de eerste geld

stroom. De meeste opmerkingen die in het vervolg over het weten

schappelijk personeel gemaakt worden, gelden echter ook voor het 

wetenschappelijk personeel dat (gedeeltelijk) gefinancierd wordt 

uit de tweede en derde geldstroom. 

De planning van financiële middelen neemt een grote plaats in bij 

de planvorming in het Wetenschappelijk Onderwijs. In de Wet Uni

versitaire Be~tuurshervorming (WUB, 1970) en in de binnenkort in 

te voeren herziening van de WUB op het Wetenschappelijk On

derwijs 1984, WWO 1 84) zijn regelingen vastgelegd met betrekking 

tot de (financiële) middelen planning. In V.4 staan enkele van 

deze regelingen beschreven. Ook wordt daar ingegaan op de wijze 

waarop deze regelingen in de praktijk uitgewerkt zijn. In V.5 

komen het financieringsmodel, dat bij de bepaling van de finan

ciële middelen (voor het personeel) voor een instelling gebruikt 

wordt en een toewijzingsmodel, dat bij de verdeling van deze rnid-
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delen over de tot de instelling behorende faculteiten een rol 

speelt, aan de orde. 

In deze paragraaf worden de herstructureringsmaatregelen met be

trekking tot onderwijs- en onderzoekstaken beschreven, die in het 

Wetenschappelijk Onderwijs ingevoerd of in gang gezet zijn. Ach

tereenvolgens komen de invoering van een nieuw onderwijssysteem 

twee-fasenstructuur), de operatie taakverdeling en -concentra

tie en de invoering van voorwaardelijk gefinancierde onderzoeks

programma1 s aan de orde. 

In 1982 is in het Wetenschappelijk Onderwijs een nieuw onderwijs

systeem ingevoerd, de twee-fasenstructuur. Zoals de naam aangeeft, 

wordt een wetenschappelijke opleiding in deze structuur gesplitst 

in twee studiefasen. De eerste fase bèslaat vier cursusjaren en 

de inschrijvingsduur voor deze fase is maximaal zes jaar. De cur

susduur van vier jaar en de maximale inschrijvingsduur yan zes 

jaar is uniform voor vrijwel alle studieprogramma's. 

Afgestudeerden van de eerste fase kunnen instromen in de tweede 

fase, zij het, dat hoogstens plaats is voor een gedeelte van de 

eerste fase afgestudeerden. De tweede fase bestaat uit een speci

alistische. beroepsopleiding, een onderzoeksopleiding of een lera

renopleiding. Iedere instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs kan 

tweede fase opleidingen aanvragen. De meeste opleidingen duren 

de op dit moment geldende wet) twee jaar of minder. 

De hier genoemde maatregel duidt op een structurele verandering 

in het onderwijssysteem. Door deze maatregel zal naar verwachting 

bij een niet veranderende instroom van studenten in het Wetenschap

pelijk Onderwijs het onderwijstakenpakket op grond van het eerste 

fase onderwijs kleiner worden. Studenten bevinden zich namelijk 

korter in het onderwijssysteem en zullen dus over een kortere 
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periode studiebegeleiding nodig hebben. Daardoor daalt de perso

neelbehoefte op grond van het (eerste fase) onderwijstakenpakket 

op langere termijn. Hoe de tweede fase precies geregeld gaat wor

den is momenteel (1984) nog onduidelijk. De onderzoeksopleiding 

zal vermoedelijk voor een deel gevuld worden met de voor de weten

schappelijk assistenten in de plaats gekomen assistenten in oplei

ding (zie V.3). Inmiddels zijn de meeste aanvragen voor een tweede 

fase beroepsopleiding door de Minister afgewezen. De toegestane 

instroom voor de tweede fase lerarenopleiding wordt naar verwach

ting drastisch beperkt. 

Bij de operatie taakverdeling en -concentratie zijn voor een aantal 

disciplines een aantal onderwijs- en onderzoekstaken opgeheven, 

versterkt, verzwakt of gereorganiseerd. Per discipline en per in

stelling is de graad van detaillering waarmee dit heeft plaatsge

vonden verschillend. Op deze wijze zijn in het Wetenschappelijk On

derwijs een aantal onderwijs- en onderzoekszwaartepunten geformu

leerd. Bij de formulering van onderwijszwaartepunten hebben onder 

andere de studenten-aantallen met betrekking tot die onderwijszwaar

tepunten een rol gespeeld. In 1983 is de Taakverdelingscommissie 

Wetenschappelijk Onderwijs met een voorstel gekomen om binnen be

paalde faculteiten afstudeerspecialismen te versterken of te ver

zwakken. Ook werd door deze commissie voorgesteld een aantal studie

richtingen op te heffen (zie (52)). Soms kunnen deze dan als afstu

deerspecialisatie binnen een andere studierichting ondergebracht 

worden. In de uiteindelijke Beleidsvoornemens inzake Taakverdeling 

en -Concentratie Wetenschappelijk Onderwijs (zie (38)) heeft de 

Minister de meeste voorstellen van de Taakverdelingscommissie over

genomen. 

Ook deze maatregel is een structurele verandering. Hoe de maatregel 

doorwerkt op de lagere organisatieniveaus is in veel gevallen nog 

onduidelijk. Concrete plannen om deze maatregel te realiseren zijn 

(anno 1984) dikwijls nog in de maak. 
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Een andere doorgevoerde maatregel is de invoering van voorwaarde

lijk gefinancierde onderzoeksprogramma's. Dit zijn onderzoekspro

gramma's die door faculteiten (of vakgroepen binnen faculteit~n) 

zijn opgesteld en door buiten-facultaire instanties op kwaliteit 

worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling kan de Minister 

de financiering van deze programma's over een aantal jaren garan-

deren. De instelling zal in dat garanderen dat de betreffen-

de financiële middelen ook daadwerkelijk voor deze onderzoekspro

gramma 1 s gebruikt worden. Bij de invoering van deze maatregel is 

door de Minister een bepaald gedeelte van de totale financiële mid

delen gereserveerd voor de financiering van voorwaardelijk gef inan

cierde onderzoeksprogramma's. Dit gedeelte zal langzamerhand door 

de faculteiten van de instelling gevuld moeten worden met positief 

beoordeelde onderzoeksprogramma's. Dat is momenteel (anno 1984) nog 

niet het geval. Men is begonnen met een opvulling van 20% van de 

financiële ruimte die beschikbaar gesteld is voor voorwaardelijke 

financiering (eerste tranche). Vervolgens moest 40% opgevuld wor

den (tweede tranche}, etc •• Men is momenteel bezig met de vierde 

tranche. Dat betekent dat de Minister 20% van de finan~iële ruimte 

voor voorwaardelijke financiering van een instelling in iBder ge

val uitkeert. De uitkering van de overige 80% is afhankelijk van 

het aantal positief beoordeelde onderzoeksprogramma's. Na de vijfde 

tranche (opvulling tot 100%) is het mogelijk dat financiële ruimte 

voor voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma's van de ene 

naar de andere instelling wordt overgeheveld. Het totaal aantal 

plaatsen dat landelijk wordt gebruikt voor voorwaardelijk gefinan

cierde onderzoeksprogramma's is door de Minister op 4000 vastge

steld. 

Op deze wijze kunnen onderzoekstaken (gedeeltelijk} onafhankelijk 

van onderwijstaken worden. De hier genoemde maatregel 

is niet eenmalig, hij blijft voortdurend doorspelen, De financie

ring voor voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma's wordt 

gegarandeerd voor een aantal jaren (meestal zo'n 5 jaar). Dit kan 
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consequenties hebben voor de (rechts)positie van het personeel dat 

aan deze programma's werkt. 

V. 3 De op{fouw van hei_ weien,;chappefi_jk pvi,;on=L 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het wetenschappelijk personeel. 

Na een korte historische inleiding gaan we in op de situatie van 

het wetenschappelijk personeel anno 1984. Zie voor een uitgebrei

der overzicht (46). 

In de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 werd het 

wetenschappelijk personeel ondergebracht in twee personeelscate

gorieën, te weten het wetenschappelijk corps en de wetenschappe

lijk assistenten. In het wetenschappelijk corps werden hoofdzake

lijk personeelsleden met een vast dienstverband ondergebracht; in 

de categorie wetenschappelijk assistenten in het algemeen perso

neelsleden met een tijdelijk dienstverband. De categorie weten

schappelijk corps bestond weer uit een groep kroondocenten en een 

groep wetenschappelijk ambtenaren. In 1963 werden naast het be

staande rangenstelse\ voor wetenschappelijk ambtenaren de rangen 

wetenschappelijk medewerker, wetenschappelijk medewerker eerste 

klas en wetenschappelijk hoofdmedewerker ingevoerd. De meeste we

tenschappelijk ambtenaren uit de faculteiten gingen over naar een 

van deze nieuwe rangen. Later werd de rang van hoogleraar vervan

gen door de rangen hoogleraar A en hoogleraar B, en nog weer later 

werden verreweg de meeste lectoren bevorderd tot hoogleraar A. 

Doorstroming door de drie rangen wetenschappelijk medewerker, we

tenschappelijk medewerker eerste klas en wetenschappelijk hoofd

medewerker vond plaats op basis van het ca/?Aiè~ei{egin,;ef. Dit be

ginsel houdt in dat kwaliteiten van de individuele personeelsleden 

bepalend zijn voor de vraag welke aantallen personeelsleden per 

rang zullen voorkomen. In de tweede helft van de zeventiger jaren, 

toen de groei in het wetenschappelijk onderwijs voorbij was, vorm-
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den het salarisniveau van het wetenschappelijk personeel, dat gun

stig afstak tegen het salarisniveau van vergelijkbare functies in 

Nederland en het buitenland, en de betrekkelijk automatische door

stroming van personeel door de bovengenoemde drie rangen, een: pro

bleem voor de toenmalige Ministers• De doorstroming door de rangen 

wetenschappelijk medewerker, wetenschappelijk medewerker eerste 

klas en wetenschappelijk hoofdmedewerker, vond bijvoorbeeld niet 

plaats op gronden die voortkomen uit het takenpakket. 

Oplossingen van de bovenstaande problemen zijn gezocht in het wer

ken met functietyperingen voor wetenschappelijke functies en het 

bepalen van streefverhoudingen tussen groepen wetenschappelijke 

functies. In dit kader heeft een aantal veranderingen plaatsgevon

den. We zullen er enkele noemen (zie ook (46)): 
- afschaffing van het begrip "rang" en opheffing van de bestaande 

relatie tussen het bezoldigingsstelsel en het rangenstelsel 

- invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel voor het wetenschap-

pelijk personeel 

- invoering van een systeem van functiegroepen (en bijbehorende 

voor het wetenschappelijk personeel •. 

Deze wijzigingen zijn in 1984 doorgevoerd. Het nieuwe bezoldigings

stelsel voor het wetenschappelijk personeel is onderdeel van een 

nieuw bezoldingsstelsel voor al het personeel in rijksdienst. In 

dit bezoldigingsstelsel voor het personeel in rijksdienst worden 

de functies die bij de rijksdiensten voorkomen (onder andere de we

tenschappelijke functies) ingedeeld in achttien salarisschalen. 

De functies zijn daartoe gegroepeerd in zes, elkaar gedeeltelijk 

overlappende, hoofdgroepen. Elke hoofdgroep heeft een eigen karak

teristiek, waarin de gemeenschappelijke kenmerken van de desbetref

fende functies worden opgesomd. Basis voor een onderscheiding naar 

hoofdgroepen is in het algemeen het werk- en denkniveau. De zes 

hoofdgroepen zijn onderverdeeld in niveaugroepen, waarvoor even

eens kenmerkende beschrijvingen zijr1 gegeven. De niveaugroepen zijn 

gerelateerd aan de achttien salarisschalen (zie (29)). 
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Naast deze karakteriseringen per hoofdgroep en niveaugroep zijn er 

functietyperingen per vakgebied en dienstonderdeel. In het Weten

schappelijk Onderwijs zijn voor vier groepen wetenschappelijke 

functies functietyperingen opgesteld, te weten de groepen: 

- wetenschappelijk assistenten (WASS) 

- universitaire docenten (UD) 

- universitaire hoofddocenten (UHD) 

- hoogleraren (HGL). 

Deze functiegroepen zijn voor het eerst genoemd in de Kernnota 

inzake "Beleidsvoornemens betreffende Universitair Wetenschappelijk 

Personeel" (zie (33)). De invoering van deze functiegroepen wordt 

daarom dikwijls aangeduid met "invoering van de BUWP". Na een over

gangsperiode zal benoeming in de nieuwe functiegroepen slechts 

plaatsvinden na open sollicitatie. De functiegroep UD heeft twee 

aanloop(salaris)schalen, de functiegroep UHD heeft één aanloop

schaal. Het is de bedoeling dat doorstroming van de ene naar de 

andere salarisschaal binnen een functiegroep geschiedt na grondige 

beoordeling op basis van de functietyperingen. 

Personeelsleden in de (oude) rang wetenschappelijk assistent zijn 

ondergebracht in de functiegroep WASS. Personeelsleden in facul

tair verband werkzaam in de rangen wetenschappelijk medewerker en 

wetenschappelijk medewerker eerste klas zijn, c.q. worden, hoofd

zakelijk ondergebracht in de functiegroep UD; enkele van deze mede

werkers misschien in de functiegroep UHD. Personeelsleden in fa

cultair ve~band werkzaam in de rang van wetenschappelijk hoofdme

dewerker zijn, c.q. worden, deels in de funètiegroep UD, deels in 

de functiegroep UHD ondergebracht; hoogleraren in rang A (B) in de 

functiegroep hoogleraren met hoogleraarsalarisschaal A (B). Opge

merkt moet worden dat niet alle wetenschappelijk personeelsleden 

die in facultair verband werkzaam zijn, in de nieuwe functiegroepen 

ondergebracht worden. Enkele personeelsleden zullen op basis van 

een aparte functietypering en een beoordeling van de functie-uit

oefening een bepaalde salarisschaal toegewezen krijgen. 
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Naast de invoering van de nieuwe functiegroepen voor het weten

schappelijk personeel heeft de Minister ook een streefverhouding 

tussen aantallen personeelsleden in deze functiegroepen geformu

leerd. Op instellingsniveau moet de verhouding HGL:UHO:UD+WASS = 

1:1.5:(2.5+2) aangehouden worden (zie (40)). Aangezien de Minis

ter het aantal leerstoelen van een instelling vaststelt, is door 

deze streefverhouding voor een instelling eigenlijk een formatie 

per functiegroep vastgesteld. Personeelbeleid met betrekking tot 

de vaste wetenschappelijk medewerkers wordt (voor wat de overgang 

van UD naar UHD betreft) niet meer gevoerd vanuit het carrière

beginsel, maar vanuit het /01UT1aiief{eginhei. Dat betekent dat een 

vastgestelde formatie per functiegroep bepalend is voor de vraag 

welke aantallen personeelsleden per functiegroep zullen voorkomen. 

De formatie per functiegroep kan onder andere worden vastgesteld 

op basis van budgettaire overwegingen en/of op basis van het ta

kenpakket. In een groeiperiode kunnen in de praktijk het voeren 

van personeelbeleid vanuit het carrièrebeginsel en het voeren van 

personeelbeleid vanuit het formatiebeginsel hetzelfde resultaat 

hebben. In een bezuinigingsperiode komen ook in de prak~ijk ver

schillen naar voren. Zo ook in het Wetenschappelijk Onderwijs. 

Het aantal universitaire hoofddocenten, dat op basis van het for

matiebeginsel is vastgesteld, is beduidend kleiner dan het aantal 

wetenschappelijk hoofdmedewerkers (volgens het oude rangenstelsel), 

dat momenteel qua salaris op het niveau universitaire hoofddocent 

zit. Dat betekent dat een aantal van deze wetenschappelijk hoofd

medewerkers (met behoud van het huidige salaris) in de functie

groep universitaire docenten ondergebracht zal worden, hetgeen . 

door velen van hen als een degradatie wordt ervaren. 

l~omenteel (anno 1984) stellen de instellingen en faculteiten op 

basis van de leerstoelenformatie en de formatie voor universitaire 

hoofddocenten gecombineerde leerstoelen en universitaire hoofddo

centenplaatsen plannen op. Deze plannen worden eerst op faculteits

niveau opgesteld. Op basis van onderwijs- en onderzoekszwaartepun

ten wordt de aard en de omvang van het aantal leerstoelen en uni-



95 

versitaire hoofddocentenplaatsen bepaald. De facultaire plannen 

worden op instellingsniveau geintegreerd tot een instellingsplan. 

Dit plan moet door de Minister worden beoordeeld. Het plan heeft 

een lange termijn van geldigheid. 

De functiegroep wetenschappelijk assistenten zal binnenkort naar 

alle waarschijnlijkheid vervangen worden door de functiegroep 

"assistenten in opleiding". Oe assistenten in opleiding zouden 

eenzelfde soort functie moeten gaan vervullen als de wetenschap

pelijk assistenten, maar ze zouden een lager salaris verdienen. 

Het zou verder weer om tijdelijke functies gaan, die in het alge

meen niet langer duren dan vier jaar. De assistenten in opleiding 

zouden de eerste fase van een wetenschappelijke opleiding afgerond 

moeten hebben en meetellen bij het aantal doorstromers van de eer

ste naar de tweede fase (onderzoekers)opleiding. 

Tenslotte gaan we kort in op de vacaturevoorziening voor het we

tenschappelijk personeel. De meeste bevoegdheden inzake vacature

voorziening liggen formeel op instellingsniveau. In deze bezui

nigingsperiode liggen deze bevoegdheden vaak ook feitelijk op 

instellingsniveau. Op dit niveau wordt de toegestane formatie of 

personeelsbegroting per faculteit vastgelegd binnen de begrenzin

gen die de Minister oplegt, Vacature-aanvragen met betrekking tot 

de drie laagste functiegroepen moeten, na toetsing aan de facul

taire formatie of personeelsbegroting, veelal op instellingsniveau 

geaccordeerd worden; met betrekking tot de hoogste functiegroep 

dient dit momenteel ook door de Minister te gebeuren. De profiel

schets voor een vacature wordt opgesteld op faculteitsniveau en 

met betrekking tot de hogere functiegroepen soms bijgesteld op 

instelllingsniveau. Faculteiten doen een aanbeveling voor de op

vulling van een vacature. Op instellingsniveau vindt voor vacatu

res in de laagste drie functiegroepen de uiteindelijke benoeming 

plaats. Hoogleraren worden door de Minister ter benoeming voorge

dragen bij de Kroon. 
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de cyclus van plannen die 

(langzamerhand) door de meeste instellingen door het jaar 

opgesteld worden. Enkele van deze plannen zijn we overigens 

de vorige paragrafen al tegengekomen. Hier worden ze als onder

deel van de planningcyclus nogmaals genoemd. Zie voor de plan

ningcyclus in het Wetenschappelijk Onderwijs ook (23). 

We beginnen de cyclus van plannen met het algemeen 

financieel schema. Dit schema wordt door de Minister ieder jaar 

toegestuurd aan de instellingen. In dit schema staat voor een 

aantal begrotingsjaren (kalenderjaren) het voor het eerstvolgen-

de begrotingsjaar toegewezen en voor volgende begrotingsjaren 

geplande personeelbudget voor een instelling, gespecificeerd 

naar een aantal compartimenten. Dit budget wordt bepaald met 

behulp van een financieringsmodel, het Plaatsen Geld Model (zie 

V.5).0verigens leert de ervaring, dat de planning van de budgetten 

over meerdere begrotingsjaren zeer onbetrouwbaar is. 

Op grond van het algemeen financieel schema stelt de instelling 

voorschriften en beleidsindicaties op voor de tot de instelling 

behorende faculteiten. Onderdeel van de beleidsindicaties is het 

intentioneel financieel schema voor de faculteiten voor een aantal 

begrotingsjaren. Bij de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) staat 

in dit schema een planning van het aantal formatie-

plaatsen per faculteit voor een aantal begrotingsjaren 

de betrouwbaarheid voor begrotingsjaren in de verdere toekomst 

weer niet groot is). Bij deze hogeschool wordt het schema opge

steld met behulp van een toewijzingsmodel, het Personele Middelen 

Planning model (zie V.5). 

Binnen de voorschriften en beleidsindicaties van de instelling, 

stellen de faculteiten de volgende plannen op: 

- een onderzoeksplan voor het komende (begrotings)jaar 
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- een onderwijsplan voor het komende jaar 

- een kroondocenten en universitair hoofddocenten plan over meer-

dere jaren 

- een formatieplan. 

Deze plannen worden door iedere instelling op een eigen wijze inge

vuld. We zullen enkele opmerkingen maken over de invulling bij de 

Technische Hogeschool Eindhoven ). Het onderzoeksplan van de 

faculteit (afdeling) is daar hoofdzakelijk een bundeling van de 

onderzoeksplannen van de tot de faculteit behorende vakgroepen. 

Onderzoeksplannen van de vakgroepen worden hoofdzakelijk opgesteld 

rondom de voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma's op het 

vakgebied. Het onderwijsplan van de faculteit bestaat bij de THE 

momenteel voornamelijk uit een onderwijslastberekening op grond 

van de onderwijstaken die de faculteit heeft. Het kroondocenten en 

universitaire hoofddocenten plan behandelt te verwachten mutaties 

in het kroondocenten- (en binnenkort ook universitaire hoofddocen

ten)bestand. Dit plan beslaat bij de THE een periode van zes jaar. 

Het formatieplan is een gedetailleerd plan waarin de door de facul

teit gewenste formatieplaatsenverdeling wordt beschreven. Dit for

matieplan dient, evenals de formatie per faculteit die volgt uit 

het intentioneel financieel schema, bij de THE als basis voor het 

formatie-overleg tussen faculteiten en het instellingsbestuur. In 

dit overleg wordt de formatie van een faculteit voor het komende 

begrotingsjaar definitief vastgesteld. Bij de totstandkoming van 

de twee laatstgenoemde plannen speelt het in de vorige paragraaf 

genoemde lange termijn leerstoelen en universitaire hoofddocenten

plaatsen plan een grote rol. 

Bij veel instellingen is de invulling van de bovengenoemde vier 

plannen in ontwikkeling. In de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk 

Onderwijs (WWO 1 84) wordt nadruk gelegd op het belang van een 

facultair ontwikkelingsplan. Dit plan, dat onder andere zou moeten 

bestaan uit de bovengenoemde vier deelplannen, zou het takenpakket 

van de faculteit en de bijbehorende formatie op middellange termijn 

moeten vastleggen. Dit plan zou een belangrijke rol moeten gaan 
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vervullen bij de af stemming van taken en middelen op het midden

niveau (faculteitsniveau). 

Op instellingsniveau worden de plannen van de faculteiten geb•uikt 

voor het instellingsontwikkelingsplan. Naast een overzicht van het 

onderwijs en onderzoek dat aan de (faculteiten van de) instelling 

plaats zal vinden geeft het instellingsontwikkelingsplan mutaties 

aan in het kroondocenten- (en binnenkort universitaire hoofddocen

ten)bestand van de instelling, alsmede te verwachten nieuwe activi

teiten buiten de bestaande faculteiten en de stand van zaken ten 

aanzien van de studentenvoorzieningen. Er wordt in dit plan ook 

kort ingegaan op het personeelbeleid van de instelling. Het plan, 

dat voor de THE een periode van zes jaar beslaat, wordt vastgesteld 

door de instellingsraad. Naast het algemeen financieel schema dient 

ook dit instellingsontwikkelingsplan als basis voor de beleidsin

dicaties en voorschriften, die in de volgende planningcyclus opge

steld worden. 

Hiermee is de planningcyclus kort in beeld gebracht. Er kan nog 

vermeld worden, dat ieder cursusjaar door de faculteiten een werk

verdeling wordt opgesteld. Deze bevat voornamelijk een gedetailleer

de verdeling van onderwijstaken over de leden van het wetenschap

pelijk personeel voor een bepaald cursusjaar. De werkverdeling moet 

worden opgesteld binnen de verwachte bezetting en de toegestane 

formatie, die overigens per begrotingsjaar wordt vastgesteld. De 

vakgroep stelt voor ieder van haar leden een taakverdeling op, 

waarin in uren de onderwijs-, onderzoeks- en overige activiteiten 

beschreven staan. Zowel de werkverdeling als de taakverdeling wor

den bij de THE per cursusjaar opgesteld en sluiten daarmee niet 

goed aan bij de rest van de planningcyclus, waarin sprake is van 

plannen per begrotingsjaar. 
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In deze paragraaf wordt ingegaan op het f inancieringsmcdel dat de 

Minister gebruikt om jaarlijks de personeelbudgetten te bepalen 

voor de instellingen voor het komende begrotingsjaar en tevens de 

budgetindicaties voor de daarop volgende jaren. Dit financierings

model heet het Plaatsen Geld Model. Dok wordt in deze paragraaf 

ingegaan op het verdelingsmodel dat de Technische Hogeschool Eind

hoven gebruikt om het personeelbudget voor de komende jaren over 

de faculteiten (afdelingen) te verdelen. Dit model heet het Perso

nele Middelen Planning model (PMP-model). Het PMP-model dient als 

voorbeeld hoe een dergelijke verdeling bij een instelling voor 

Wetenschappelijk Onderwijs tot stand komt. 

Dm het overzicht over het geheel te behouden, worden de modellen 

slechts in globale vorm beschreven. Een gedetailleerde beschrijving 

van deze modellen is te vinden in (32), (34), (37) en (45). Ook 

Rooijakkers heeft een gedetailleerde beschrijving van deze modellen 

gegeven in (47}. 
In V.5.1 gaan we in op basisparameters met betrekking tot onderwijs

taken, die gehanteerd worden in het Plaatsen Geld Model. In V.5.2 
wordt het model zelf beschreven. In V.5.3 worden een aantal basis-

parameters (met betrekking tot en uitgangspunten 

beschreven die gehanteerd worden in het Personele Middelen Planning 

model van de Technische Hogeschool Eindhoven en in V.5.4 wordt dit 

model zelf beschreven. 

Basisparameters (met betrekking tot 

worden in het Plaatsen Geld Model zijn: 

die gehanteerd 

- het aantal onderwijsvragende studenten van de studierichtingen 

van een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs 

- de staf/student ratio van een studierichting 
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- de vaste voet van een faculteit. 

Op deze parameters zullen we hier kort ingaan. 

Een onderwijsvragende student is een student die volledig meegeteld 

moet worden bij de bepaling van de onderwijslast van een studie

richting. Bij de bepaling van het aantal onderwijsvragende studen

ten moet rekening gehouden worden met het feit dat een student dik

wijls minder dan één cursusjaar afrondt per inschrijvingsjaar. In 

het algemeen studeert men dus langer dan het aantal cursusjaren van 

de opleiding. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gebruikt 

een model om het aantal onderwijsvragende studenten van een studie

richting te bepalen. We zullen dit model aangeven met 11 onderwijs-

vraagmodel 11 • In het wordt het aantal ingeschre-

ven studenten van een studierichting uit een bepaald aantal (rele

vante) jaren van eerste inschrijving omgezet in het aantal onder

wijsvragende studenten van die studierichting. Daartoe wordt voor 

ieder (relevant) jaar van eerste inschrijving een coëfficiënt vast

gesteld die aangeeft voor welk gedeelte een ingeschreven student 

uit het betreffende jaar van eerste inschrijving nog volledig on

derwijsvragend is. Voor een pas ingeschreven eerstejaarsstudent is 

deze coëfficiënt bijvoorbeeld aan 1. Het aantal onderwijs-

vragende studenten van een studierichting is dan gelijk aan de som 

over de relevante jaren van eerste inschrijving van het aantal in

geschreven studenten uit dat jaar maal de zojuist genoemde coëffi

ciënt. Het aantal onderwijsvragende studenten ligt vast voor een 

cursusjaar. Het aantal wordt gebruikt bij de bepaling van middelen 

voor een begrotingsjaar. Daarbij zijn twee cursusjaren in het ge

ding. Volgens {37) wordt tussen en instelling overlegd 

van welke aantallen wordt uitgegaan. Indien in dit overleg geen 

overeenstemming bereikt wordt, beslist de Minister. In het vervolg 

zullen we niet naar deze problematiek refereren en het gewoon heb

ben over "het aantal onderwijsvragende studenten van een begrotings

jaar". 
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De staf/student ratio van een studierichting geeft aan hoeveel 

staf leden nodig zijn per onderwijsvragende student van die be

paalde studierichting. Ten behoeve van de berekening van deze 

staf/student ratio zijn alle studierichtingen van Nederland ge

groepeerd in clusters van studierichtingen. Er zijn in totaal 

vijf clusters; studierichtingen in één cluster hebben dezelfde 

staf/student ratio. Voor ieder cluster is een fictief onderwijs

programma in aantallen uren per onderwijsvorm (hoorcollege, 

werkcollege, instructie, etc.) dat een student per cursusjaar 

zou moeten doorlopen, vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van de 

aanname dat eèn student 1700 uren per jaar studeert. Voorts is 

onafhankelijk van de clusterindeling per onderwijsvorm een af

spraak gemaakt over de maximale groepsgrootte en de begeleidings

last. Zo is de maximale groepsgrootte van een instructie 30 stu

denten en de begeleidingslast 2 uren voor ieder uur instructie 

uit het fictieve onderwijsprogramma en zo is de maximale groeps

grootte bij het afstudeerwerk 1 en de begeleidingslast voor de 

docenten 10% van de tijd die een student aan het afstudeerwerk 

zou moeten besteden. Op basis van de voorgaande gegevens is de 

docenttijd per cursusjaar, per student en onderwijsvorm te be

rekenen, alsmede de totale docenttijd per student, per cursus

jaar. Uitgaande van een bepaald doorstroompatroon van de studen

ten-populatie over de cursusjaren wordt vervolgens de gemiddelde 

docenttijd per student bepaald, waarbij het gemiddelde over de 

cursusjaren genomen wordt. Uitgaande van de aanname dat een staf

lid 1800 uren per jaar werkt, kan nu berekend worden hoeveel staf

leden nodig zijn per student. De uitkomst van deze berekening 

wordt als staf/student ratio gehanteerd. 

De vaste voet is een student-onafhankelijke component die per 

type faculteit wordt bepaald voor de uitvoering van onderwijstaken 

De vaste voet wordt uitgedrukt in aantallen W.P.-plaatsen (W.P. 

staat voor wetenschappelijk personeel). Iedere faculteit in Ne

derland krijgt een basis vaste voet van 5 W.P.-plaatsen. Afhanke-
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lijk van de complexiteit van het type faculteit krijgt een facul

teit één of meerdere malen de basis vaste voet uitgekeerd. Het 

begrip "complexiteit van het type faculteit" is niet nauwkeurig 

omschreven door de minister. Wel is duidelijk dat het aantal bij 

de faculteit ondergebrachte studierichtingen en het totaal aantal 

onderwijsvragende studenten van de studierichtingen binnen die 

faculteit bij de bepaling van de complexiteitsfactor een rol speelt. 

V.5.2 Het Plaalöen Çeld ~odel 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van het 

Plaatsen Geld Model zelf. Zoals de naam al aangeeft, bestaat het 

model uit twee gedeelten, namelijk een plaatsen-9eel en een geld

deel. Deze delen zullen achtereenvolgens behandeld worden. Op de 

volgende bladzijde staat een schema van het Plaatsen Geld Model. 

Het doel van het plaatsen-deel van het Plaatsen Geld Model is het 

transformeren van onderwijs-, onderzoeks- en overige taken naar 

aantallen formatieplaatsen. Zoals vermeld, beschouwen wij alleen 

het aantal W.P.-plaatsen. De omvang van onderzoeks- en overige 

taken wordt gedeeltelijk afgeleid uit de omvang van de onderwijs

taken. Het plaatsen-deel zelf bestaat weer uit drie compartimen

ten, te weten: 

- het A1-compartiment, dat betrekking heeft op plaatsen voor on

derwijstaken en plaatsen voor onderzoeks- en overige taken die 

direct gerelateerd zijn aan het onderwijs 

- het A2-compartiment, dat betrekking heeft óp onderzoeks- en 

overige taken die indirect nog gerelateerd zijn aan het onderwijs 

- het 8-compartirnent, dat betrekking heeft op plaatsen voor onder

zoekstaken die onafhankelijk zijn van het aanbod van anderwijs

vragende studenten. 

Het aantal plaatsen voor een instelling op grond van het A1- en A2-

compartiment wordt in eerste instantie per faculteit berekend; daar-
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Figuur 5.1 Schema Plaatsen Geld Model 
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na worden de resultaten gesommeerd over alle faculteiten van de 

instelling en daarbij wordt het aantal plaatsen op grond van het 

B-compartiment van de instelling opgeteld. De drie genoemde 

partimenten komen nu aan de orde. 

Het aantal onderwijsplaatsen voor een bepaald begrotingsjaaribin

nen het A1-compartiment van een faculteit is in eerste instantie 

gelijk aan de som van de vaste voet van het type faculteit, het 

aantal promoties per jaar, vermenigvuldigd met een begeleidings

factor van 0.25 en het aantal onderwijsvragende studenten 

dat begrotingsjaar) van alle studierichtingen binnen de faculteit, 

vermenigvuldigd met de staf/student ratio van die studierichtingen. 

Dit aantal wordt met 1/3 deel vermeerderd voor plaatsen voor on

derzoekstaken, die direct gerelate.erd zijn aan onderwijstaken. De

ze opslagfactor van 1/3 is een opslagfactor voor A1-onderzoeksta

ken. Het op deze wijze verkregen aantal wordt nog eens met 1/9 

deel vermeerderd ten behoeve van plaatsen voor overige taken {o.a. 

bestuur/beheer), die direct gerelateerd zijn aan de A1-onderwijs

en onderzoekstaken. Deze opslagfactor van 1/9 is een opslagfactor 

voor A1-overige taken. 

Voor iedere faculteit worden binnen het A2-compartiment voor on

derzoeks- en overige taken, die nog indirect aan de onderwijsta

ken gerelateerd zijn, in eerste instantie 6 W.P.-plaatsen toege

wezen. Daarbovenop komt nog eens 1/12 deel van het eerder bereken

de aantal plaatsen in het A1-compartiment. 

Het aantal plaatsen met betrekking tot het A1- en A2-compartime~t 

dat per faculteit is berekend, wordt nu gesommeerd over de tot 

de instelling behorende faculteiten. Zo ontstaat het aantal W.P.

plaatsen waar de instelling op grond van het A1- en A2-comparti

ment recht op heeft. 

Het toegewezen aantal plaatsen voor een instelling binnen 

8-compartiment heeft betrekking op de voorwaardelijk gefinancierde 
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onderzoeksprogramma's die inV.2 genoemd ziJn. Bij het eerste ge

bruik van het Plaatsen Geld Model bij het financieel schema van 

1982 is men ervan uitgegaan dat, als gevolg van het gebruik van 

het model, de budgetten van de instelling voor Wetenschappelijk 

Onderwijs niet mochten dalen in vergelijking met het jaar daar

voor, Dit uftgangspunt heeft zowel consequenties gehad voor de 

keuze van een aantal parameterwaarden in het model als voor de om

vang vanhetaantal plaatsen in het B-compartiment. In eerste in

stantie is berekend waar een instelling voor Wetenschappelijk On

derwijs op basis van het A1- en A2-compartiment recht op had en 

vervolgens is dit aantal plaatsen aangevuld tot het totaal aantal 

plaatsen voor de instelling in het jaar vóór invoering van het 

Plaatsen Geld Model. Deze aanvulling was voor het eerste jaar het 

aantal plaatsen voor het B-compartiment. Dit geldt in zekere zin 

nog steeds. Echter, binnen een aantal jaren moet dit aantal plaat

sen voor het B-compartiment daadwerkelijk gevuld zijn met voorwaar

delijk gefinancierde onderzoeksprogramma's van de faculteiten. Dit 

punt is in V.2 reeds aan de orde geweest. 

De aantallen plaatsen voor een instelling op grond van het A1- en 

AZ-compartiment en het 8-compartiment worden opgeteld. Op deze wij

ze wordt voor een instelling het aantal W.P.-plaatsen berekend op 

grond van onderwijs-, onderzoeks- en overige taken. Tot zover het 

plaatsen-deel van het Plaatsen Geld Model. 

Het op bovenstaande wijze verkregen aantal plaatsen wordt in het 

geld-deel vermenigvuldigd met de gemiddelde personeelslast van een 

lid van het W.P. om tot het budget van een instelling te komen. 

De door de Minister gehanteerde gemiddelde personeelslast is nu 

nog een landelijk gemiddelde over het gehele W.P. in Nederland. 

Het is de bedoeling, dat in de toekomst de streefverhouding tussen 

de nieuwe functiegroepen wetenschappelijk assistenten + universi

taire docenten : universitaire hoofddocenten : hoogleraren 7 

(2 + 2.5) : 1.5: 1 een rol gaat spelen bij de bepaling van de ge-
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gemiddelde personeelslast. Het probleem bij deze nieuwe regeling 

is, dat bij veel instellingen in de bestaande bezetting (anno 1984) 

de geponeerde streefverhouding nog niet gerealiseerd is. Bovendien 

zal bij de nieuwe regeling een normsalaris per functiegroep gehan

teerd moeten worden. Uitgangspunt bij de vaststelling van dit norm

salaris zal een bepaalde verdeling van personeel over de anciënni

teiten van de salarisschalen van een functiegroep dienen te zijn. 

Ook indien de genoemde streefverhouding op instellingsniveau ge

realiseerd is, zal het voor een instelling moeilijk zijn de door 

de Minister bepaalde verdeling van personeel over de salarisanciën

ni tei ten te realiseren en in stand te houden. 

Het personeelbudget wordt aan de instellingen uitgekeerd als lump

sum (totaal-bedrag). Ieder jaar warden er ook budgetindicaties voor 

de volgende jaren gegeven. De ervaring leert echter, dat deze indi

caties, gezien bijvoorbeeld het jaarlijks aantal aanpassingen in de 

parameterwaarden van het onderwijsvraagmodel, weinig betrouwbaar 

zijn. 

V.5.3 Ba-0i-0p0Aame±<vc-0 en. uiigang-0punien. gehan±.ee/l.d m he± Pe~-0one.1.e 

f'Udde.1.en. P iannmg model van de_ 7ec.fm.üche Hoge-0chooi lmdhoven. 

In het vervolg van V.5 wordt aan de hand van een voorbeeld geillus

treerd hoe in de praktijk het personeelbudget van een instelling 

voor Wetenschappelijk Onderwijs over de faculteiten verdeeld wordt. 

We hebben als voorbeeld de verdeling over faculteiten (afdelingen) 

bij de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) gekozen. Kenmerkend 

voor de THE is, dat er geen budgetten over de faculteiten verdeeld 

worden, doch uitsluitend formatieplaatsen. Financiering van de toe

gewezen formatieplaatsen wordt op instellingsniveau gegarandeerd. 

Dat betekent dat men uitgaat van de werkelijke personeelslast van 

de faculteiten (afdelingen) van de THE. Kenmerkend voor de wijze 

waarop instellingstotalen over faculteiten verdeeld worden, is het 
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feit dat nu ook rekening gehouden moet worden met zogenaamde ser

vice-activiteiten tussen de faculteiten onderling, dat wil zeggen 

activiteiten (voornamelijk onderwijsactiviteiten) die door een be

paalde faculteit ten behoeve van bijvoorbeeld de studierichtingen 

van een andere faculteit verricht worden. Met dergelijke dienstver

lening hoeft de Minister zich niet bezig te houden, aangezien er 

uiteindelijk toch een instellingstotaal aan de instellingen wordt 

uitgekeerd. De twee genoemde kenmerken zullen in de beschrijving 

van het Personele Middelen Planning model (PMP-model) van de THE 

terug te vinden zijn. 

Allereerst wordt nu een aantal basisparameters (met betrekking tot 

onderwijstaken) besproken, die gehanteerd worden in het PMP-model. 

De voornaamste zijn: 

- het aantal onderwijsvragende studenten van de studierichtingen 

van de THE per cursusjaar 

- een staf/student ratio per cursusjaar 

- een vaste voet per studierichting en per cursusjaar 

- een service onderwijslast matrix en een vervlechtingsmatrix per 

cursusjaar. 

Deze parameters worden nu stuk voor stuk nader beschouwd. Bij de 

beschouwing komen ook een aantal uitgangspunten van de THE om de 

hoek kijken. 

Het aantal onderwijsvragende studenten wordt bij de THE bepaald per 

studierichting en per cursusjaar. Een differentiatie naar studie

richting is noodzakelijk om de omvang van de onderwijstaken van een 

faculteit te kunnen bepalen. Een extra differentiatie naar cursus

jaar wordt gemaakt omdat men bij de THE vindt, dat er tussen de 

cursusjaren nogal wat verschillen in begeleidingslast optreden. 

Zo kost het afstudeerwerk meer begeleiding per student dan een in

structie in het eerste cursusjaar. Voorts verschillen de service 

onderwijstaken (die berekend worden op basis van aantallen onder

wijsvragende studenten) per cursusjaar nogal. In het onderwijsvraag-
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model van de THE wordt het aantal ingeschreven studenten per stu

dierichting omgezet in een aantal onderwijsvragende studenten per 

studierichting en cursusjaar. Daarbij moet rekening gehouden wor

den met het feit, dat in het eerste cursusjaar het aantal (volle-

onderwijsvragende studenten dikwijls groter dan het aan-

tal nieuw ingeschreven eerstejaarsstudenten. Nieuw ingeschreven 

eerstejaarsstudenten zijn (althans in het begin van het vol-

ledig onderwijsvragend en bovenop dit aantal eerstejaarsstudenten 

komt dan nog een aantal herhalers. In het tweede cursusjaar zullen 

zowel studenten zitten die zich voor het tweede jaar hebben inge

schreven als studenten die al meer dan twee jaar ingeschreven zijn. 

Iets dergelijks geldt voor het derde en vierde cursusjaar van de 

eerste fase opleiding. Voor een goede berekening van het aantal 

onderwijsvragende studenten per studierichting is het noodzakelijk 

dat geschat wordt welk gedeelte van een bepaalde lichting studen

ten in een bepaald cursusjaar uitvalt en in welk 

men uiteindelijk afstudeert. Een gedetailleerde beschrijving van 

het door de THE gehanteerde model zou hier te ver voeren en is voor 

ons doel ook niet nodig. Hiervoor ~ordt verwezen naar de Planwijzer 

van de THE (45) en naar Rooijakkers (47). Voor de verdeling van 

· middelen voor het eerstkomende begrotingsjaar worden aantallen 

onderwijsvragende studenten uit het lopende cursusjaar gebruikt. 

In het vervolg zullen we het kortweg over 11het aantal onderwijsvra

gende studenten" hebben. 

Ook in het verdelingsmodel van de THE worden een staf/student ratio 

en een vaste voet gehanteerd. Deze begrippen zijn reeds in V.5.1 

beschreven. De staf/ student ratio is echter in het PMP-model niet 

gedifferentieerd naar studierichting, maar naar cursusjaar, aange

zien het aantal onderwijsvragende studenten ook gedifferentieerd is 

naar cursusjaar en men op de THE tot op heden (1984) als uitgangs

punt gehanteerd heeft dat voor alle studierichtingen binnen de THE 

een vergelijkbare begeleidingslast per student geldt. Dit is, behal

ve bij de studierichting bedrijfskunde, ook uitgangspunt van de 
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Minister ten aanzien van de studierichtingen van de THE. Men 

heeft met behulp van regressie-analyse de staf/student ratio 

per cursusjaar en de vaste voet per studierichting en cursusjaar 

bepaald. Deze regressie-analyse is gebaseerd op onderwijslastbe

rekeningen voor de verschillende afdelingen. De vaste voet is 

voor iedere studierichting per cursusjaar hetzelfde. De vaste 

voet per studierichting (gesommeerd over de cursusjaren) be

draagt ongeveer 7. 

Om rekening te kunnen houden met de service onderwijstaken van 

de verschillende faculteiten wordt in het PMP-model van de THE 

gebruik gemaakt van een vervlechtingsmatrix (per cursusjaar). 

In die vervlechtingsmatrix wordt aangegeven welk gedeelte van de 

onderwijslast van een studierichting in een bepaald cursusjaar 

door een bepaalde faculteit wordt verzorgd. Om een dergelijke 

vervlechtingsmatrix op te kunnen stellen, wordt allereerst per 

studierichting en per cursusjaar een gedetailleerde onderwijslast

berekening gemaakt. Bij deze berekening worden de onderwijstaken 

weergegeven in aantallen uren. Per taak wordt nagegaan door welke 

faculteit de betreffende taak verzorgd wordt. Zo ontstaat een on

derwijslast in aantallen uren gedifferentieerd naar de verzorgen

de faculteiten. Deze onderwijslast (per cursusjaar) wordt weerge

geven in de zogenaamde service onderwijslast matrix. De absolute 

aantallen uren in de service onderwijslast matrix worden in de 

vervlechtingsmatrix vervangen door fracties van het totaal aan

tal onderwijslasturen van de studierichting in een bepaald cursus

jaar. 

V. 5. 4 &:l P1V1..óonde f'IJ.ddden P /(111J'l,mg model /Jan de. hch.n..ióche. 

Hoge..óchooi lindhoven 

We gaan nu kort in op het Personele Middelen Planning model zelf. 

Resultaat van dit model is een richtformatie (= richtlijn voor 
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het aantal formatieplaatsen) voor een bepaald begrotingsjaar'voor 

een faculteit. We beschouwen weer alleen de W.P.-richtformatie. 

Het PMP-model bestaat uit dezelfde drie compartimenten als het 

plaatsen-deel van het Plaatsen Geld Model. Zo is er dus sprake 

van een A1-campartiment, een A2-compartiment en een 8-compartiment. 

We zullen nu bekijken hoe deze drie compartimenten er in het'PMP

madel uitzien. Op de volgende bladzijde staat het PMP-model sche

matisch weergegeven. 

Evenals bij het Plaatsen Geld Model bestaat het Al-compartiment 

zelf ook weer uit drie delen. Het eerst gedeelte, dat betrekking 

heeft op het aantal plaatsen voor onderwijstaken, wordt als volgt 

bepaald, Eerst wordt de onderwijslast van de verschillende studie

richtingen per cursusjaar bepaald cioor vermenigvuldiging van het 

aantal onderwijsvragende studenten' per studierichting en cursus

jaar met de staf/student ratio. Vervolgens wordt daar de vaste 

voet per studierichting en cursusjaar bij opgeteld. De onderwijs

last per studierichting en cursusjaar wordt door middel van de 

vervlechtingsmatrix toegerekend naar de faculteit die de betref

fende onderwijstaken daadwerkelijk verzorgt. Dit aantal wordt ver

meerderd met 1/16 maal het aantal wetenschappelijk assistenten 

van de faculteit. Resultaat is een aantal plaatsen voor de facul

teit voor de verzorging van onderwijs en de begeleiding van weten

schappelijk assistenten. Voor de bepaling van het tweede gedeelte 

van het Al-compartiment worden de aantallen plaatsen per facul

teit, berekend in het eerste gedeelte van het Al-compartiment, 

gesommeerd over de faculteiten tot een instellingstotaal. Het 

tweede gedeelte van het Al-compartiment, het A1-onderzoeksgedeelte 

voor de gehele THE, is vastgesteld op 1/3 van het totale A1-onder

wijsdeel. Het A1-onderzoeksgedeelte wordt als volgt over de facul-

teiten verdeeld. Dertien W.P.-plaatsen was een aantal jaren 

geleden ongeveer de besparing die bereikt werd door het geven van 

service onderwijs) worden naar rató van de hoeveelheid ontvangen 

service onderwijs over de faculteiten verdeeld. De rest van het 
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totale A1-onderzoeksgedeelte wordt naar rato van de omvang van het 

A1-onderwijsgedeelte (zonder de begeleidingslast voor de wetenschap

pelijk assistenten) van de faculteit over de faculteiten v~.tut,~i 

Dit geeft het A1-onderzoeksgedeelte per faculteit. Het totaàl aan

tal plaatsen per faculteit uit het A1-onderwijsgedeelte en het A1-

onderzoeksgedeelte wordt nu nog met 1/9 deel vermeerderd ten behoe

ve van de A1-overige taken. 

Uitgangspunt voor het aantal plaatsen voor een faculteit uit het A2-

compartiment is het aantal plaatsen dat via het A2-compartiment van 

het Plaatsen Geld Model aan de THE is toegewezen. Dit aantal wordt 

in drie gelijke delen verdeeld: het aanjaaggedeelte, het profile

ringsgedeelte en het gedeelte voor de centrale beleidsruimte. De 

functie van het aanjaaggedeelte is het creëren van formatieruimte 

voor het opstarten van nieuwe voorwaardelijke financieringsprogram

ma's. Dit gedeelte wordt over de faculteiten verdeeld naar rato van 

hun omvang van het A1-onderwijsdeel (zonder begeleidingslast van 

promovendi). De functie van het profileringsgedeelte is het creëren 

van formatieruimte voor enige differentiatie in het onderwijspro

gramma. Dit gedeelte wordt over de'faculteiten verdeeid.naar rato 

van hun bijdrage aan de voorwaardelijke financiering (uitgedrukt 

in aantallen plaatsen). Merk op, dat de functies van beide delen 

ogenschijnlijk in strijd zijn met de manier waarop de plaatsen 

over de faculteiten verdeeld worden. De functie van de centrale 

beleidsruimte is het financieren van onderzoeksprogramma's die de 

THE noodzakelijk vindt, maar die niet direct in de onderzoeksplan

nen van de faculteit passen. Faculteiten kunnen onderzoeksprogram

ma's voordragen voor financiering uit de centrale beleidsruimte. 

Een faculteit ontvangt tenminste zoveel plaatsen uit het B-compar

timent van de instelling als door de instelling gegarandeerd is bij 

de goedkeuring van de verschillend$ voorwaardelijk gefinancierde 

onderzoeksprogramma's van de betreffende faculteit (zie V.2). Met 

betrekking tot het nog niet ingevulde en wel via het Plaatsen Geld 
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Model uitgekeerde gedeelte van het 8-compartiment worden in over

leg tussen het instellingsniveau en het faculteitsniveau eventueel 

nog extra plaatsen aan de faculteiten toegekend. Dit kan bijvoor

beeld gebeuren ten behoeve van nog niet goedgekeurde, maar wel voor 

voorwaardelijke financiering aangemelde (uitbreidingen van 

onderzoeksprogramma's. 

De W.P.-richtformatie van een faculteit, die het resultaat is 

van berekeningen met het Personele Middelen Planning model voor 

bijvoorbeeld het komende begrotingsjaar, wordt niet geoormerkt 

naar functiegroep. Dat betekent echter niet, dat een faculteit 

deze richtformatie naar willekeur over de personeelsgroepen mag 

verdelen. Het toegestane aantal kroondocenten (en binnenkort ook 

het aantal universitaire hoofddocenten) is al vastgelegd in het 

leerstoelen (en universitaire hoofddocentenplaatsen) plan. Er 

zijn op basis van dit plan in ieder geval afspraken gemaakt. 

Verder moeten de faculteiten momenteel (1984) binnen de richt

formatie zoveel mogelijk tijdelijke medewerkers (wetenschappelijk 

aannemen voor vacante plaatsen. Op instellingsniveau 

kan hierop toezicht gehouden worden, aangezien vacature-aanvragen 

op dit niveau geaccordeerd moeten worden. 

De precieze status van de richtformatie is onduidelijk. De be

stuurders zeggen minder waarde te hechten aan de richtformatie 

dan de stafmedewerkers van de centrale diensten die het PMP-model 

opgesteld hebben. De richtformatie wordt gebruikt in het overleg 

over de facultaire formatie tussen de faculteiten en de THE. Hoe 

belangrijk de richtformatie in dit overleg is, is echter ondui

delijk. Merk op dat er binnen het PMP-model geen garantie bestaat 

dat de som van de richtforrnaties van de faculteiten (en de bud

getten die daarbij horen) gelijk is aan het totaal aantal plaat

sen dat de THE via het Plaatsen Geld Model toegewezen krijgt (en 

het bijbehorende personeelbudget). 
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Tot zover het verdelingsmodel van de THE. We hebben in dit hoofd

stuk een schets van de organisatie Wetenschappelijk Onderwijs ge

geven. We zijn daarbij ingegaan op aspecten die (in het vervqlg) 

van belang (blijken te) zijn voor de personele besluitvorming in 

het Wetenschappelijk Onderwijs. We hebben de financiële middelen 

planning voor het wetenschappelijk personeel vrij gedetailleerd 

beschreven. Deze planning speelt dan ook een grote rol bij de 

planvorming in deze organisatie. In het volgende hoofdstuk be

schrijven en analyseren we de personele besluitvormingstructuur 

in het Wetenschappelijk Onderwijs. Daarbij zullen we gebruik ma

ken van de benaderingswijze die in de voorgaande hoofdstukken ge

presenteerd is en van de schets van de organisatie die in dit 

hoofdstuk gegeven is. 
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HOOFDSTUK VI HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS: BESPREKING VAN OE 

PERSONELE BESLUITVORMING 

VI. 1 Inlei.d.ing 

Evenals in het vorige hoofdstuk, beschouwen we in dit hoofdstuk 

het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland. In het vorige hoofd

stuk is een schets van de organisatie gegeven. In dit hoofdstuk 

trachten we de besluitvormingstructuur in het Wetenschappelijk On

derwijs te beschrijven en te analyseren met betrekking tot perso

nele besluitvorming, Zie voor een algemenere beschouwing van de 

besluitvormingstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs, De Smit 

(48) en Stolk (50). We beschrijven en analyseren de personele be

sluitvormingstructuur met behulp van de concepten uit de hoofdstuk

ken II en II!. We trachten een soortgelijke werkwijze toe te passen 

als in hoofdstuk IV, waai de personele besluitvorming in een fic

tieve organisatie besproken is. 

In hoofdstuk II is een begrippenkader ontwikkeld, waaruit een struc

tuur van personele besluitvorming voor een organisatie volgt. In 

VI.2 proberen we in het proces van personele besluitvorming in het 

Wetenschappelijk Onderwijs deze structuur te herkennen. In VI.3 

wordt ingegaan op knelpunten die uit de beschrijving van VI.2 naar 

voren komen. Opgemerkt moet worden, dat de benaderingswijze die 

met name in de hoofdstukken II en !II gepresenteerd wordt, geba

seerd is op theoretische constructies. De praktijk zal altijd com

plexer zijn dan deze constructies. Ze dienen als bril om naar een 

bepaalde praktijksituatie te kijken. Bij zo'n beschouwing komen 

vragen over de betreffende praktijksituatie naar voren, die betrek

king hebben op mogelijke knelpunten in de praktijk. Deze vragen 

vereisen een gedetailleerder onderzoek. Ten aanzien van de moge

lijke knelpunten, die in VI.3 aan de orde komen, hebben we dit 

gedetailleerdere onderzoek reeds uitgevoerd. Daarbij is ons via 
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gesprekken met betrokkenen langs verschillende besluitvormingslij

nen duidelijk geworden, dat de mogelijke knelpunten ook daadwerke

lijke knelpunten zijn. We hebben gesprekken gevoerd met bestuur

ders, stafmedewerkers en leden van het wetenschappelijk personeel. 

Onze bevindingen daarbij sluiten aan bij die van De Jong en K:labbers 

(zie (24)). Dok hebben we planprocedures, wetten en nota's bestu

deerd, alsmede literatuur over het Wetenschappelijk Onderwijs (zie 

De Smit (48) en Stolk (50)) en de rol van het wetenschappelijk per

soneel in het Wetenschappelijk Onderwijs (zie Klabbers c.s. (26) en 

De Rooij (46)). 

De in de hoofdstukken II en III gepresenteerde concepten geven ook 

een richting aan, waarin alternatieven gezocht kunnen worden om 

knelpunten op te heffen. Suggesties om de knelpunten in de perso

nele besluitvormingstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs 

(gedeeltelijk) op te heffen worden' in VI.4 gepresenteerd. Tenslotte 

volgt in VI.5 een nabeschouwing over het praktisch nut van de in 

dit boek gepresenteerde benaderingswijze bij toepassing op de per

sonele besluitvormingstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs. 

In deze paragraaf proberen we in het proces van personele bes.luit

vorming in het Wetenschappelijk Onderwijs de personele besluit

vormingstructuur uit hoofdstuk II te herkennen. We gaan eerst in 

op enkele algemene punten in de bestaande besluitvorrningstructuur 

met betrekking tot personele besluitvorming. Vervolgens trachten 

we de in hoofdstuk II gedefinieerde organen en eenheden te herken

nen in de bestaande besluitvormingstructuur. 

De bestaande personele 

lijk Onderwijs wordt 

in het Wetenschappe-

- een organisatie die op de lagere organisatieniveaus kenmerken van 
een professionele en op de hogere organisatieniveaus kenmerken van 
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een bureaucratische organisatie vertoont 

- een personeelbestand, dat onder de ambtenarenwetgeving valt. 

De centrale financiering door de Minister van Onderwijs en Weten

schappen (kortweg: de Minister) heeft tot gevolg, dat de organi

satie Wetenschappelijk Onderwijs rekening moet houden met rand

voorwaarden opgelegd door de politieke besluitvorming van rege

ring en parlement en daarnaast ook met de wijze waarop ambtelij

ke besluitvorming binnen de ministeries werkt. Deze besluitvor

mingsprocessen voltrekken zich volgens eigen procedures, waarbij 

de politieke besluitvorming veelal op basis van een kortere tijds

horizon lijkt te werken dan de ambtelijke (zie ook (26)). 
Een professionele organisatie is opgebouwd rondom groepen specia

listen. In [55) noemt Verwey als eigenschappen van een professio

nele organisatie onder andere: een grote handelingsvrijheid voor 

individuen, zeggenschap inde organisatie die berust op vaktech

nische bekwaamheid en niet te standaardiseren taken in de orga

nisatie. Als eigenschappen van een bureaucratische organisatie 

worden genoemd: een strakke formulering en naleving van normen 

en richtlijnen, zeggenschap in de organisatie die berust op de 

plaats in de hiërarchie en een vergaande standaardisering van ta

ken in de organisatie. Door specifieke deskundigheid van weten

schappelijk personeel op hun vakgebied vertonen de lagere niveaus 

in deze organisatie kenmerken van een professionele organisatie. 

Specifieke deskundigheid met betrekking tot langere termijn ont

wikkelingen op een bepaald vakgebied ontbreekt op ministerieel 

niveau. Door de relaties met de ambtelijke en politieke besluit

vorming komen daar kenmerken van een bureaucratische organisatie 

naar voren. 

Het personeel in het Wetenschappelijk Onderwijs valt onder de 

ambtenarenwetgeving. Wel neemt het wetenschappelijk personeel 

binnen de groep ambtenaren een bijzondere plaats in. Eén en ander 

houdt in, dat de rechtspositie van het wetenschappelijk personeel 

voor een groot deel bepaald wordt door de Minister van Binnenlandse 
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Zaken. Door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt deze 

rechtspositie op een aantal punten verder aangevuld. 

In het vervolg van deze paragraaf proberen we in de bestaand~ struc

tuur van personele besluitvorming de in hoofdstuk II gedefinieerde 

organen en eenheden te herkennen. We beginnen met het strategisch 

orgaan en de strategische eenheid. We trachten allereerst het deel

proces strategievorming te herkennen binnen de planprocedures in 

het Wetenschappelijk Onderwijs. Op vakgroeps- en faculteitsniveau 

domineren bij de personele besluitvorming 

zien van het aantrekken en bevorderen van veelal 

opvattingen over inhoud en aard van onderwijs- en onderzoekstaken 

en (middel)lange termijn ontwikkelingen van het vakgebied. Beslui

ten, genomen op vakgroeps- en faculteitsniveau, kunnen daarom een 

langdurige invloed hebben op de wijze waarop de taken van een instel

ling worden uitgevoerd; ze hebben daarmee een strategisch karakter. 

Strategische beslissingen met betrekking tot de operatie taakver

deling en -concentratie zijn voornamelijk op ministerieel- en in

stellingsniveau genomen. Ook beslissingen omtrent de twee-fasen

structuur, de invoering van de 11BUUJP" en de wijze van financieren 

van de instellingen zijn voornamelijk door de Minister genomen. 

Het betreft hier incidentele maatregelen die een lange termijn van 

geldigheid hebben. Andere plannen met een strategisch karakter ziJn: 

- voorschriften en beleidsindicaties, opgesteld op instellingsniveau 

- het instellingsontwikkelingsplan, opgesteld op instellingsniveau 

- het leerstoelen en universitaire'hoofddocentenplaatsen plan, op-

gesteld op instellingsniveau en faculteitsniveau. 

Bij de twee eerstgenoemde plannen is overigens nauwelijks sprake 

van de vorming van toekomstige strategieën, ze hebben meer een re

gistrerend karakter. 

Al met al is het moeilijk in het Wetenschappelijk Onderwijs een 

strategisch orgaan en een b.ijbehorende strategische eenheid te her

kennen. Er is namelijk geen sprake van regelmatig terugkerende stra

tegievorming met als resultaat een strategisch plan. Indien we toch 
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een strategisch orgaan zouden moeten aanwijzen, zouden daarvoor in 

aanmerking komen: 

het ministerieel niveau (strategische eenheid: alle instellingen 

tesamen) 

- het instellingsniveau (strategische eenheid: een instelling) 

- de lagere organisatieniveaus, bijvoorbeeld het faculteitsniveau 

(strategische eenheid: een faculteit) 

Binnen de ambtenarenwetgeving wordt het beleid met betrekking tot 

het wetenschappelijk personeel deels opgesteld en deels aangescherpt 

door de Minister. De Minister heeft bijvoorbeeld een functietypering 

voor de universitaire docent en de universitaire hoofddocent vast

gesteld. Volgens de Wet Universitaire Bestuurshervorming (en iets 

explicieter volgens de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 19B4) 

ligt de verantwoordelijkheid voor het formuleren van personeelbeleid 

op het instellingsniveau, dat dit momenteel in het instellingsont

wikkelingsplan op zeer summiere wijze formuleert. In de praktijk 

komt personeelbeleid ook in een aantal gevallen naar voren op facul

teitsniveau (formatiebeleid!). Het gevolg is, dat het moeilijk is 

een beleidsorgaan te herkennen. De volgende organisatieniveaus zou

den hiervoor in aanmerking kunnen komen: 

- het ministerieel niveau 

- het instellingsniveau 

- het faculteitsniveau. 

Strategische plannen en beleidsplannen moeten uitgewerkt worden tot 

concrete takenpakketten. Daarbij is de primaire functie van de or

ganisatie van belang. Uitgaande van ondermeer deze functie moet het 

middellange termijn takenpakket vastgesteld worden door het primair 

orgaan. Bij deze vaststelling spelen zowel de taken van de organi

satie een rol, als de beschikbare en benodigde middelen. De instel

lingen worden voornamelijk centraal gefinancierd. De Minister wijst 

de eerste geldstroom toe aan de instellingen. De uiterst complexe 

en voor veranderingen gevoelige berekeningswijze van dit budget 
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biedt geen stabiel middellange perspectief voor de instel

lingen. Iets dergelijks geldt voor de verdeling van het budget (of 

het aantal fornatieplaatsen) door de instellingen over de facultei

ten. Het takenpakket van een instelling of faculteit wordt momenteel 

op de hogere organisatieniveaus nergens expliciet vastgesteld. Wel 

worden onderzoeks- en onderwijstakenpakketten op vakgroeps- en fa

culteitsniveau opgesteld. De rol van deze takenpakketten is in het 

verdere planningproces echter onbeduidend. Het deelproces va-0l-0lei

lmg v= /ud mJ.dddf=ge lv1.mijn lakenpakk.el, waarbij ook beschik

bare en benodigde middelen in beschouwing genomen worden, vindt ner

gens plaats in het Wetenschappelijk Onderwijs. Daarom zijn een pri

mair orgaan en bijbehorende primaire eenheden in deze organisatie 

niet herkenbaar. 

Vervolgens wordt bekeken of in de bestaande besluitvormingstructuur 

personeelvoorziening eenheden te herkennen zijn. In de bestaande be

sluitvormingstructuur vindt een vorm van personeelvoorziening plaats 

voor de personeelsgroepen hoogleraren en universitaire hoofddocen

ten per instelling. Bij deze vorm van personeelvoorziening volgt de 
' personeelbehoefte niet uit het middellange termijn takenpakket, maar 

uit het lange termijn leerstoelen en universitaire hoofddocentenplaat

sen plan dat op faculteits- en instellingsniveau opgesteld wordt. 

Het kroondocenten- (en binnenkort universitaire hoofddocenten)be

stand zal (op termijn) aangepast worden aan dit plan. Het is een 

vorm van lange termijn personeelvoorziening, die niet precies over

eenkomt met het in hoofdstuk II geschetste beeld. Het is discutabel 

of deze vorm van personeelvoorziening op grond van flexibiliteits

argumenten noodzakelijk is. De flexibiliteit van bijvoorbeeld de 

groep kroondocenten van een instelling is niet hoog, Op een aantal 

vakgebieden zijn weinig kandidaten beschikbaar voor vacante hoog

leraarsplaatsen (denk bijvoorbeeld aan informatica). Ook is het 

aantal verplaatsingen van kroondocenten tussen faculteiten van een

zelfde instelling gering. Deze argumenten gelden echter in veel ge

vallen ook voor bijvoorbeeld de groep universitaire docenten, waar-
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voor geen lange termijn personeelvoorziening plaatsvindt. De lange 

termijn personeelvoorziening (per instelling) zou eventueel mobi

liteitsbevorderend kunnen werken voor de kroondocenten en univer

sitaire hoofddocenten van een instelling. We komen in VI.3 en VI.4 

op de hier geschetste situatie terug. 

We hebben zojuist beargumenteerd dat een primair orgaan en bijbe

horende primaire eenheden in het Wetenschappelijk Onderwijs niet 

herkenbaar zijn. De nadruk bij de budgettering ligt momenteel op 

de korte termijn, een betrouwbaar middellange termijn perspectief 

ontbreekt. Beslissingen ten aanzien van de financiering van de 

korte termijn taakstelling worden op ministerieel niveau en in

stellingsniveau genomen. De korte termijn taakstelling zelf wordt 

op vakgroepsniveau en faculteitsniveau expliciet gemaakt in de 

vorm van een taak- en werkverdeling. Er is dus sprake van een 

scheiding van verantwoordelijkheden voor taken en verantwoordelijk

heden voor middelen. De Minister bepaalt het eerste geldstroom 

budget voor een instelling; de instelling zou dus als begrotings

eenheid gezien kunnen worden. De instelling verdeelt dit budget 

over de tot de instelling behorende faculteiten. Ook de facultei

ten zouden daarom als begrotingseenheden gezien kunnen worden. 

Deze laatstgenoemde keuze ligt het meest voor de hand. De beheer

der van een faculteit kan gezien worden als begrotingsorgaan. 

Deze draagt als hoofd van het personeel van een faculteit ook zorg 

voor de bewaking van de facultaire personeelsbegroting. Overigens 

komt men in het Wetenschappelijk Onderwijs ook wel eens beheerders 

van andere eenheden dan faculteiten tegen (bijvoorbeeld beheerders 

van vakgroepen of van clusters van vakgroepen). 

In deze paragraaf wordt ingegaan op knelpunten in de in VI.2 be

schreven personele besluitvormingstructuur. Deze knelpunten zijn 
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naar voren gekomen door een nader naar de afwijkingen 

van de in VI.2 beschreven structuur van de theoretische construc

ties uit met name hoofdstuk II (zie ook VI.1). We gaan in deze 

paragraaf op de volgende knelpunten in: 

het niet herkenbaar zijn van een primair orgaan en een primaire 

eenheid in de organisatie 

- het slecht herkenbaar zijn van de andere organen en eenheden die 

in hoofdstuk II gedefinieerd zijn. 

We zullen deze punten in het vervolg nader beschouwen. Ze blijken 

vrij sterk met elkaar samen te hangen. 

Het niet herkenbaar zijn van een primair orgaan en een bijbehoren

de primaire eenheid wordt veroorzaakt door de voornamelijk centrale 

financiering door de Minister en het feit dat specifieke deskundig

heid met betrekking tot langere termijn ontwikkelingen in de onder

wijs- en onderzoekstaken hoofdzakelijk op de lagere organisatieni

veaus (decentraal) aanwezig is. Daardoor zijn verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden voor taken (decentraal) gescheiden van verantwoor

delijkheden en bevoegdheden voor middelen (centraal). Dit heeft tot 

gevolg, dat geen organisatieniveau, zich bezig houdt (kan houden) 

met de vaststelling van het middellange termijn takenpakket, waar

bij ook rekening gehouden wordt met op middellange termijn beschik

bare en benodigde middelen. Weliswaar worden op faculteitsniveau 

onderwijs- en onderzoekstakenpakketten opgesteld, maar men dient 

daar rekening te houden met ko~te randvoorwaarden met be-

trekking tot de middelenvoorziening, terwijl een (middel)lange 

termijn perspectief ontbreekt. Gevolgen van het feitelijk ontbreken 

van een primair orgaan en een primaire eenheid, zijn: 

- oe personeelvoorziening binnen management contra! (zie hoofdstuk 

II) kan niet steunen op een vastgesteld middellange termijn taken

pakket 

- de relatie tussen strategie planning en management contra! en ook 

tussen management contra! en operational control is onduidelijk. 

Ue gaan kort op deze gevolgen in. 
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De personeelvoorziening binnen management control komt door het 

ontbreken van een (vastgesteld) middellange termijn takenpakket 

ge1soleerd te staan. We hebben in de vorige paragraaf al opge

merkt dat de personeelvoorziening voor de personeelsgroepen hoog

leraren en universitaire hoofddocenten meer een lange termijn 

personeelvoorziening is. Door het ontbreken van een middellange 

termijn takenpakket is er weinig ruimte voor de vorm van (middel

lange termijn) personeelvoorziening die in hoofdstuk II beschreven 

is. Overigens wordt momenteel binnen management control bij de 

toewijzing van financiële middelen geen gebruik gemaakt van aard 

en omvang van de toekomstige personeelbeschikbaarheid. Daardoor 

wordt er bij de toewijzing van financiële middelen voor het per

soneel impliciet van uitgegaan dat de flexibiliteit van de groep 

wetenschappelijk personeel groot genoeg is, zodat (middellange 

termijn) personeelvoorziening niet nodig is. 

Het feitelijk ontbreken van een primair orgaan en een primaire 

eenheid heeft niet alleen consequenties voor de personele beslu~t

vorming binnen management control. Een belangrijke functie van 

management control (en speciaal van het primaire orgaan) is de 

vertaling van besluiten die tot strategie planning behoren naar 

de meer uitvoerende besluiten. Deze functie kan momenteel door 

het ontbreken van een primair orgaan niet goed uitgevoerd worden. 

Dat heeft tot gevolg dat de consequenties van verschillende beslui

ten, die het personeel direct of indirect aangaan, voor de omvang 

van de financiële middelen voor het personeel onduidelijk zijn. 

We noemen twee voorbeelden van deze situatie. In de eerste plaats 

noemen we de ontbrekende relatie tussen de strategische beslissing 

over de invoering van de BUWP-streefverhouding en de besluiten 

over de toewijzing van financiële middelen voor het personeel bin

nen management control. Het is onduidelijk of, en zo ja, hoe de 

BUWP-streefverhouding volgt uit een differentiatie van de uit te 

voeren onderwijs-, onderzoeks- en overige taken naar (uitvoerende) 

functiegroepen. Om de consequenties van de BUWP-streefverhouding 
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voor de financiële middelen te bepalen, zal deze streefverhouding 

in het Plaatsen Geld Model ingebouwd moeten worden. Uitgangspunt 

van het Plaatsen Geld Model is (een standaardisering van) het 

aantal uit te voeren onderwijs-, onderzoeks- en overige taken. Om 

de BUWP-streefverhouding in dit model in te bouwen op een wijze 

die consistent is met het genoemde uitgangspunt van het model, 

moeten de uit te voeren taken gedifferentieerd worden naar (uit

voerende) functiegroepen. Afgezien van het feit dat dit allerminst 

eenvoudig is, is het de vraag of het uiteindelijk berekende aantal 

plaatsen voor een instelling dan aan de BUWP-streefverhouding vol

doet. 

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de (strategische) opera

tie taakverdeling en-concentratie. Resultaten van deze operatie 

blijken niet uit te drukken te zijn in termen van de grootheden, 

die gehanteerd worden in het Plaatsen Geld Model. Daardoor is het 

onduidelijk of de via deze operati~ geplande bezuinigingen ook daar 

gerealiseerd worden, waar ze op basis van de resultaten van de ope

ratie gerealiseerd dienen te worden. 

Ook de relatie tussen management cpntrol en operational control is 

in een aantal gevallen onduidelijk. Zo is door de sterke standaar

disering van onderwijs-, onderzoeks- en overige taken in (bijvoor

beeld) het Plaatsen Geld Model de relatie met de werkelijke onder

wijslast van een instelling diffuus. Dit blijkt uit het feit dat 

de toename van de werkelijke onderwijslast als gevolg van het tij

delijk parallel lopen van het oude en nieuwe onderwijssysteem (twee

fasenstructuur) niet in de uitkomsten van het model te herkennen 

is. 

Een ander voorbeeld van een zwakke relatie tussen management control 

en operational control is het feit dat de financiële middelen voor 

het personeel toegewezen worden voor een begrotingsjaar (kalender

jaar), terwijl men binnen de faculteiten een taak- en werkverdeling 

heeft per cursusjaar (schooljaar). Men heeft bij de opstelling van 

de taak- en werkverdeling dus te maken met twee personeelsbegrotingen. 



125 

De zwakke relatie tussen strategie planning en management control 

en ook tussen management control en operational control is één van 

de oorzaken dat er fricties optreden tussen zowel het ministerieel 

niveau ) en het instellingsniveau (decentraal), als tussen 

het instellingsniveau (centraal) en het faculteitsniveau (decen

traal). Een andere oorzaak van deze fricties is het tweede in deze 

paragraaf genoemde knelpunt: het slecht herkenbaar zijn van de in 

hoofdstuk II gedefinieerde organen en eenheden. De meeste organi

satieniveaus blijken zich feitelijk bezig te houden met alle in 

hoofdstuk II genoemde deelprocessen. Weliswaar is in deze organi

satie ten aanzien van de meeste besluiten met betrekking tot per

soneel formeel vastgelegd wie uiteindelijk bevoegd is deze beslui

ten te nemen, maar wie verantwoordelijk is voor welke fase van het 

besluitvormingproces, is in veel gevallen onduidelijk. De verant

woordelijkheidsafbakening met betrekking tot de deelprocessen van 

personele besluitvorming is vaag en zelfs naar onze indruk onjuist. 

Deze bewering geldt overigens voor de gehele besluitvorming in het 

Wetenschappelijk Onderwijs (zie (50)). Met name de eis van consis

tentie met betrekking tot een verdeling en afbakening van verant

woordelijkheden en bevoegdheden is van belang voor de personele 

besluitvorming. Deze eis houdt in, dat aan een orgaan waaraan ver

antwoordelijkheid voor een activiteit van bijvoorbeeld personele 

besluitvorming wordt toegewezen, ook een zekere bevoegdheid toe

gewezen moet worden om deze activiteit naar behoren te kunnen uit

voeren. Voorts dient aan een orgaan dat geen verantwoordelijkheid 

voor een activiteit van personele besluitvorming heeft, ook geen 

bevoegdheid voor die activiteit toegewezen te worden. Met name met 

betrekking tot deze eis lijkt het noodzakelijk de bestaande verde

ling en afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in 

het Wetenschappelijk Onderwijs nader te onderzoeken en eventueel 

te heroverwegen. 

In deze paragraaf zijn twee knelpunten in de personele besluitvor

mingstructuur van het Wetenschappelijk Onderwijs verder uitgewerkt. 
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In de volgende paragraaf zullen we enkele aanbevelingen doen ·om 

deze knelpunten (gedeeltelijk) op te heffen. 

VI.4 

In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de in de 

vorige paragraaf genoemde knelpunten op te heffen. Deze knelpunten 

waren: 

het feitelijk ontbreken van een primair orgaan en een primaire 

eenheid 

het slecht herkenbaar zijn van de andere, in hoofdstuk II gedefi

nieerde, organen en eenheden. 

De gevolgen van deze knelpunten waren ondermeer, dat de personeel

voorziening binnen management control niet kan steunen op een vast

gesteld middellange termijn takenpakket en dat de relatie tussen 

strategie planning en management control en tussen management control 

en operational control onduidelijk is. Ook treden er fricties op 

tussen de verschillende organisatieniveaus. In VI.1 is al aangege

ven dat we in deze paragraaf geen ver uitgewerkte alternatieven 

zullen presenteren. Het gaat meer om het geven van een richting 

aan eventuele alternatieven. 

De in VI.3 genoemde punten lijken inherent te zijn aan een non

profit organisatie die hoofdzakelijk centraal gefinancierd wordt. 

Dat geldt naar ons inzicht slechts tot op zekere hoogte. Door een 

andere structurering van het personele besluitvormingproces kun

nen de genoemde knelpunten in deze organisatie naar onze mening 

voor een groot deel opgeheven worden, ondanks het non-profit karak

ter van de organisatie en de voornamelijk centrale financiering. 

Bij deze structurering moet rekening gehouden worden met de eerder 

genoemde eis van consistentie met betrekking tot een afbakening 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We richten ons bij de 

aanbevelingen hoofdzakelijk op de introductie van een primair or

gaan en een primaire eenheid in de organisatie. Indien een primair 
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orgaan en een primaire eenheid in de organisatie aanwezig zijn, 

blijken de andere, in hoofdstuk II gedefinieerde, organen en 

eenheden beter herkenbaar te zijn. We zullen dit in het vervolg 

laten zien. 

In de personele besluitvormingstructuur van het Wetenschappelijk 

Onderwijs zal ruimte geschapen moeten worden voor een primair 

orgaan en een primaire eenheid. Een organisatieniveau zal zowel 

verantwoordelijkheid als bevoegdheid dienen te krijgen met be

trekking tot de vaststelling van het middellange termijn taken

pakket. In hoofdstuk II is al aangegeven dat het noodzakelijk is 

dat een dergelijk organisatieniveau over een financieel perspec

tief over een aantal jaren beschikt. Dit kan gerealiseerd worden 

doordat de organisatorische eenheid in kwestie een zekere zelf

standigheid heeft in de verwerving van financiële middelen of 

doordat de organisatorische eenheid in kwestie over langere ter

mijn financiële toezeggingen beschikt. In het Wetenschappelijk 

Onderwijs moet ook nog rekening gehouden worden met het feit dat 

specifieke deskundigheid met betrekking tot langere termijn ont

wikkelingen in de onderwijs- en onderzoekstaken voornamelijk op 

faculteits- en vakgroepsniveau aanwezig is. Het faculteitsniveau 

lijkt in eerste instantie het meest voor de hand te liggen als 

primair orgaan. De bijbehorende faculteit wordt dan primaire een

heid. Een mogelijkheid om het primair orgaan meer financieel per

spectief te bieden is, om uit te gaan van een andere financierings

structuur, waarbij financiering per taak plaatsvindt door (even

tueel) verschillende instanties (bijvoorbeeld verschillende mi-

• Zo zouden ondermeer taken, voortkomend uit het eerste 

fase onderwijs, uit het tweede fase onderwijs en uit het onder

zoek, apart gefinancierd kunnen worden. Een andere mogelijkheid 

is, dat de Minister overgaat van financieel beheer op financieel 

beleid. Dat houdt in, dat de Minister over langere termijn finan

ciële afspraken maakt met de instellingen, die uitmonden in een 

totaalbudget voor een instelling, dat zich over een aantal jaren 
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uitstrekt. Zo deze situatie een financieringsmodel noodzakelijk 

maakt, zal dit model er in ieder geval anders uit dienen te zien 

dan het Plaatsen Geld Model. Het zou langere termijn ontwikke~ 

lingen in de onderwijs-, onderzoeks- en overige taken in beeld 

moeten brengen en daarbij ook financiële ontwikkelingen van het 

personeelbestand mee moeten nemen, uitgaande van het huidige per

soneelbestand. In dit model zou rekening gehouden kunnen worden 

met de BUWP-streef verhouding en gemaakte af spraken over het aan

tal- leerstoelen en universitaire hoofddocentenplaatsen van een 

instelling. Een instelling zou het meerjarenbudget moeten verde

len over de faculteiten, eventueel met behulp van een toewijzings

model. Ook een dergelijk model zou aan een aantal van bovenstaande 

eisen moeten voldoen. In ieder geval zouden strategische beslis

singen ten aanzien van de faculteiten in het model meegenomen 

moeten worden. 

Indien het faculteitsniveau primair orgaan wordt, zou het in de 

nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO 1 84) genoemde 

facultaire ontwikkelingsplan dienst kunnen doen als het middel

lange termijn takenpakket. 

Indien de faculteiten primaire eenheden zijn, zou de instelling 

als strategische eenheid gezien kunnen worden. Het instellingsbe

stuur zou dan strategisch orgaan zijn. Binnen de personele besluit

vormingstructuur zien we twee mogelijke posities voor het strate

gisch orgaan, te weten: 

1. het strategisch orgaan speelt een initiërende rol bij het op

stellen van een strategisch plan en heeft een coördinerende 

en ondersteunende functie ten opzichte van de primaire eenhe

den 

2. het strategisch orgaan heeft een initiërende, coördinerende en 

sturende functie ten opzichte van de primaire eenheden. 

We zullen kort op deze moge~ijke posities ingaan. Bij de eerste 

mogelijkheid zal de autonomie van de primaire eenheden groot zijn. 

Aan deze autonomie zullen bevoegdheden verbonden moeten zijn. Door 
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de sterke delegatie van bevoegdheden blijven er weinig bevoegdhe7 

den voor het strategisch orgaan over. De primaire eenheden kunnen 

een beroep doen op de centrale diensten van de strategische een

heid. Het strategisch orgaan zal het overleg moeten opstarten over 

de bijdrage van de primaire eenheden aan het instellingsontwikke

lingsplan, dat indien het ook toekomstige ontwikkelingen aangeeft, 

dienst zçu kunnen doen als strategisch plan. In dat plan moeten 

dan ook het financiële en personele beleid opgenomen zijn. Bij 

problemen tussen de primaire eenheden met betrekking 

tot tekorten aan personeel in de ene primaire eenheid en overschot

ten in de andere) kan het strategisch orgaan overleg tussen de 

primaire eenheden opstarten. De hier geschetste mogelijkheid kan 

zich voordoen bij een grote, volgroeide instelling, waarbij de 

activiteiten van de verschillende faculteiten betrekkelijk onaf

hankelijk zijn. Zoals vermeld, hebben de faculteiten bij deze mo

gelijkheid vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Facul

teiten kunnen dan ook bij optredende problemen geen beroep doen 

op de hogere organisatieniveaus. Bij de tweede mogelijkheid kunnen 

de faculteiten hun lasten wel enigszins afwentelen op het strate

gisch orgaan. Daar staat tegenover dat het strategisch orgaan dan 

ook een grotere invloed heeft op de primaire eenheden. Dit kan 

gebeuren in de vorm van een (gedeeltelijke) financiële sturing 

(denk aan de ro1 van de centrale beleidsruimte van de Technische 

Hogeschool Eindhoven), maar bijvoorbeeld ook in de vorm van het 

vaststellen van het totaal aantal leerstoelen universitaire 

hoofddocentenplaatsen van een instelling. Bij deze mogelijkheid 

heeft het strategisch orgaan dus meer bevoegdheden dan bij de 

eerstgenoemde mogelijkheid. Daardoor zal bijvoorbeeld de coördine

rende functie beter uitgevoerd kunnen worden. De initiërende rol 

van het strategisch orgaan zal bij beide mogelijkheden ongeveer 

dezelfde zijn. De laatstgenoemde mogelijkheid zal zich voor kunnen 

doen bij een kleine instelling, waarbij de activiteiten van de ver

schillende faculteiten vrij sterk met elkaar samenhangen of bij 

een instelling die een sterke groei doormaakt. 
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Het personeelbeleid van een moet gevormd worden binnen 

de kaders die door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs 

en Wetenschappen zijn geformuleerd. Indien hier inderdaad sprpke 

is van kaders die over wat langere termijn constant blijven, kan 

het instellingsbestuur ook als beleidsorgaan gezien worden (bij

voorbeeld het College van Bestuur zoals in de nieuwe Wet op het 

Wetenschappelijk Onderwijs, de WWO 1 84, wordt voorgesteld). 

De mogelijkheden voor personeelvoorziening 

in de organisatie worden groter, indien uitgegaan kan worden van 

een (vastgesteld) middellange termijn takenpakket. Een preciezer 

onderzoek naar de benodigde en aanwezige flexibiliteit van het 

personeelbestand zou binnen de voorgestelde personele besluitvor

mingstructuur uitgevoerd moeten worden om te achterhalen voor 

welke personeelsgroepen personeelvoorziening moet plaatsvinden. 

Gezien het feit dat ook in de nabije toekomst een geringe uitwis

selbaarheid van wetenschappelijk personeel tussen primaire eenhe

den van een instelling verwacht mag worden, kunnen eventuele per

soneelvoorziening eenheden misschien beter binnen één primaire 

eenheid gekozen worden, tenzij men !de mobiliteit tussen de primaire 

eenheden daadwerkelijk wil bevorderen. Vooralsnog ligt het voor 

de hand om óf geen personeelvoorziening eenheden te onderscheiden, 

Óf personeelvoorziening eenheden te laten samenvallen met de 

primaire eenheden, aangezien de flexibiliteit tussen de verschil

lende personeelsgroepen binnen een primaire eenheid naar verwach

ting momenteel niet erg uit elkaar loopt. 

Overigens moet worden opgemerkt, dat de constructie waarbij op 

instellingsniveau invloed uitgeoefend kan worden op het aantal 

leerstoelen en universitaire hoofddocentenplaatsen, alleen denkbaar 

is in een situatie dat het strategisch orgaan een sturende functie 

heeft ten opzichte van de faculteiten. Deze constructie zou dan 

vergeleken kunnen worden met de financiële afhankelijkheid die 

werkmaatschappijen binnen een concern dikwijls hebben ten opzichte 

van het concern-niveau met betrekking tot grote financiële trans

acties. Een eventuele invloed die op ministerieel niveau wordt uit-



geoefend op het totale aantal leerstoelen en universitaire hoofd

docentenplaatsen van een instelling is slechts denkbaar als·ook 

bij een sturende functie van het strategisch orgaan optredende 

problemen niet binnen de instelling zelf opgelost kunnen worden, 

waardoor lasten afgewenteld worden op de Minister. 

De beheerder van een faculteit draagt als hoofd van het personeel 

' van een faculteit ondermeer zorg voor de bewaking van de facultai-

re personeelsbegroting. De beheerder van een faculteit kan dus ge

zien worden als begrotingsorgaan, de faculteiten kunnen als begro

tingseenheden gezien worden. 

Indien het strategisch orgaan geen sturende functie ten opzichte 

van de faculteiten heeft, zullen verantwoordelijkheden en bevoegd

heden met betrekking tot de vacaturevoorziening op faculteitsniveau 

dienen te liggen. Indien het strategisch orgaan wel een sturende 

functie heeft, kunnen zekere verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

met betrekking tot de vacaturevoorziening ook op instellingsniveau 

liggen (bijvoorbeeld accordering van vacatures in de hoogste func

tiegroepen en/of het benoemingsrecht van personeelsleden in de 

hoogste functiegroepen). Bij deze laatstgenoemde mogelijkheid wordt 

overigens afgeweken van de personele besluitvormingstructuur die 

in hoofdstuk II ontwikkeld is. 

Zie voor de huidige regeling van de vacaturevoorziening hoofdstuk 

V, paragraaf 3. 

In deze paragraaf zijn een aantal aanbevelingen gedaan ter ophef

fing van de in VI.3 genoemde knelpunten in de personele besluitvor

mingstructuur van het Wetenschappelijk Onderwijs. Door de keuze van 

de faculteit als primaire eenheid blijken de andere organen en een

heden die in hoofdstuk II gedefinieerd worden, gemakkelijker aan te 

wijzen. Op de volgende bladzijde staat de voorgestelde personele 

besluitvormingstructuur nog eens schematisch weergegeven. Daarbij 

zijn vooralsnog geen personeelvoorziening eenheden onderscheiden. 

In de volgende paragraaf volgt tenslotte een nabeschouwing over het 
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praktisch nut van de in de hoofdstukken II en III ontwikkelde 

concepten bij de beschrijving en analyse van de personele be

sluitvormingstructuur in het Wetenschappelijk Onderwijs. 

VI. 5 !VafieJchouv.û.ng 

In deze paragraaf wordt een korte nabeschouwing gegeven ten aan

zien van het praktisch nut van de in dit boek gepresenteerde 

benaderingswijze bij de toepassing op het personele besluitvor

mingproces in het Wetenschappelijk Onderwijs. 

Het doel van de hoofdstukken V en VI was tweeledig, te weten: 

- het verschaffen van inzicht in de personele besluitvormingstruc

tuur in het Wetenschappelijk Onderwijs, het aangeven van knel

punten in deze structuur en het geven van enkele suggesties ter 

opheffing van deze knelpunten 

- het verkrijgen van inzicht in het praktisch nut van de concepten 

die met name in de hoofdstukken II en III ontwikkeld zijn. 

In hoofdstuk VI zijn de knelpunten in de personele besluitvorming

structuur van het Wetenschappelijk Onderwijs duidelijk naar voren 

gekomen uit de beschrijving van deze structuur met behulp van het 

begrippenkader uit hoofdstuk lt. Het betreft hier het feitelijk ont

breken van een primair orgaan en een primaire eenheid en het, mede 

daardoor, slecht herkenbaar zijn van de andere organen en eenheden 

die in hoofdstuk II gedefinieerd zijn. Deze problematiek is in eer

ste instantie geformuleerd in termen van de begrippen uit hoofdstuk 

II. Zij blijkt echter direct in verband te staan met een aantal 

door personeelsleden in de organisatie naar voren gebrachte en in 

de literatuur over deze organisatie genoemde problemen. Daarmee 

is inzicht verschaft in knelpunten in) de personele besluit

vormingstructuur van het Wetenschappelijk Onderwijs en is tevens 

een richting aangegeven voor alternatieven ter opheffing van deze 

knelpunten. Ook is daarmee naar ons inzicht het praktisch nut van 
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ON THE STRUCTURE OF MANPOWER PLANNING 

This book is concerned with manpower planning in large organizations, 

such as industrial firms and public services. The purpose of manpower 

planning is to keep available the necessary numbers of ~mployees 

with the required qualifications to realize the organizationts goals, 

while taking into consideration the interests of the individual 

employee. Most definitions of manpower planning are of this type. 

Looking at those definitions, the following questions can be posed: 

- Which activities can be undertaken to realize the purpose of 

manpower planning? 

How is the.responsibility structure in the organization with 

respect to these activities? 

These questions are difficult to answer. Which activities of 

manpower planning are required, for instance, depend on the flexi

bility of the staffing in the organization (the rate with which 

the staffing can be adapted in a required . In this book 

we mention important activities of manpower planning and we go 

further into the matter of the organizational setting of these 

activities, in order to structure the manpower planning process of 

an organization, taking into account the flexibility of the staffing. 

To find an appropriate organizational setting, it is important to 

know to which planning level the various activities belang. Anthony 

(1) considers three levels of planning: 

- strategie planning: the process of deciding on objectives of the 

organization, on changes on these objectives, 

on the resources used to attain these objec

tives and on the policies that are to govern 

the acquisition, use and disposition of these 

resources 
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- management control: the process by which managers assure that 

resources are obtained and used effectively 

and efficiently in the accomplishrnent of 

the organization's objectives 

- operational control: the process·of assuring that specific 

tasks are carried out effectively and 

efficiently'. 

The way the activities of manpower planning can be related to these 

planning levels, depends on the flexibility of the staffing. For 

instance, if the flexibility of the staffing is low, on management 

control level personnel development has to be taken into account. 

Often certain responsibilities with respect to personnel development 

have been allocated to a central unit and others have been allocated 

to the task-oriented units (e.g. profit centres or departments). In 

many cases such a responsibility structure happens to be ineffective 

and this causes problems. 

In chapter I some examples of such problems are given, in chapter II 

a few concepts are presented to describe and analyze these problems. 

These concepts determine a global structure of manpower planning. 

In chapter III this structure is analyzed in more detail on manage

ment control level. Within the constraints of the global structure, 

a few detailed planningstructures are considered in a very simple 

personnel system. It is analyzed whether the choice of a certain 

planningstructure influences the possibilities ló match manpower 

availability to manpower requirement under certain circumstances. 

The circumstances are determined by the flexibility of the personnel 

in the system (turnover, mobility) and by the predictability and 

(in)stability of the manpower requirement. 

The concepts of chapters II and III can be used in practica. How 

this can be done, has been worked in chapter IV. In chapter IV the 

manpower planningstructure of an imaginary organization has been 

described and analyzed on the basis of the concepts of chapters 
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II and III. However, the applicability of these concepts can•t be 

proved by the investigation of an irnaginary organization. Therefore, 

to illustrate the applicability of these concepts, they are applied 

to the planningprocess in the university systern in the Netherlands. 

In the sixties and seventies the universities in the Netherlands 

have grown explosively by an enorrnous incrernent of students. Financial 

rneans were abundant and many people were hired for jobs with tenure. 

The economical situation and an (expected) decrease of the numbers 

of students have caused budget cuts by naw (1984). 

In the Netherlands the universities are alrnost completely financed 

by the national government and theref ore the Minister of Education 

and Sciences plays an important role in the university systern. On 

the other hand, within the universities, departments are quite 

independent and, as a result, have their own rnanpawer policy. One 

may conclude that rnanpower planning takes place on three levels, 

narnely the rninisterial level, the university level and the departmental 

level, such that the higher level puts constraints on the freedom 

of the lower one. Each level has its own goals and problems. This 

rneans that the (rnanpower) planningstructure is complicated. 

Applying the concepts of chapters II and III to the planningprocess 

of the Dutch university system, it can be concluded, that activities 

on management control level are not executed in accordance to the 

concepts of chapter II. Therefore, many strategie decisions are not 

appropriately translated into operational decisions. By allocating 

responsibilities for the activities on management control level to 

the departmental level and by giving this level the required authority, 

this situation may be improved. 
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Het gebruik van kwantitatieve methoden in de personeelplanning 

wordt bemoeilijkt door het feit dat de fluctuatiesnelheid van de 

omgevingsvariabelen van het systeem·personeelplanning (technolo

gie en markt) dikwijls hoger is dan de fluctuatiesnelheid van de 

toestandsvariabelen (samenstelling van het personeel), terwijl 

fluctuaties van de omgevingsvariabelen vaak slecht voorspelbaar 

zijn. 

literatuur: Kickert, W.J.M. 
Organisation of decision-making, a system theoretica! 
approach. 
Proefschrift, Technische Hogeschool Eindhoven (1979). 

Wijngaard, J. 
Kwantitatieve methoden bij de bedrijfsvoering. 
Inaugurele rede Technische Hogeschool Eindhoven 
( 1983). 

II 

Men kan niet verwachten dat de relatieve voorspelfout bij een 

voorspelling van de energie-afname van een bepaald voedingspunt 

langs het treinverkeersnet kleiner is dan 103, indien de gehan

teerde meetgegevens, alleen al door de rijstijl van machinisten 

van de treinen die gevoed worden door het betreffende voedings

punt, meer dan 103 kunnen variëren. 

literatuur: Bij, J.D. van der en J.H. van Schuppen 
Prediction of Railway Power Demand. 
Automatica 19 (1983). 
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Indien in het personeelssysteem van hoofdstuk III van dit proef

schrift uitgegaan wordt van een opwaartse trend in de personeel

behoefte, zal het verschil tussen schattingen van afstemmingspro

blemen tussen personeelbehoefte en personeelbeschikbaarheid die 

gebaseerd zijn op aggregaatinformatie en die gebaseerd zijn op ge

detailleerde informatie niet groter worden dan in het geval dat 

de personeelbehoefte rondom een tijdsonafhankelijk gemiddelde 

fluctueert. 

IV 

Indien men bij de bedrijfsvoering modellen wil gebruiken, dient 

men aan te geven welke rol deze modellen in het besluitvorming

proces moeten spelen. Het antwoord op deze vraag be1nvloedt de 

keuze van model en modelstructuur. Een onduidelijke modelstruc

tuur, zoals bijvoorbeeld het Plaatsen Geld Model heeft, kan wor

den veroorzaakt doordat men zich bij de constructie van het model 

de bovenstaande vraag niet gesteld heeft of kan met opzet gekozen 

worden om het model voor manipulatieve doeleinden te kunnen ge

bruiken. 

literatuur: Kramer, N.J.T.A. 
Systeem in probleem, een onderzoek naar de bijdra
gen van de systeemleer tot de aanpak van praktijk
problemen in organisaties. 
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Leeuw, A.C.J. de 
Organisaties: Management, Analyse, Ontwerp en 
Verandering, een systeemvisie. 
Van Gorcum, Assen (1982). 
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Dat bij het samenstellen van beleidsinformatie in het Wetenschap

pelijk Onderwijs verschillende soorten normen en schalingsfacto

ren gehanteerd worden, die soms tot 30% uiteenlopen (zoals bij

voorbeeld bij de onderwijslastberekening), werkt een situatie in 

de hand waarin meer over de juistheid van de beleidsinformatie 

dan over de juistheid van het beleid wordt gediscussieerd. 

literatuur: Ministerie van Onderwijs en 
Naar onderwijsnormen voor 
Wetenschappelijk Onderwijs. 
Adviesgroep Planning (1981). 

Planwijzer THE 

van het 

Dienst Bestuurlijke Zaken, Technische Hogeschool 
Eindhoven (1983). 

VI 

Het is jammer dat door de overheid bij de invoering van de ar

beidsduurverkorting in het Wetenschappelijk Onderwijs, waarbij 

ook voor tijdelijke medewerkers die voor de duur van een bepaald 

project zijn aangesteld een 38-urige werkweek overeengekomen is, 

niet tegelijkertijd de opzet van het betreffende project aangepast is. 

VII 

Het effect van een bredere werking van de arbeidsmarkt (meer 

mobiliteit, snellere herscholing) bij de bestrijding van de werk

loosheid is afhankelijk van de correlatie in de personeelbehoefte 

tussen regio's onderling en sectoren onderling. 

literatuur: Bij, J.D. van der 
Aggregation in manpower planning with incompletely 
known future demand, an example. 
Manpower planning 26, afdeling bedrijfs-
kunde/onderafdeling wiskunde en informatica, 
Technische Hogeschool Eindhoven (1982). 



VIII 

Het werken in interdisciplinaire teams bij het onderzoek naar 

methoden en technieken ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 

kan zowel de kwaliteit als de moeilijkheid van dit onderzoek ver

hogen. Bij het werken" in interdisciplinaire teams leert men om

gaan met de taalbarrières tussen wetenschapsbeoefenaars uit ver

schillende disciplines. Dit kan behulpzaam Zijn bij de confron

tatie met de praktijk. 

IX 

Het bij de Mammoetwet (1968) geintroduceerde wiskunde-programma 

voor \/WO en HAVO heeft slechts in geringe mate een betere aan

sluiting van de wiskunde-stof bij de belevingswereld van de 

leerlingen tot gevolg gehad. 

x 

Uit angst voor machtsverlies zal er bij de regeringsleiders van 

de \/erenigde Staten en de Sovjet-Unie weinig behoefte bestaan 

om afspraken te maken over wederzijdse wapenvermindering. Indien 

dergelijke afspraken wel tot stand zouden komen, zou effectieve 

controle op naleving van die afspraken niet mogelijk zijn. Het 

inspelen op angstgevoelens van de bevolking zou het bovendien 

politiek aanvaardbaar maken om af te wijken van eventueel ge

maakte afspraken. Door dit alles is de zin van het wapenoverleg 

in Genève onduidelijk. 

XI 

Men zou taalkundig onderscheid kunnen maken tussen personeel

voorziening en personeelsvoorziening. Personeelvoorziening heeft 

dan betrekking op het voorzien in de behoefte aan personeel en 

een personeelsvoorziening voorziet in behoeften van personeel. 

Indien de personeelvoorziening in organisaties weinig aandacht 

behoeft, zal ook de behoefte tot het treffen van personeelsvoor

zieningen gering zijn. 



XII 

Het feit dat in Nederland in het Wetenschappelijk Onderwijs weten

schappelijk verantwoord onderzoek bedreven wordt, houdt niet in 

dat dit onderzoek uitgevoerd wordt in een wetenschappelijk verant

woord opgezet bedrijf. 

XIII 

Gezien het totale effect van de (Brede Maatschappelijk) Discussie 

over kernenergie op de besluitvorming van regering en parlement, 

hebben groeperingen in de Nederlandse samenleving nu maar gekozen 

voor een petitionnement (smeekschrift) om hun mening kenbaar te 

maken inzake de plaatsing van kruisraketten. Overigens lijkt de 

kans gering dat deze keer de (directe) stem van de bevolking wel 

een aantoonbaar grote invloed zal hebben op de besluitvorming. 

Indien dit toch het geval zou zijn, ligt de oorzaak vermoedelijk 

in het feit dat een volkspetitionnement deze regering en dit par

lement uit het oogpunt van kostenbeheersing meer aanspreekt dan 

een Brede Maatschappelijke Discussie, of in het feit dat een 

smeekschrift de belangrijke positie van de huidige regeerders 

accentueert .. 


