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Samenvatting

Het rendement van personeelsselectie

Dit proefschrift rapporteert, na een inleiding in het utiliteitsmodel van Brog-
den-Gronbach-Gleser, over drie empirische studies naar validiteit en utiliteit
van concrete tests.

Hoofdstuk 1, de inleiding, is theoretisch van aard: het beschrijft het BOG-utili-
teitsmodel en de wijze waarop het model nuttig ingeschakeld kan worden bij
het kiezen van een goed renderende selectiestrategie. De laatste jaren zijn
belangrijke aanpassingen aan het BOG-model aangebracht; in het proeÍ-
schrift concentreer ik mij op de correctie van de utiliteit als gevolg van het
verwerpen van aanbiedingen door kandidaten (Murphy, 1986) en op het de
integratie van het BOG-model en het disco unted cash flow-model (bv. Cascio
& Morris, 1990).

Speciale aandacht wordt besteed aan een uitwerking van het BOG-model ten
behoeve van selectie in twee fasen (Van der Maesen, 1989b). In de selectie-
praktijk zijn vaak twee (oÍ meer) fasen te onderkennen. Selecteurs staan er
echter zelden bij stil dat de wijze waarop een getrapte procedure wordt
ingericht sterk van invloed kan zijn op het van die procedure te venrachten
rendement. Het ontwikkelde rekenmodel werd geoperationaliseerd in de vorm
van het (Engelstalige) PO-programma UTISEL2, dat op een diskette van dit
proefschrift deel uitmaakt.

Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek naar de gelijktijdige validiteit bai 74
drukkers van de voormalige Staatsdrukkerij van een psychomotorische test,
de Draaierstest. De voor krimping gecorrigeerde correlatie van de gewogen
som van predictorvariabelen met de som van dienstbeoordelingen was .27.
De toegevoegde utiliteit van de test, gedurende vier jaar gebruikt, is conser-
vatief geschat 1 miljoen gulden. Toepassing van het dlscounted cash flow-
model reduceert de toegevoegde utiliteit tot í 600.000,=.

Hoofdstuk 3 rapporteert over een onderzoek bij 162 aspirant-agenten bij de
Gemeentepolitie Amsterdam met de intelligentietest en persoonlijkheids-
vragenlijst van de Rijks Psychologische Dienst. Drie criteria werden gebruikt:
het eerste betreft prestaties in de opleiding voor agent, de twee andere
prestaties tijdens praktijkstages die verricht worden na de opleidingsÍase. De
met ongewogen som van de intelligentietest en de persoonlijkheidsvragenlijst
had een validiteit van .56 en .48 voor criteria 1 en 3. Criterium 2 kon met de
tests niet worden voorspeld. De utiliteit van de som van testscores werd
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berekend in vergelijking met de utiliteit van het ongestructureerd interview.

De toegevoegde utiliteit is op zijn minst 1.5 miljoen gulden per jaar waarin de

testcombinatie wordt gebruikt"

Hoofdstuk 4 is een verslag van een onderzoek bij de Belastingdienst met

een minicursus/arbeidsproeÍ voor tekst- en dataverwerking (Datatoets, een

verbijzondering van de Word Processrng lesÍ, Van der Maesen, 1989a). Net

zoafs het onderzoek bij de Staatsdrukkerij betroÍ het een groep - 117
personen groot- die reeds in dienst was van de organisatie. Beste voorspel-

ling van de som van dienstoordelen over geschiktheid in tekst- en dataver-

werking gaf de totale testtijd van de Datatoets; de correlatie bedroeg -.52. Bii

invulling van het BCG-model bleek de toegevoegde utiliteit tenminste

Í 350.000,= per jaar te bedragen.
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