
 

 

 University of Groningen

Een model voor personeelsbesturing
Donk, Dirk Pieter van

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1995

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Donk, D. P. V. (1995). Een model voor personeelsbesturing. [, Rijksuniversiteit Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/b82f7ca6-d562-444a-a4e3-e2747d558e27


HOOFDSTUK 3

ANALYSE VAN BESTAANDE INZICHTEN

3.0 INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. 
In de eerste plaats zal er een systematische analyse plaatsvinden van de in het vorige
hoofdstuk gepresenteerde inzichten met betrekking tot personeelsbesturing. Het resultaat
van deze analyse is een oordeel over leemtes in de huidige theorievorming en tevens een
oordeel over de bijdrage die de diverse inzichten kunnen leveren aan een concept voor
personeelsbesturing. Het gehanteerde analysekader is gebaseerd op De Leeuw (1990). Kern
van de daar ontwikkelde bedrijfskundige methodologie is dat (bedrijfskundige) kennis
getoetst dient te worden op haar kwaliteit. Kwaliteit wordt daarbij vooral gezien als
bruikbaarheid. Meer specifiek voor het beoordelen van kennis produkten (zoals vastgelegd
in literatuur, uitspraken, definities of modellen) kan bruikbaarheid gezien worden als
relevantie en deugdelijkheid. Deze twee begrippen kunnen, afhankelijk van de soort
uitspraak nader worden ingevuld. Hierbij worden als typen uitspraak onder andere
onderscheiden definities (empirische en formele), modellen en empirische, analytische
en normatieve beweringen. Voor het beoordelen van een stelsel van uitspraken of, zoals
we hier willen, een terrein van onderzoek, is het noodzakelijk om deze verschillende typen
te onderscheiden en, apart, te beoordelen. 

Het tweede doel van dit hoofdstuk is, om op basis van deze analyse en van, de in het eerste
hoofdstuk geformuleerde probleemstelling een aantal eisen te formuleren met betrekking
tot een concept voor personeelsbesturing.
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3.1 ANALYSE

In deze paragraaf zullen we in grote lijnen de in het vorige hoofdstuk gehanteerde indeling
hanteren voor het analyseren van de daar weergegeven inzichten. Achtereenvolgens komen
derhalve de inzichten uit de personeelsplanning, inzichten uit het personeelsbeleid/-
management, het (strategisch) human resource management en de bijdrage van Van der
Bij aan de orde. 

3.1.1 Inzichten uit de personeelsplanning 

In het voorgaande hoofdstuk zijn we ingegaan op een aantal elementen van personeelsplan-
ning: definities, modellen, processen en structuren. Zoals hierboven is aangegeven, vereist
het beoordelen van de kwaliteit voor ieder type uitspraak een eigen aanpak. Hier zullen
we aandacht besteden aan de definities, de modellen en het planningsproces. Eerst gaan
we echter in op het totaal der bijdragen op het gebied personeelsplanning. 

Personeelsplanning algemeen
Ten aanzien van de totale hoeveelheid kennis, zoals die is weergegeven in het vorige
hoofdstuk vallen enige kanttekeningen te maken. 
Ten aanzien van de praktische relevantie valt op te merken dat er weliswaar aandacht
bestaat voor verschillende invalshoeken, voor onzekerheid en veranderingen in de
bemanning, maar dat in de nadere uitwerking van modellen, methoden en processen veel
van deze aspecten worden weggemodelleerd. Daarbij komt de nadruk te liggen op één
aspect: het zorgdragen voor de juiste aantallen mensen, waarbij de organisatorische
posities, functies, taken en afdelingen als gegeven constanten worden beschouwd. Daarmee
worden veel mogelijkheden om pro-actief te plannen onbenut gelaten: teveel lijkt
personeelsplanning als eenmalige reactieve activiteit te worden gezien in plaats van een
continue activiteit. Tevens vallen hiermee klaarblijkelijk het veranderen van organisatie-
structuren en het inspelen op veranderingen in de omgeving van de organisatie buiten het
gebied van de personeelsplanning. 
Deels komt het bovenstaande voort uit de wetenschappelijke relevantie van de gekozen
benaderingen in de literatuur. Veel van de bijdragen aan het veld van de personeelsplan-
ning zijn uitermate relevant, zolang er vanuit een academisch/management science
perspectief naar wordt gekeken. Binnen de gehanteerde randcondities zijn interessante
modellen tot stand gekomen en elegante mathematische problemen opgelost. Vanuit een
bedrijfskundig, interdisciplinair perspectief valt er op de gekozen richting veel aan te
merken. Voornaamste argument is hierbij de onvolledigheid: het perspectief van
personeelsplanning kan in het beste geval één van de disciplines zijn, die een bijdrage
leveren aan personeelsbesturing. 
Ten aanzien van de deugdelijkheid is het opmerkelijk dat in de gangbare gedachten over
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personeelsplanning een inconsistentie is waar te nemen: er wordt gewezen op veranderin-
gen die de noodzaak voor personeelsplanning, vormen zonder dat deze veranderingen nader
worden geëxpliciteerd in de aanpak. Voor zover hiervoor aandacht bestaat is deze aandacht
gericht op kwantitatieve veranderingen (bijvoorbeeld groei) binnen een bestaande
(organisatie)structuur.
Binnen de beoordeling van personeelsplanning als geheel, valt de constatering dat de
toepasbaarheid nog verder beperkt wordt door het veronachtzamen van twee aspecten. In
de eerste plaats is dat, veelal impliciet, het gehanteerde organisatietype. Het beeld van de
organisatie is een geheel van starre functies en afdelingen, waartussen zich mensen
bewegen. Hiermee worden organisaties impliciet (een enkele keer expliciet) gemodelleerd
als een machine-bureaucratie in de meest ideaal-typische opvatting daarvan. In de tweede
plaats, in het verlengde van dit eerste punt, worden karakteristieken van het primaire
proces van de organisatie genegeerd. De wijze waarop het primaire proces is georgani-
seerd, heeft implicaties voor de organisatiestructuur en de mogelijkheden voor de besturing
van het personeel. Deze invloed blijkt onder andere uit het onderzoek van Buitendam
(1979) en Van de Water et al. (1988). Ook in beschouwingen ten aanzien van
sociotechnische (her)ontwerp van het produktieproces (bijv. Van der Zwaan, 1991) en in
sommige bijdragen op het gebied van het human resource management komt deze
beïnvloeding naar voren (Beer et al., 1984). 

Definities
In hoofdstuk twee zijn we al ingegaan op de definities van personeelsplanning. Verschil-
lende typen definitie zijn daar besproken. In het kader van dit hoofdstuk zijn nog een aantal
aanvullende opmerkingen te plaatsen. Binnen de definities kunnen we onderscheid maken
tussen formele, empirische en normatieve definities. De formele definities zijn vooral
binnen de meest wiskundige invullingen van personeelsplanning terug te vinden. Het lijkt
overbodig aan de relevantie van deze definities verder nog veel aandacht te besteden,
omdat deze definities en de daaruit voortvloeiende modellen en ?toepassingen” vooral
gericht zijn op een wetenschappelijk publiek, veelal zonder een directe intentie voor
praktische toepassing. De empirische en normatieve definities zijn bij personeelsplanning
nauwelijks te onderscheiden. Zoals eerder is aangegeven, richten veel definities van
personeelsplanning zich in essentie op het overbruggen van het spanningsveld tussen de
wensen en verwachtingen van het personeel en de noodzakelijk geachte personele bezetting
van de organisatie. Hierin schuilt het normatieve en empirische element. Dit spanningsveld
wordt door andere auteurs in het personele veld als wezenlijk van dit veld benoemd (vgl.
Legge, 1978, 1989; Beer et al., 1984). Deze tweeledigheid (dit spanningsveld) in de
definities kan daarmee als relevant worden gekarakteriseerd. Ten aanzien van de
deugdelijkheid rijzen er wel enige twijfels. Het betreft dan vooral de mate waarin deze
definities hanteerbaar zijn als richtsnoer bij de verdere theoretische uitwerking van de
personeelsplanning. Hierbij valt te denken aan de sterke nadruk op afstemming (in
kwantitatieve zin) van vraag en aanbod van personeel en een te sterke interne focus (weinig
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aandacht voor de arbeidsmarkt). Ook Van der Bij (1985) stelt dat het gangbare type
definitie slechts een doel aangeeft zonder nader in te gaan op activiteiten, verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden. Ook zijn er twijfels over de validiteit (omvat
personeelsplanning niet meer dan in de gegeven definities) en de precisie (wat betekent
afstemming van vraag en aanbod van personeel precies, wat is rekening houden met de
individuele eisen) van de definities. Ook de geringe aandacht voor onzekerheid is hieraan
debet. Onzekerheid wordt vooral vertaald in stochastiek en veel minder in gebrekkige
kennis over de toekomst of volkomen onwetendheid daarover. 

Modellen
Voor het beoordelen van de binnen de literatuur gehanteerde modellen van personeels-
planning, dienen een aantal aspecten beschouwd te worden. 
Modellen bevatten voor een deel methoden (definities/voorschriften) voor het meten van
bepaalde verschijnselen. Vooral het meten en verklaren van het verloop van personeel heeft
hierbij aandacht gekregen. In hoofdstuk twee is reeds stilgestaan bij een aantal problemen
hierbij, die in feite de relevantie van verloopmetingen betreffen en de relevantie en
bruikbaarheid van de empirische beweringen die het verloop proberen te verklaren. In
aanvulling daarop valt op te merken dat verloopcijfers (of een theoretische kansverdeling)
in de modellen vrijwel uitsluitend als input worden gebruikt voor modellen van personeels-
planning. Ook voor aantallen promoties of het aantal beschikbare formatieplaatsen/posities
geldt dat, afhankelijk van het soort model. Door deze wijze van modelleren wordt de
speelruimte van de planning verkleind: verloop van personeel kan ook als output/doel
worden gezien van personeelsplanning, terwijl het vaststellen van de benodigde en
beschikbare mankracht eveneens in onderlinge samenhang de uitkomst van planning zou
kunnen (of behoren te) zijn. 
De basis van de in hoofdstuk twee behandelde modellen ligt in een indeling van het
personeel in min of meer homogene groepen. Deze zogenaamde classificatie is veelal
gebaseerd op leeftijd, opleiding, aantal jaren ervaring (verblijfsduur in de functie). Relaties
tussen verschillende groepen personeel bestaan er alleen als er promoties van een klasse
naar een andere klasse mogelijk zijn. Een relatie met werkprocessen en afhankelijkheden
tussen verschillende taken en functies wordt niet gelegd. Anders gezegd, ze zijn niet
gebaseerd op decompositie van het takenpakket van de organisatie. Hierdoor is de bijdrage
aan de besturing van de organisatie door personeelsplanning met behulp van deze modellen
beperkt: de relatie met veranderingen in de organisatie en de omgeving is, door de gekozen
decompositie, zeer lastig. Daarmee is de relevantie van deze modellen zeer beperkt. De
verdere, veelal wiskundige exercities die met de aldus gebouwde modellen (kunnen)
worden uitgevoerd, zijn (vanzelfsprekend) analytisch juist en derhalve deugdelijk. 
Het doel dat in de diverse modellen wordt nagestreefd, is stabiliteit (de ?steady-state”):
een situatie waarin het gemodelleerde personeelssysteem zichzelf in stand houdt doordat
de verschillende klassen van personeel en de stromen in, door en uit het systeem constant
zijn of een stabiele (evenwichtige) groei hebben. Deze situatie wordt vaak pas na een groot
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aantal jaren (30 of meer) bereikt, als er wordt uitgegaan van een bestaand
personeelsbestand. Ook voor dit aspect van de gangbare modellen geldt dat het analytische
gedeelte hiervan correct is, maar dat deze stabiliteit slechts een onderdeel is van wat
relevant is in personeelsplanning en personeelsbesturing. 

Planningsproces
Personeelsplanning ontleent zijn bestaansrecht aan de specifieke karakteristieken van de
te plannen ?materie”: mensen. Een aantal auteurs wijst daarnaast op samenhang van de
verschillende onderdelen van personeelsplanning. Bij de volgorde waarin de verschillende
onderdelen van dit proces doorlopen moeten worden, dienen we ons af te vragen of deze
volgorde verstandig is: is deze relevant en deugdelijk. Ten aanzien van de relevantie lijkt
het er op dat de volgorde, maar vooral ook de onderscheiden onderdelen van
personeelsplanning, in belangrijke mate gestuurd wordt door de beschikbare technieken
en modellen en veel minder door de aard van het probleem van personeelsplanning. 
Ten aanzien van de deugdelijkheid valt op te merken dat er geen onderscheid gemaakt
wordt voor verschillende situaties. Hieronder verstaan we onder andere verschillen in het
type organisatie, de aard van de omgeving of van het produktieproces. Verschillen kunnen
ook betrekking hebben op de mate van urgentie, de soort verandering die gewenst is (groei,
stabiele personeelsomvang of krimp) of de aard van de arbeidsmarkt waarin wordt
geopereerd. Elk van (de combinatie van) deze situaties vergt mogelijkerwijs een eigen
proces van personeelsplanning, waarin bepaalde onderdelen in meer of minder mate
geaccentueerd worden. Hiervoor bestaat geen aandacht in de literatuur.

3.1.2 Inzichten uit het personeelsmanagement 

In hoofdstuk twee is aangegeven dat in een deel van de literatuur op het gebied van
personeelsbesturing (sociaal beleid, personeelsbeleid en personeelsmanagement) aandacht
is geschonken aan de relatie tussen de aard van de organisatie en de aard van het
personeelsmanagement. Al deze onderzoeken hebben een empirische grondslag, die
varieert van multi-case onderzoek tot survey onderzoek. 
Ten aanzien van deze studies valt op te merken dat de nadruk ligt op het verklaren van
verschillen in aandachtsgebied onder verschillende organisatorische omstandigheden
(zoals groei/krimp, organisatie-type). Hiermee is de bruikbaarheid voor een
ontwerpgerichte benadering minder. Immers, centraal staat het verklaren van gemaakte
keuzes en de effectiviteit van die keuzes, terwijl het maken van keuzes zelf, de
ondersteuning daarbij, gebruikte informatie en mogelijke alternatieven buiten beschouwing
blijven. Voor een deel van de onderzoeken geldt daarbij dat het onderzoek een moment
weergave is, terwijl personeelsbesturing een continu proces is binnen een bepaalde
structuur. De in het vorige hoofdstuk besproken studies richten zich vooral op de inhoud
van verschillende personeelsinstrumenten (zoals werving, beloning) in relatie tot
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(veranderingen van) de structuur, het beleid en de omgeving van de organisatie. 
Ten aanzien van de deugdelijkheid valt te constateren dat er grote verschillen bestaan
tussen de verschillende onderzoeken. Het onderzoek van Van de Broek (1979) is niet erg
generaliseerbaar en maakt een aantal keuzes die niet goed onderbouwd zijn. Het werk van
De Jong (1987) is gericht op veranderkundige aspecten vanuit het perspectief van een
organisatie-adviseur. Het specifieke aspect personeelsmanagement is daarbij een ingang
voor het in gang zetten van veranderingen. Bij Buitendam (1979) wordt bewust gekozen
voor een beperking tot de activiteiten van de personeelsafdeling. Hiermee wordt slechts
een deel van personeelsbesturing gedekt. Het onderzoek van Paauwe (1989) is een in alle
opzichten degelijke studie. Het gehanteerde theoretische raamwerk is sociologisch
georiënteerd, waardoor vooral machtsverhoudingen, bijdragen van verschillende
participanten en maatschappelijke invloeden veel aandacht krijgen bij het verklaren van
het waargenomen personeelsmanagement. Het perspectief is derhalve niet het perspectief
van de organisatie, die vormgeeft aan de besturing van personeel. 

Elke van de onderzoeken is kort als volgt te karakteriseren. Buitendam en Van de Broek
richten zich op het verklaren van het gebruik van bepaalde personeelsinstrumenten; De
Jong richt zich op verandering; Paauwe heeft aandacht voor de verklaring voor
keuzeruimte op het gebied van personeelsmanagement. Daarmee mist dit onderzoek een
punt dat voor onze vraagstelling van belang is: het aangeven van een min of meer
normatief kader (concept) voor de inrichting van personeelsbesturing. 

3.1.3 Inzichten uit het human resource management 

Zoals in eerdere hoofdstukken aangegeven is, is er de laatste jaren een hernieuwde
belangstelling voor de personele aspecten van het organiseren. Deze belangstelling is te
herkennen aan een nieuwe benaming: human resource management. Hoewel de verschillen
met eerdere benaderingen (of benamingen) zoals personeelsbeleid en sociaal beleid niet
altijd evident zijn en de discussie over de al dan niet vermeende verschillen nog
voortduurt, zijn er een tweetal aspecten die in het kader van de in deze studie gestelde
vragen van belang zijn. In de eerste plaats is dat de nadruk op de relatie met de strategie
en in de tweede plaats is dat de belangstelling voor de integratie van personele aspecten
met de organisatie van het produktieproces. Voor we daar nader op in gaan, valt er op te
merken dat er onder de noemer human resource management een groot aantal
ondeugdelijke, sterk normatief en op weinig gebaseerde onzinnige publikaties zijn
verschenen. Kluytmans (1989, p. 31) stelt dat deze publikaties voeding geven aan de
gedachte dat het gaat om gebakken lucht. 
Aan de strategische aspecten zal uitgebreid aandacht worden gegeven in hoofdstuk zes.
Daar zullen we ook in detail ingaan op een aantal punten van kritiek. De in de literatuur
aangegeven noodzaak tot een meer aan de strategie gekoppeld human resource manage-
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ment, is niet nieuw. De relevantie van de verschillende bijdragen is daarmee zeker
aanwezig. Ten aanzien van de deugdelijkheid van deze benaderingen valt te wijzen op het
feit dat de gehanteerde modellen in de literatuur vooral aansluiting zoeken bij lineaire,
strategische planningsmodellen. Hiermee blijft de integratie tussen human resource
management en het strategische management problematisch, omdat er voornamelijk een
rol is weggelegd in de implementatie van de strategie. Hieruit komen veel (al eerder in de
literatuur gesignaleerde) problemen voort. 
Aan de relatie met de organisatie van het produktieproces wordt uitgebreider aandacht
geschonken in hoofdstuk zeven. Belangrijk gemis in de literatuur op dit gebied is de
relatief geringe aandacht voor de ontwikkelingen binnen logistiek en produktiemanagement
(bijv. nieuwe besturingsconcepten en kwaliteitsmanagement) en de precieze aard van het
produktieproces. Ook hier geldt dat de relevantie van het onderwerp en de gesignaleerde
problematiek evident is. In de literatuur ontbreekt een deugdelijk begrippenapparaat voor
het beschrijven van het produktieproces: bestaande kaders zijn onvoldoende bruikbaar voor
het beoordelen van personele consequenties van het inrichten van een produktieproces.
Door het uitwerken van een dergelijk kader kunnen de ontwikkelingen en de consequenties
voor personeelsbesturing geanalyseerd worden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid aan te
geven welke opties er zijn voor het vormgeven van aspecten van personeelsbesturing bij
het (her)ontwerp van het produktieproces. 

3.1.4 Inzichten Van der Bij 

Ten opzichte van de hiervoor besproken benaderingen van personeelsplanning neemt Van
der Bij een aparte positie in door de wijze waarop hij vorm geeft aan structuur en proces
van personeelsplanning. Het begrip flexibiliteit van het personeelsbestand geeft beter de
essentie van de problemen bij het plannen van personeel weer dan de methoden en
modellen om verloop te bepalen. Bovendien heeft Van der Bij aandacht voor de relatie
tussen planningsprocessen in de organisatie en de structuur van de organisatie enerzijds,
en processen van personeelsplanning, anderzijds. Door decompositie van structuren,
processen en de besturing daarvan introduceert hij impliciet een systeemtheoretische
denkwijze voor personeelsplanning.
De begrippen voor de decompositie van een organisatie en van de planningsprocessen,
alsmede het begrippenkader voor personeelsplanning zijn ontwikkeld tegen de achtergrond
van grote, bureaucratische organisaties. De generaliseerbaarheid is daarmee (expliciet
overigens) beperkt. 
De relevantie van het expliciteren van verschillende invalshoeken en verschillende
aspecten voor personeelsbesturing is groot. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage
geleverd. De verdere uitwerking laat te wensen over. Het ontwikkelde kader is
voornamelijk gebaseerd op Anthony en gaat voorbij aan belangrijke organisatiekundige
inzichten: de aard van de technologie, omvang, aard van de omgeving (vgl. Mintzberg,
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1979). Ook wordt te weinig gerefereerd aan systeemtheoretische kennis, hoewel de
geïntroduceerde begrippen hieraan verwant zijn. Dit is vooral in de te eenvoudig
voorgestelde en weinig uitgewerkte oplossingen voor de coördinatie-problematiek tussen
primaire en personeelsvoorzieningseenheden (die op zichzelf goed in beeld wordt
gebracht) te merken. 
Daarnaast bevat het werk een zekere mate van inconsistentie. Aan de ene kant wordt er
van een ?klassieke” definitie van personeelsplanning uitgegaan en wordt een deel van het
werk besteedt aan simulaties in een sterk vereenvoudigd voorbeeld, terwijl er aan de andere
kant geen poging wordt ondernomen om de bestaande (klassieke) methoden en inzichten
in te bouwen in de ontwikkelde <structuur voor personele besluitvorming’. 
Afsluitend kunnen we stellen dat het werk van Van der Bij interessant is door de expliciete
aandacht die er bestaat voor een meer organisatiekundige modellering en het daaraan
koppelen van (deel)processen van personeelsplanning. De uitwerking en de explicitering
ervan, beoordeeld vanuit de organisatiekunde en vanuit een systeem-theoretisch
perspectief, is onvoldoende. Wel biedt het kader daardoor inspiratie voor een nadere
uitwerking en verbetering. Hierbij zullen, zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, juist
systeemtheoretische inzichten en organisatiekundige inzichten hulp kunnen bieden. 

3.2 EISEN

De bovenstaande paragrafen leveren samen met de uitgangspunten, die in het eerste
hoofdstuk zijn geformuleerd, een verlanglijstje op voor een concept voor personeelsbestu-
ring. In deze paragraaf zullen we deze verlangens formuleren als een aantal eisen, waaraan
zo'n concept dient te voldoen. 

In het voorgaande is op verschillende plaatsen aangegeven dat pluriformiteit van een
concept voor personeelsbesturing wenselijk en noodzakelijk is. Dit standpunt komt niet
uitsluitend voort uit het bovenstaande, maar is als uitgangspunt geformuleerd van deze
studie. De in de literatuur aangetroffen inzichten versterken de noodzaak hiertoe. Zo
onderscheiden Torrington (1989) en Torrington & Hall (1991) als historische rollen van
het personeelsmanagement: ?the social reformer”, ?the acolyte of benevolence”, ?the human
bureaucrate”, the ?consensus negotiator”, ?organization man”, ?manpower analyst” en de
invalshoeken van ?social engineering”, ?legal wrangling”, ?industrial democracy” en
?labour market analysis”. Elders (bijv. Kluytmans & Hancké, 1990) worden deze vormen
aangeduid met termen als het paternalisme, het revisionisme, sociaal beleid etc. Elk van
deze optieken heeft een historische, maar ook een actuele betekenis. Deze verschillende
optieken sluiten aan bij de veranderde denkbeelden in de maatschappij over de betekenis
van werk. Door wetten en via overleg reageert de overheid op bepaalde aspecten van
personeelsbesturing en geeft daarmee tevens impulsen.
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In een concept voor personeelsbesturing moeten deze verschillende optieken, zowel interne
als externe, voldoende tot hun recht komen. Hiervoor biedt de organisatiekundige theorie
nog het volgende aanvullende argument. 
Organisaties kunnen op tal van manieren worden gekarakteriseerd. Wetenschappers uit
verschillende disciplines hanteren verschillende definities vanuit verschillende invalshoe-
ken en probleemstellingen. Een aanzet tot het ordenen van definities en invalshoeken is
bijvoorbeeld te vinden in het bekende ?Images of Organizations” (Morgan, 1986). Deze
verschillende beelden van organisaties leiden tot verschillende optieken op de besturing
van organisaties en tevens op personeelsbesturing. Meer expliciet gesteld: elke optiek
levert een eigen besturingsprobleem op met eigen doelstellingen, stuurmogelijkheden en
andere besturingskarakteristieken. Wanneer de organisatie beschouwd wordt als een
?machine” (Morgan's machine-metafoor) kan personeelsbesturing worden gezien als de
?klassieke” personeelsplanning, waarin het doel is de juiste man op de gegeven plaats te
krijgen door middel van promotie, aanname en ontslag. Een heel andere personeelsbestu-
ring ontstaat als de organisatie wordt gezien als een (constant) veranderingsproces. Het
doel van personeelsbesturing dient dan wellicht te zijn, het vinden van het juiste werk voor
een gegeven persoon door middel van herplaatsing en opleiding. 

Een tweede eis is dat de complexiteit, die inherent is aan personeelsbesturing en die door
de hierboven gestelde punten in eerste instantie nog vergroot wordt, dient te worden
beheerst. Derhalve ligt het toepassen van principes van decompositie voor de hand.
Hiermee kunnen we door het onderscheiden van deelsystemen, die relatief weinig met
elkaar te maken, een beter inzicht krijgen in de werking van deze deelsystemen en daarmee
uiteindelijk in de werking van het gehele systeem. Deze principes dienen zowel te worden
toegepast op het personeelsbestand als op de besturing. Van der Bij introduceert een zekere
decompositie (van beide), die echter niet geheel bevredigend is. Zijn aanpak biedt wel een
aanzet die verder kan worden uitgewerkt. Decompositie impliceert niet dat het, in het
eerste hoofdstuk aangegeven verlangen om tot integratie van verschillende inzichten te
komen, wordt losgelaten. Integratie wordt immers niet opgevat als het zoeken naar één,
alles omvattend model, maar eerder als het zoeken naar een model waarin verschillende
visies en optieken een plaats kunnen krijgen. Dit volgt ook uit de eerste eis. Volgens De
Leeuw (1974, 1982) biedt een systeemtheoretische benadering een goede basis voor het
realiseren van de eerste twee eisen (decompositie en pluriformiteit) voor het concept van
personeelsbesturing. 

Een derde eis is dat een onderdeel van een concept voor personeelsbesturing de relatie met
organisatorische processen en structuren moet zijn. Het pleidooi hiervoor komt zowel
voort uit de strikte personeelsplanning literatuur, als uit de human resource management
literatuur. Ook bij Van de Bij wordt hieraan aandacht geschonken. In zekere zin is deze
eis overbodig, omdat juist deze relatie centraal staat in deze studie. Het nader uitwerken
van deze relatie in een concept voor personeelsbesturing vloeit dan ook voort uit de in het
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eerste hoofdstuk geconstateerde wetenschappelijke en praktische problemen. 
Met nadruk wijzen we er hier op dat deze relatie niet automatisch voortvloeit, of hetzelfde
is als de decompositie van het personeelsbestand of de personeelsbesturing, zoals die in
het vorige punt is aangegeven. Bovendien dient bij deze relatie niet van één type
organisatie of een bepaald organisatiebeeld te worden uitgegaan, zoals in de literatuur
wordt gedaan door impliciet of expliciet voor grote, bureaucratische organisaties te kiezen.

Een vierde eis heeft betrekking op bestaande inzichten en methoden. Deze dienen waar
mogelijk ingepast te worden binnen een concept voor personeelsbesturing. Zoals in dit
hoofdstuk geconstateerd is, zijn er elementen uit de bestaande literatuur, die bruikbaar zijn.
Het doel van deze studie is niet het ontwerpen van een geheel nieuw begrippenapparaat,
maar juist het ontwerpen van een kader, waarbinnen het bestaande een (zinvolle) bijdrage
kan leveren. Deze eis volgt min of meer uit het interdisciplinaire karakter van deze studie,
maar ook uit de analyse in dit hoofdstuk. 

Een vijfde en laatste eis is dat het concept niet zozeer een blauwdruk dient op te leveren
hoe personeelsplanning dient te verlopen, maar dat het concept een ondersteuning is voor
het ontwerpen van personeelsbesturing in organisaties. Voor een deel ligt deze eis al
besloten in de eerste eis.

In het volgende hoofdstuk zullen deze eisen nader uitgewerkt worden in een aantal keuzes
met betrekking tot het concept voor personeelsbesturing.



HOOFDSTUK 4

EEN CONCEPT VOOR PERSONEELSBESTURING

4.0 INLEIDING

Dit hoofdstuk gaat in op het eerste deel van de in hoofdstuk één geformuleerde probleem-
stelling. De daar (paragraaf 1.3, punt 1) gestelde vragen kunnen in het kort worden
weergegeven door de vraag naar het ontwerp van een concept voor personeelsbesturing.
In het vorige hoofdstuk is nader aangegeven waarin de huidige inzichten met betrekking
tot personeelsbesturing tekort schieten en welke elementen uit de literatuur van waarde
worden geacht voor verdere ontwikkeling van een concept voor personeelsbesturing. Op
basis daarvan en op basis van de daar geformuleerde eisen, zijn een aantal keuzes gemaakt
om tot zo'n concept te komen. Deze keuzes worden in de volgende paragraaf toegelicht.
De theoretische basis van het concept ligt in de het werk van Mesarovic, Macko &
Takahara (1970). Hun theorie ten aanzien van hiërarchische systemen wordt, samen met
enkele andere concepten en begrippen, behandeld in de Appendix bij dit hoofdstuk. In de
uitwerking van het concept voor personeelsbesturing vormen de drie hiërarchie concepten
(strata, decision-layers en multi-echelon) van Mesarovic et al. de kern van het betoog.
Deze drie concepten zijn in drie naar deze concepten genoemde paragrafen uitgewerkt tot
een concept voor personeelsbesturing. 

4.1 ACHTERGROND EN MOTIVATIE 

De basis voor het concept is gelegen in een systeembenadering. Hierbij wordt een
systeembenadering opgevat als een geheel van instrumenten en begrippen waarmee (een
deel van) de werkelijkheid beschreven kan worden. Deze instrumenten en begrippen
hebben echter geen directe empirische betekenis: de systeembenadering is in feite een
bouwdoos, waarmee theorieën en modellen gemaakt kunnen worden. Hierbij kan vrijelijk
geput worden uit delen van meer empirisch gerichte theorie: integratie van bestaande
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inzichten en technieken is daarmee binnen zo'n benadering min of meer vanzelfsprekend.
Een systeembenadering sluit dan ook goed aan bij de, in het eerste hoofdstuk geformuleer-
de methodologische uitgangspunten ten aanzien van interdisciplinariteit. Bij de nadere
invulling van de systeembenadering ligt de nadruk op het werk van Mesarovic Macko &
Takahara (1970), aangevuld met het systeemdenken van De Leeuw (1982) en elementen
uit het werk van Simon (1967) op het gebied van complexiteit en hiërarchische systemen.
De keuze voor een systeembenadering (en specifieker voor de gekozen opvattingen
daarbinnen) komt voort uit een aantal overwegingen. Naast een persoonlijke affiniteit voor
systeemtheoretische benaderingen, is het werk van Van der Bij een belangrijke impuls
geweest. Daarnaast bieden de genoemde bronnen de mogelijkheid tot pluriformiteit,
decompositie, integratie en is een systeembenadering ontwerpgericht. We lichten deze
begrippen die in het voorgaande hoofdstuk als eisen aan een concept voor personeelsbe-
sturing gesteld zijn, kort toe. 

In het werk van Van der Bij wordt zoals eerder is gesteld, een aanzet gegeven voor een
systeembenadering, zonder dat er expliciet van systeemtheoretische begrippen en kennis
gebruik wordt gemaakt. Deze bijdrage heeft daarmee wel de idee versterkt dat een
systeembenadering waardevol zou kunnen zijn, mits er een meer zorgvuldige theoretische
onderbouwing aan ten grondslag zou liggen. In de benadering van Van der Bij zijn in
aanleg ook een aantal van de eisen, die gesteld zijn aan een concept voor personeelsbe-
sturing, aanwezig. Datgene wat nog niet is uitgewerkt in Van der Bij kan worden voorzien
van een degelijke basis door het werk van Mesarovic et al. Bovendien blijken er hierdoor
voor bepaalde door Van der Bij gesignaleerde problemen meer alternatieven te zijn. 

Pluriformiteit wordt door De Leeuw als een algemene karakteristiek van de systeembena-
dering gezien. In de benadering van Mesarovic et al. wordt het concept van gestratificeerde
systemen geïntroduceerd. Deze worden omschreven als ?levels of description or
abstraction”. Hiermee ontstaat expliciet de mogelijkheid om vanuit verschillende invals-
hoeken een personeelssysteem te representeren. Deze strata (waarvan de primaire eenheden
en personeelsvoorzieningseenheden van Van der Bij voorbeelden zijn) zijn ook op te vatten
als decompositie van het personeelssysteem naar verschillende aspecten. Binnen een
gekozen beschrijving worden in deze gestratificeerde systemen weer verschillende
abstractie-niveaus onderscheiden. In termen van De Leeuw zijn dit subsystemen binnen
een aspectsysteem. Ook de inzichten van Simon ten aanzien van het opsplitsen van
complexe systemen in hiërarchisch geordende systemen, sluiten hierbij aan. 
Een belangrijk aspect van Mesarovic et al. is dat deze verschillende aspecten binnen de
zogenaamde multi-echelon modellen gecoördineerd kunnen worden. Voor deze coördinatie
worden in tegenstelling tot Van der Bij, een aantal alternatieven aangereikt. Hiermee lijkt
integratie van verschillende invalshoeken mogelijk. 

Naast de hierboven aangestipte decompositie van het personeelssysteem, is ook de
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decompositie van personeelsbesturing in de zin van een beslissingsproces van belang.
Mesarovic et al. introduceren hiervoor het concept van layers: levels of decision com-
plexity. Hun inzichten geven aanwijzingen voor het inrichten van personeelsbesturing. 

Integratie van verschillende aspecten en invalshoeken vindt, zoals boven is aangegeven,
plaats via het concept van multi-echelon systemen. Door te kiezen voor pluriforme
representatie van personeelssystemen kunnen verschillende visies uit de organisatiekunde
eveneens worden gepresenteerd. Hiermee verwachten we dat in een concept voor
personeelsbesturing makkelijk de relatie met organisatieprocessen en structuren te leggen
is. Ook in de andere twee concepten van Mesarovic et al. en vooral in het multi-echelon
concept is deze relatie aanwezig.
Ten aanzien van de integratie met bestaande inzichten valt op te merken dat in het
algemeen een systeembenadering (juist door het bouwdoos-karakter) goede mogelijkheden
biedt (vgl. De Leeuw, 1974). Meer specifiek ten aanzien van het hier gepresenteerde
concept geldt dat met name in de uitwerking van het decision layer concept het goed
mogelijk is de eerder gepresenteerde inzichten uit de literatuur een plaats te geven in het
concept.

Tot slot enkele opmerkingen ten aanzien van de ontwerpgerichtheid. De uitwerking die
in dit hoofdstuk gegeven wordt aan een concept voor personeelsbesturing, heeft niet het
karakter van een stappenplan of blauwdruk. De benadering van Mesarovic et al. biedt
echter wel een zekere ordening en daarmee ook een indicatie voor een manier om met
personeelsbesturing aan de gang te gaan. Door toepassing van strata wordt er zicht
gekregen op de complexiteit van de personeelsbesturing. De uitwerking van de layers biedt
zicht op de complexiteit van het beslissingsproces en biedt de mogelijkheid dit proces te
ordenen. Multi-echelon systemen geven het raamwerk weer, waarbinnen de besturing van
de verschillende invalshoeken en de verschillende beslissingen geordend kunnen worden.
Derhalve biedt ons concept voldoende aanknopingspunten voor het daadwerkelijk
ontwerpen van personeelsbesturing. 

4.2 STRATA VOOR PERSONEELSBESTURING

Centraal in deze paragraaf staat het uitwerken van de pluriformiteit van het concept.
Hiervoor is het strata-concept van Mesarovic et al. als uitgangspunt genomen (de
theoretische achtergrond hiervan is beschreven in de Appendix (A.3.1)). Strata worden
hier op twee wijzen geïnterpreteerd. In de eerste plaats zijn strata verschillende optieken,
zienswijzen of manieren van beschrijven van een systeem, en, in de tweede plaats zijn
strata beschrijvingen van eenzelfde systeem op een verschillend aggregatieniveau. 
Het doel van deze paragraaf is tweedelig. Ten eerste biedt deze paragraaf een systemati-
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 ?De delen van de organisatie waarvoor een primaire of ondersteunende functie geformuleerd1

wordt, noemen we primaire eenheden” (Van der Bij, 1985, p.30).
Een primaire functie is de maatschappelijke functie, eventueel gedecomponeerd naa r
verschillende produktgroepen en markten (ibidem, p. 24).

sche verkenning van (mogelijk) relevante invalshoeken voor personeelsbesturing. Ten
tweede biedt het strata-concept de mogelijkheid om binnen een gegeven invalshoek op
verschillende aggregatie-niveaus het personeelssysteem te beschrijven. 
In het volgende zal vanuit drie achtergronden worden aangegeven welke strata van het
personeelsbestand onderscheiden kunnen worden. Vanuit een bepaalde achtergrond zijn
soms wederom een aantal mogelijkheden te onderscheiden. Die mogelijkheden zullen niet
uitputtend behandeld worden. De bedoeling is vooral het aangeven van alternatieve
invalshoeken voor het modelleren van het personeelsbestand, waardoor een beter inzicht
ontstaan kan in de complexiteit van het besturingsvraagstuk bij personeelsbesturing. 

Deze paragraaf bestaat uit drie delen. 
Eerst zal geïnspireerd door de decompositie van Van der Bij in primaire eenheden worden
nagegaan welke strata voor personeelsbesturing kunnen ontstaan vanuit de ?klassieke
organisatiekunde”. 
Deze inzichten worden vervolgens in het tweede deel van de paragraaf uitgebreid met
strata op basis van verschillende beelden van organisaties en op basis van inzichten uit
de strategie-literatuur. 
Het derde deel van de paragraaf gaat in op het modelleren van het personeel en het
aangeven van mogelijke strata op basis van maatschappelijke veranderingen, zoals wensen
van werknemers, het gekozen beleid en het beleid van overheden. 

4.2.1 De klassieke organisatiekunde

Bij Van der Bij is het criterium voor opsplitsing van het personeel in primaire eenheden
gelegen in de maatschappelijke of ondersteunende functie , die zo'n eenheid vervult.1

Hierbij wordt gerefereerd aan divisies of werkmaatschappijen, die het liefst een eigen
winstverantwoordelijkheid hebben. In de organisatiekunde (bijv. Mintzberg, 1979, p. 104
e.v.) wordt dit opsplitsingscriterium aangeduid met ?grouping by market”. Hieronder vallen
groeperingen (organisatie) op basis van produkten, cliënten en regio's. Daarnaast wordt
?functional grouping” onderscheiden: groepering op basis van kennis, vaardigheden,
werkproces of functie. Vooral grote organisaties kunnen beide typen groepering gebruiken:
een aantal divisies voor verschillende produktgroepen, waarbij de divisies zelf functioneel
zijn ingedeeld (inkoop, fabricage, verkoop). Het bovenstaande heeft tenminste twee
implicaties voor het opsplitsen van personeel in voor personeelsbesturing relevante
eenheden. De eerste is dat het begrip primaire eenheid niet altijd toepasbaar is en de
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tweede is dat hieruit een extra argument voortkomt voor het onderscheiden van meer
invalshoeken. We werken beide punten hieronder nader uit. 

De primaire eenheden, die Van der Bij onderscheidt, kunnen slechts voorkomen in een
organisatie, die volgens het principe ?grouping by market” is georganiseerd. Uitgangspunt
bij Van der Bij lijkt immers de formele organisatiestructuur te zijn, die gebaseerd is op
het toedelen van relatief onafhankelijk subdoelen van de organisatie aan primaire
eenheden. Bij een organisatie die gebaseerd is op ?functional grouping” worden de
maatschappelijke functies niet door divisies of werkmaatschappijen uitgevoerd en is het
concept van primaire eenheid à la Van der Bij niet toe te passen. Toch zal zo'n functionele
indeling en functionele organisatiestructuur van belang zijn voor de personeelsbesturing,
omdat bepaalde carrièrepatronen, loopbanen en dergelijke veelal binnen functionele
organisatie-onderdelen verlopen. We kunnen derhalve constateren dat in sommige gevallen
het begrip ?primaire eenheid” niet toe te passen is in de betekenis van Van der Bij. In het
geval van functionele groepering dienen we een equivalent te onderscheiden, dat we met
de term functionele eenheden kunnen aanduiden. Analoog hieraan kunnen we primaire
eenheden ook omschrijven met de term markt-eenheden. We merken hierbij op dat binnen
een markteenheid, functionele eenheden kunnen bestaan en vice-versa. 
We menen dat bij personeelsbesturing één van deze perspectieven (afhankelijke van de
organisatievorm) altijd relevant zal zijn voor de kortere termijn afstemming tussen
beschikbaarheid van en behoefte aan personeel. 

Een tweede perspectief op de begrippen markteenheid en functionele eenheid komt voort
uit de noodzaak tot pluriformiteit. Hierboven is opgemerkt dat bepaalde elementen van
personeelsbesturing binnen bepaalde eenheden zullen plaatsvinden: beoordeling, loopbaan.
In veel gevallen kiezen organisaties ervoor groepen personeel (bijv. management-trainees)
posities te laten vervullen in verschillende divisies en/of verschillende functionele
gebieden. De keuze voor markt of functionele groepering, die de basis vormt voor de
organisatiestructuur, komt voort uit een afweging van de mate waarin bepaalde activiteiten
van een organisatie van elkaar afhankelijk zijn. Bij het beschouwen van een organisatie
vanuit het perspectief van personeelsbesturing spelen naast deze afhankelijk van activitei-
ten ook andere afhankelijkheden een rol. Deze afhankelijkheid komt bijvoorbeeld bij Van
der Bij terug in het begrip personeelsvoorzieningseenheid, die verschillende primaire
eenheden kan doorsnijden. Een personeelsvoorzieningseenheid is te beschouwen als een
groep personeel met bepaalde kennis, en derhalve als een functionele groepering. 
Bovenstaande overwegingen zijn te generaliseren. In onze visie is het voor personeels-
besturing altijd noodzakelijk zowel het functionele als het markt perspectief te hanteren,
onafhankelijk van de wijze waarop de organisatie is ingedeeld. De consequentie hiervan
is, dat elk personeelslid binnen een systeem van personeelsbesturing op twee manieren
ingedeeld wordt. Deze manier van modelleren lijkt sterk op de organisatievorm, die
Mintzberg de adhocracy noemt en die elders wel wordt aangeduid met matrix-organisatie.
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Figuur 4.1 Strata voor personeelsbesturing: twee invalshoeken

Hoofdstuk 480

Hierin hebben personeelsleden zowel een functionele als een hiërarchische (c.q. project
of ?markt”) baas. Hier hebben we dat idee toegepast voor het modelleren van het
personeelsbestand naar twee invalshoeken. Elke invalshoek zal, in een bepaalde situatie
zijn eigen regels en relaties tussen eenheden kennen. 
Tot slot valt op te merken dat elk van de hier besproken modellen voor het personeel van
een organisatie kan worden uitgewerkt tot beschrijvingen op verschillende aggregatieni-
veaus. Binnen een markteenheid zijn dat onder andere groepen personeel voor bepaalde
produkten en deelmarkten en afdelingen met een bepaald budget. Binnen een functionele
eenheid kunnen dat bepaalde deelspecialismen of verschillende deskundigheidsniveaus
zijn. We lichten de geïntroduceerde begrippen toe aan de hand van een eenvoudig
voorbeeld. 

Voorbeeld
Een adviesbureau heeft drie kantoren voor verschillende regio's (Regio I, Regio II ,
Regio II) en drie soorten adviseurs (human resource management (HRM), marketing
en produktie) in dienst. We onderscheiden nu drie markt-eenheden voor het personeel
in elke Regio en drie functionele eenheden voor elke discipline. Dit wordt weergegeven
in Figuur 4.1. Het moge duidelijk zijn dat beide strata van belang zijn voor personeels-
besturing,  waarbij in dit geval vragen beantwoord dienen te worden zoals: Is d e
bezetting per kantoor goed; Hebben we de juiste (aantallen) specialisten in dienst? 

Uitwerking van de tweede betekenis van het strata-concept leidt tot verdere opsplitsing
van bijvoorbeeld de functionele eenheden in partners, senior-adviseurs en junior-adviseurs.
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Verdere opsplitsing kan leiden tot het onderkennen van verschillende deel-specialismen:
binnen produktie tussen FMS-specialisten, MRP-specialismen en JIT-specialismen. Figuur
4.2 geeft hiervan de uitwerking (vergelijk Figuur A.1 in de Appendix).



personeel

HRM marketing produktie

partner senior junior partner senior junior

MRP JIT FMS

Figuur 4.2 Strata van personeelsbesturing: verschillende aggregatie-niveaus
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4.2.2 Alternatieve organisatiebeelden

Naast de invalshoek waarin een organisatie als een mechanistische ?machine” wordt
beschouwd, kan de organisatie ook op andere wijzen worden beschouwd. Zo onderscheiden
Flood & Jackson (1991) (vgl. Morgan, 1986) vijf metaforen van de organisatie: de machine
metafoor of de ?gesloten systeem” visie; de organische metafoor of open systeem visie;
de neurocybernetische metafoor of ?viable system” visie; de cultuur metafoor; en de
politieke metafoor. Flood & Jackson beschouwen deze metaforen als filters om systemen
te beschouwen: een visie die in wezen overeenkomt met het stratum-concept. In eerder
besproken literatuur (met name de meer kwantitatieve personeelsplanning literatuur)
overheerst de machine metafoor, terwijl in de strategische human resource management
literatuur vooral aandacht bestaat voor de ?open systeem” visie. 
Ieder van de aangegeven metaforen of visies is te beschouwen als een optiek op de
organisatie en levert een invalshoek (een stratum) op van waaruit ook personeelsbesturing
bezien kan worden. De ?viable system” visie, die in de strategisch management literatuur
wel wordt aangeduid met de term ?interpretatieve benadering” (Chaffee, 1985), levert een
andere visie op de relatie tussen strategie en personeelsbesturing, zoals we in Hoofdstuk
zes zullen uitwerken. De cultuur metafoor (het stratum cultuur) roept gezien vanuit
personeelsbesturing vragen op naar het bestaan van de cultuur, de invloed op personeel,
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de uniformiteit van de cultuur, het bestaan van subculturen (in verschillende afdelingen,
onder verschillende specialismen of verschillende hiërarchische niveaus of tussen vesti-
gingsplaatsen). Personeelsbesturing kan vanuit verschillende decomposities (op basis van
cultuur) streven naar een meer uniforme cultuur of juist naar versterking van bestaande
subculturen. 
Elk stratum, gezien vanuit deze verschillende ?metafoor-brillen” levert nieuwe inzichten
op en andere opdelingen van het totale personeelsbestand. Vanuit deze verschillende strata
ontstaan daarmee ook verschillende besturingsvraagstukken, die overigens niet in alle
gevallen even belangrijk hoeven te zijn. Analoog aan de redenering van Flood & Jackson
kan er gegeven een bepaalde problematische situatie, gekozen worden voor het nader
uitwerken van één van de aangegeven strata. 

4.2.3 Invloed van de omgeving

Naast de gepresenteerde indelingen van de bemanning van de organisatie als een verzame-
ling van activiteiten en als verzameling functies, spelen in de praktijk van de organisatie
nog andere gezichtspunten een rol. Voor bepaalde groepen in de samenleving wordt door
de overheid beleid gevoerd. Dit beleid gaat in veel gevallen samen met een zekere
regelgeving, waaraan een organisatie zich dient te houden. Daarnaast voeren organisaties
beleid ten aanzien van specifieke groepen van (potentiële) werknemers. Het betreft hier
onder andere: minderheden beleid, emancipatie beleid, ouderen beleid, her-intreders,
jongeren, management development en beleid ten aanzien van WAO'ers. Personeel dat
binnen zo'n specifieke groep valt is veelal willekeurig verspreid over de hiervoor
genoemde eenheden. Hoewel hier bijvoorbeeld ten aanzien van minderheden wel eens een
uitzondering valt waar te nemen (denk bijvoorbeeld aan ongeschoold produktiewerk dat
uitsluitend door gastarbeiders verricht wordt). Ook in deze benadering van groepen van
het totale personeelsbestand is het idee van personeelsvoorzieningseenheden herkenbaar.
De voornaamste overeenkomst is gelegen in het feit dat in de besturing van personeel
rekening moet worden gehouden met verschillende perspectieven en verschillende doelen
van de besturing, die voor een bepaalde groep van het personeel kunnen interfereren. Hoe
daarmee kan worden omgegaan wordt in het vervolg behandeld.

Vervolg Voorbeeld
Voortbouwend op het in Paragraaf 4.2.1 geschetste voorbeeld, zullen we enig e
voorbeelden geven van de in de laatste twee paragrafen genoemde invalshoeken. Uit
paragraaf 4.2.2 kunnen we dan bijvoorbeeld een onderscheid maken naar adviseurs die
een opleiding hebben gehad aan de Faculteit Bedrijfskunde Groningen en adviseurs met
een TU-opleiding. Vanuit deze paragraaf zou het mogelijk zijn dat er een special e
aandacht is voor vrouwelijke adviseurs. In een plaatje weergegeven leidt tot d e
verandering van Figuur 4.1 in Figuur 4.3.
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4.2.4 Evaluatie

In bovenstaande paragraaf hebben we de eerste bouwsteen van het concept voor perso-
neelsbesturing: het strata-concept, nader uitgewerkt. Vanuit drie verschillende achtergron-
den zijn een groot aantal strata onderscheiden. Voor een willekeurige organisatie zullen
niet al deze strata in elke situatie van even groot belang zijn. Wel dient er te worden
nagegaan of dat ook daadwerkelijk het geval is. Door het op een systematische manier
aangeven van verschillende invalshoeken, zoals in het voorgaande gedaan is, is de
complexiteit van personeelsbesturing in theoretische zin duidelijk gemaakt. Tevens is
hiermee een referentie-lijst tot stand gekomen om in een organisatie tot een keuze te komen
voor de relevante strata voor een organisatie. 
Daarnaast is in de bovenstaande paragraaf ingegaan op decompositie (de tweede betekenis
van het strata-concept) van de bemanning uitgaande van een bepaald(e) strata/invalshoek.
De literatuur, die we in de voorgaande hoofdstukken besproken hebben, schenkt slechts
in geringe mate aandacht aan de veelheid van invalshoeken die mogelijk en nodig zijn,
voor personeelsbesturing. Het belangrijkste is echter dat in deze paragraaf een zienswijze
is uitgewerkt, die een systematische benadering geeft om verschillende strata voor perso-
neelsbesturing te onderkennen. 

4.3 DECISION LAYERS IN PERSONEELSBESTURING 
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In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op verschillende relevante invalshoeken ten
behoeve van personeelsbesturing. In deze paragraaf werken we de beslissings-hiërarchie
van personeelsbesturing nader uit. Hierbij is de vraag welke beslissingen binnen perso-
neelsbesturing van een organisatie op welk van de drie decision-layers gelokaliseerd
moeten worden. Deze opsplitsing in drie beslissings-lagen is noodzakelijk omdat de
complexiteit bij personeelsbesturing te groot is voor het nemen van alle samenhangende
beslissingen in één keer. De centrale gedachte achter de Decision-Layers is dat een hoger
beslissingsniveau een aantal randcondities vast legt voor een lager beslissingsniveau. Voor
een succesvolle opsplitsing is het nodig dat een lager niveau nog wel een zekere vrijheid
heeft ten aanzien van de te nemen beslissingen. Als dat niet het geval zou zijn, zou een
lager niveau overbodig zijn en zou bovendien de reductie van de complexiteit op een hoger
niveau minimaal zijn. Door de verdeling van beslissingen op de drie niveaus ontstaat op
elk niveau een min of meer overzichtelijk beslissingsprobleem. Terugkoppeling van een
lager niveau naar een hoger niveau kan leiden tot het bijstellen van de randvoorwaarden
of beslis-regels die door het hogere niveau aan het lagere niveau worden gegeven. 
In de algemene theorie ten aanzien van Decision Layers (zie Appendix A.3.2) wordt
uitgegaan van een proces, dat bestuurd wordt door drie beslissingsniveaus (decision-
layers). Daarom zullen we eerst nader aandacht schenken aan de omschrijving van het
proces dat bestuurd wordt. Daarna worden de drie decision-layers nader uitgewerkt. 

Het proces
In het voorgaande hebben we via het strata-concept de verschillende aspecten van de
bemanning (het object van personeelsbesturing) gerangschikt. Deze bemanning van een
organisatie kan op twee manieren worden opgevat: in statische zin duidt dit op het
aanwezige personeel, in dynamische zin heeft dit de betekenis van het proces van in-, door-
en uitstroom van personeel (vgl. Beer et al., 1984). De reikwijdte van deze tweede
betekenis strekt verder dan alleen promotie in de traditionele zin. Hier worden er alle
veranderingen in de positie van personeel mee bedoeld. Dat betekent ook dat we onder het
proces van bemannen het werkveld rekenen dat Beer et al. aanduiden met ?de definitie en
het ontwerp van werk - het organiseren van mensen, middelen, activiteiten en technologie”.
Iets strikter gesteld: deze definitie en het ontwerp (het organiseren van mensen, middelen,
activiteiten en technologie) worden opgevat als onderdelen van de personeelsbesturing
(die onder worden gebracht in de drie beslissingslagen). De resultante van die beslissingen
is de bemanning in statische zin: de bemanning zoals die wordt aangetroffen in een
organisatie. Hiermee gaan we bewust een stapje verder dan benaderingen in de
personeelsplanning, waarin het organiseren van werk (meestal impliciet de formele
organisatie) niet expliciet als beïnvloedbaar wordt gezien. 

In de bovenstaande beschrijving liggen de verschillende invalshoeken, die voortvloeien
uit het strata-concept, besloten. Bij in-, door-, en uitstroom (het dynamische perspectief)
dient dus niet alleen aan klassieke invullingen van het organisatiebegrip gedacht te worden.
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Ook veranderingen in de organisatiecultuur of veranderingen in de organisatie-strategie
leiden tot nieuwe inzichten in wat in-, door-, of uitstroom is. Anders gezegd: het
pensioneren van een bepaald personeelslid dient niet alleen gezien te worden in het
perspectief van het ontstaan van een vacature (een al dan niet op te vullen plaats), maar
ook in het perspectief van vernieuwing van contacten in en buiten de organisatie, verande-
ringen in cultuur etc. Hetzelfde geldt voor het aannemen van een nieuw personeelslid: ook
dit is meer dan het opvullen van een vacature.

Het organiserende niveau
Op dit niveau vindt de ontwikkeling en uitwerking van de personeels-strategie plaats.
Juister is het wellicht te stellen dat op dit niveau personeels-strategieën worden
ontwikkeld. Elk van de verschillende strata (invalshoeken), die relevant worden geacht
voor een organisatie, levert een bepaalde besturingsopgave op. In veel literatuur en in veel
organisaties wordt slechts vanuit één enkel perspectief een personeels-strategie
ontwikkeld. In Hoofdstuk zes komen we daar uitgebreid op terug. 
In de literatuur worden verschillende perspectieven op personeels-strategie onderkend.
Beer et al. (1984) onderscheiden bijvoorbeeld drie perspectieven, die corresponderen met
strata: het organisatie perspectief (dat volgend is), het maatschappelijke perspectief (de
waarde die werk heeft naast andere activiteiten) en het individuele perspectief (carrière,
loopbaan). Het eerste perspectief correspondeert met het klassieke organisatie beeld van
de organisatie als open systeem, waarin de personeels-strategie <volgt’ uit de economische
doelstellingen van de organisatie. Uit de twee laatste kunnen expliciete, zelfstandige perso-
neels-strategieën worden afgeleid. Deze strategieën volgen uit andere organisatiebeelden,
die in de vorige paragraaf besproken zijn. 
Het niet expliciet onderkennen van de mogelijkheid een strategie uit te werken ten aanzien
van een bepaald strata, leidt, paradoxaal, wel tot een bepaalde keuze voor een strategie
ten aanzien van zo'n strata. Wanneer een organisatie de ontwikkeling van een personeels-
strategie louter opvat als het vinden van een bij de organisatie-strategie (opgevat als louter
voortkomend uit de economische visie) passende uitwerking van de personeelsbesturing,
wordt daarmee impliciet gekozen voor een strategie ten aanzien van het negeren van
wensen ten aanzien van individuele loopbanen en carrières. Dit zal zonder dat zo'n
organisatie de oorzaak beseft, kunnen leiden tot verhoogde uitstroom en/of minder succes
bij het werven van nieuw personeel. Een meer expliciete onderkenning van dergelijke
wensen is derhalve nodig. 

In het algemeen, zal afstemming en integratie nodig zijn bij de nadere uitwerking van de
doelstellingen met betrekking tot verschillende te onderscheiden strata/invalshoeken. 
Uit de bovenstaande alinea werd dat al enigszins duidelijk. Deze afstemming kan leiden
tot het opstellen van randvoorwaarden vanuit een bepaalde invalshoek voor andere
invalshoeken: inspelen op maatschappelijke veranderingen en/of individuele loopbaan-
wensen legt beperkingen op aan de te volgen organisatie-strategie en de personeels-
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 Hierbij valt nogmaals de kanttekening te maken dat de organisatie van werk hiervan een2

onderdeel is. 

strategie daarbinnen. Deze afstemming kan deels plaatsvinden binnen het decision-layer
model, deels zal deze afstemming tot stand moeten komen door het op een verstandige
wijze verdelen van beslissingen binnen het multi-echelon model. 
De nadere uitwerking van de strategie behelst de concretisering ten aanzien van loopbaan-
patronen (interne carrières of werving op alle niveaus), opleiding en begeleiding van
mensen in de organisatie, belonings- en beoordelingsstructuur, kwaliteit van de arbeid en
keuzes ten aanzien van de vereiste flexibiliteit en de wijze waarop deze bereikt dient te
worden (functioneel/numeriek). Hiermee hangt het globaal in kaart brengen van in- en
externe vraag en aanbod van werknemers samen en de afstemming daartussen. 

Tenslotte dient het organiserende niveau aan te geven waarover, op welke wijze en in
welke vorm feedback van het adaptieve niveau gekregen wordt. Impliciet ligt hiermee de
beslissingsvrijheid van dit lagere niveau vast.

Het adaptieve niveau
Op dit niveau onderscheiden we twee subsystemen: het personeelssysteem en het 
evaluatiesysteem. 

Het personeelssysteem verzorgt de afstemming tussen de behoefte aan en het aanbod van
personeel in kwantitatieve en kwalitatieve  zin, waarbij de randvoorwaarden worden2

bepaald door de regels, normen en procedures ten aanzien van beloning, beoordeling,
opleiding, kwaliteit van de arbeid, loopbaanpatronen. Hierbij is inbegrepen het inschatten
en meten van de ontwikkelingen in het personeelsbestand (promoties, verloop ed.) en van
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze afstemming kan de concrete vorm aannemen van
een personeelsplan, waarin de verwachte ontwikkeling en de vereiste maatregelen op een
geaggregeerd niveau zijn uitgewerkt. Dit plan geeft de randcondities weer voor
beslissingen op het selectieniveau. In een bureaucratische organisatie zou dat een formatie-
plan of personeelsbudget kunnen zijn. Het personeelssysteem geeft tevens een dusdanige
uitwerking voor de overige uitgangspunten van de personeelsstrategie dat het selectie
niveau bruikbare regels en procedures krijgt. Dit betreft regels, procedures en/of systemen
voor beoordeling, beloning, promotie en overplaatsing, ontslag, werving en selectie;
normen voor kwaliteit van de arbeid. In dit subsysteem zijn voor een deel de in Hoofdstuk
twee beschreven methoden en technieken toepasbaar. Het resultaat van de binnen dit
subsysteem genomen beslissingen is een reductie van de onzekerheid op het selectieniveau.

Het evaluatiesysteem (vgl. Van de Water & de Vries, 1992) is erop gericht de regels,
procedures en normen van het personeelssysteem te toetsen en eventueel bij te sturen op
basis van de richtlijnen van het organiserende niveau, ?externe” informatie (dit kan
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 Een voorbeeld hiervan is de veelal geringe flexibiliteit van het personeel: deze zal ee n3

uitgangspunt zijn voor het personeelssysteem, onverwacht hoog verloop biedt nieuw e
mogelijkheden en/of problemen, waarbij het volgen van de plannen van het personeelssysteem
veelal niet de meest adequate reactie zal blijken te zijn. Het evaluatiesysteem zal in dergelijke
gevallen dienen in te grijpen. 

betrekking hebben op informatie van buiten de organisatie en op verandering in plannen
of uitvoering in de organisatie) en informatie van het selectie niveau. Dit kan onder andere
betrekking hebben op het ?bijstellen van de onzekerheid”, zoals die naar voren komt uit
het personeelssysteem. De voornaamste reden voor het bestaan van dit subsysteem is
enerzijds verandering in het bestuurde transformatieproces en anderzijds de noodzaak om
maximaal gebruik te maken van eventuele nieuwe opties .3

Binnen dit systeem vallen eveneens de beslissingen om op basis van informatie van het
selectie niveau, in bepaalde individuele gevallen of bijzonder omstandigheden af te wijken
van regels in het personeelssysteem, mits dat valt in te passen in de algemene doelstellin-
gen van het organiserende niveau. Hiermee wordt overbelasting van het organiserende
niveau voorkomen. Het evaluatiesysteem geeft het organiserende niveau feedback ten
aanzien van het functioneren van het personeelssysteem en ten aanzien van het bereiken
en de bereikbaarheid van de doelstellingen zoals die binnen het organiserende niveau
vastgesteld zijn. 
Het niet onderscheiden van een <adaptief niveau’ is naar onze idee een belangrijk gemis
in gangbare benaderingen van personeelsbesturing. Door het expliciet onderscheiden van
twee subsystemen op dit besturingsniveau wordt meer recht gedaan aan de veelal sterk
wisselende omstandigheden en de daaruit voortvloeiende, noodzakelijke aanpassingen.
Vooral het onderscheiden van een evaluatiesysteem is daarbij van wezenlijk belang. 
Tevens wordt hiermee een niveau gelegd tussen formulering van uitgangspunten en directe
uitvoering bij personeelsbesturing, wat een wezenlijk gebrek is in zowel de meer mathe-
matische personeelsplanning literatuur als in de moderne literatuur over (strategisch)
human resource management. Nog anders geformuleerd: het adaptieve niveau slaat een
brug tussen enerzijds het formuleren van uitgangspunten en anderzijds de concrete
toepassing van personeelsinstrumenten. De indruk is dat beide afzonderlijk veel aandacht
hebben gekregen, zonder dat er voldoende relatie tussen deze twee deelgebieden bestaat.

Het selectie niveau 
Op basis van de regels, procedures en normen van het adaptieve niveau, stuurt het selectie
niveau de stroom van personeel in, door en uit de organisatie en maakt keuzes ten aanzien
van het organiseren van de arbeid. Uiteraard is het wenselijk en noodzakelijk een zekere
speelruimte aan dit niveau te geven, omdat anders dit beslissingsniveau in feite leeg en
dus overbodig zou zijn. Op dit niveau worden derhalve beslissingen genomen inzake
werving en selectie van personeel, promotie van personeel, en uitstroom van personeel.
Tevens wordt hier de voor deze beslissingen noodzakelijke informatie verzameld: het
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uitvoeren van beoordeling en beloning, opzetten van opleiding en uitvoering daarvan,
registratie van werkelijke personeelsontwikkelingen ed. Binnen dit niveau valt het
bewaken, registreren van de personeelsinzet (zoals die voortvloeit uit het personeels-
systeem): zijn geplande bezettingsniveaus voldoend in kwalitatief en kwantitatief opzicht,
worden geplande doelstellingen bereikt. 
Informatie over wel en niet bereikte doelstellingen, knelpunten etc. worden teruggekoppeld
naar de hogere niveaus. Op basis van die informatie wordt daar bekeken of en hoe de
normen, regels en procedures moeten worden bijgesteld of dat de fundamentele
uitgangspunten bijstelling behoeven. 
In Figuur 4.4 (vergelijk Figuur A.2 in de Appendix) worden de hoofdelementen van de
Decision Layers in personeelsbesturing samengevat.

4.3.1 Evaluatie

In het voorgaande is een uitwerking gegeven aan het decision layer concept voor perso-
neelsbesturing. Het gepresenteerde concept ordent grote delen van de literatuur. Elk van
de drie onderscheiden beslissingslagen kan worden beschouwd als een representant van
de accenten die gelegd worden in delen van de literatuur. Het accent dat het (strategische)
human resource management en het sociaal beleid leggen op formuleren van doelen, is
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terug te vinden in het organiserende niveau. Het adaptieve niveau representeert de
literatuur op het gebied van personeelsplanning, terwijl de uitvoering van personeelsbestu-
ring binnen het selectieve niveau gevoed wordt door de methoden en technieken uit het
personeelsbeleid. Een belangrijke toevoeging is het onderscheiden van een evaluatiesys-
teem binnen het adaptieve niveau. Dit is een gemis in de huidige literatuur op het gebied,
waaraan slechts een enkele auteur, spaarzaam refereert. Hierbij valt te denken aan de rol
van probleemoplosser voor personeelsmanagement (Legge, 1978) of het aspect ?sociaal
begeleider” (Buitendam, 1979). Het evaluatiesysteem maakt deze rollen meer expliciet
en bedt ze tevens beter in de beslissingsstructuur in. 
Het gepresenteerde kader is, zoals Mesarovic et al. ook expliciet stellen een top-down
benadering. Anders gezegd de hogere eenheden hebben ?priority of action”. In de
uitwerking ervan blijkt dat dit meestal minder rigide top-down is dan het lijkt: door de
feedback informatie van een lager niveau naar een hoger niveau wordt het hogere niveau
beïnvloed. Dit is op te vatten als besturing van het hogere niveau door het lagere niveau.
De Leeuw (1982, p. 114) duidt dit aan met de term ?BO-BS-spel”. Het ?spelen” van dit spel
zal pas daadwerkelijk kunnen plaatsvinden als de verschillende beslissingen van het
gepresenteerde kader, zijn toegewezen aan onderdelen van organisaties.
Tenslotte, in aansluiting op de laatste opmerking, wijzen we erop dat de onderscheiden
niveaus geen verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden over organisatorische
niveaus impliceren. Het bovenstaande heeft als voornaamste doel het onderscheiden van
relevante beslissingen van personeelsbesturing binnen één kader. 

4.4 MULTI-ECHELONS IN PERSONEELSBESTURING

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de bemanning van een organisatie op
verschillende manieren bekeken kan worden. Vanuit het strata-concept zijn een groot
aantal verschillende aspecten van de bemanning zichtbaar geworden. In abstracte zin
kunnen de verschillende strata beschouwd worden als deelprocessen van de bemanning
van een organisatie. Al deze deelprocessen samen vormen het proces dat door personeels-
besturing bestuurd wordt. Ook de personeelsbesturing zelf kan worden opgesplitst, zoals
we in de vorige paragraaf over Decision Layers hebben gezien. 
In zijn algemeenheid zullen de verschillende deelprocessen en de beslissingen, die vanuit
het perspectief van zo'n deelproces genomen worden, elkaar beïnvloeden. Dit is het meest
duidelijk bij de strata die vanuit de klassieke organisatiekunde zijn onderscheiden; markt-
eenheden en functionele eenheden. Maar ook voor strata vanuit de andere invalshoeken
zullen dergelijke interferenties optreden. Interferentie bij een bepaald deelproces is in
formele zin op te vatten als de input (interface input in terminologie van Mesarovic et al.)
van alle andere deelprocessen op dat proces. De interface input is meestal niet expliciet
bedoeld, maar het gevolg van het feit dat alle deelprocessen (ieder apart) zo goed mogelijk
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bestuurd worden om een bepaald doel te bereiken, gegeven een bepaalde onafhankelijke
verstoring. In formele, abstracte zin wordt deze besturing door een beslissingseenheid
verricht, die daarbij een bepaald doel nastreeft, een bepaald beeld heeft van het bestu-
ringsprobleem en bepaalde regels hanteert en over bepaalde informatie beschikt om de
doelstelling te bereiken. 
Hierbij komen, uitgaande van de theorie van multi-echelons (zie Appendix A.3.3) tal van
vragen boven: welke regels kan een beslissingseenheid hanteren, over welke informatie
beschikt een beslissingseenheid (ook met betrekking tot verstoringen, de interface inputs
en het gedrag van andere beslissingseenheden op hetzelfde niveau), welke mogelijkheden
heeft een hogere beslissingseenheid om lagere beslissingseenheden bij te sturen op de korte
termijn en op de lange termijn, welke informatie-uitwisseling is er mogelijk tussen
verschillende beslissingseenheden, welke beslissingen uit het Decision Layer concept
worden toegekend aan de verschillende echelons en vervolgens aan welke beslissingseen-
heden binnen een echelon. Aan deze vragen kunnen we vanuit het voorgaande nog de vraag
toevoegen welke strata vanuit welk echelon worden bestuurd. 

Het uiteindelijke doel van deze paragraaf is een raamwerk uit te werken, waarin het strata
concept van personeelsbesturing, het Decison layer concept, gecombineerd worden in het
concept van multi-echelons. Daarmee wordt namelijk ook de link gelegd met de inpassing
van het totale concept in organisaties. De verschillende beslissingseenheden, met de
daaraan toegewezen beslissingen, zijn in een organisatie immers afdelingen, managers of
adviseurs. Bij de toepassing van het concept van personeelsbesturing dient op zijn minst
rekening te worden gehouden met de bestaande organisatiestructuur en de bestaande
hiërarchie van besluitvorming. Uit een grondige analyse van de personeelsbesturing: de
keuze van bepaalde strata, het ontwerp van verschillende besluitvormingslagen etc., zou
kunnen voortkomen dat deze bestaande structuren niet adequaat zijn. We nemen dergelijke
implementatie problemen niet op in onze beschouwing en kiezen voor het volgen van
bestaande structuren bij het ontwerpen van een echelon-structuur. 

Het bovenstaande impliceert dat het niet mogelijk is voor alle organisaties één geschikte
multi-echelon hiërarchie voor personeelsbesturing aan te geven. Hieraan zijn onder andere
verschillen in grootte van organisaties en in de organisatiestructuur debet. In een kleine
organisatie zal het bijvoorbeeld niet mogelijk of wenselijk zijn beslissingen van het
organiserende en het adaptieve niveau over verschillende echelons te verdelen. Grotere
organisaties verschillen sterk in de wijze waarop ze gestructureerd zijn: geografisch
gespreid of niet, functioneel of business units. 

In het vervolg zullen we daarom een benadering aangeven voor het ontwerpen van een
echelon-hiërarchie voor personeelsbesturing en overwegingen die bij dit ontwerp een rol
dienen te spelen. Daarbij is gekozen voor een ontwerp-proces in drie stappen: decomposi-
tie, besturing op het laagste echelon en besturing op de hogere echelons. 
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4.4.1 Decompositie van de bemanning

In de eerste stap staat decompositie van de bemanning centraal. Hiervoor is aangegeven
dat er een groot aantal strata te onderscheiden valt voor personeelsbesturing. Een eerste
vraag is derhalve welke strata een organisatie wil onderscheiden. Een tweede vraag is hoe
de besturing van deze strata in organisatorische zin vorm wordt gegeven. Het dilemma dat
ontstaat is het volgende: aan de ene kant dienen we alle relevante strata te besturen, terwijl
aan de andere kant het aantal besturingseenheden enigszins beperkt dient te blijven. We
kunnen dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld toelichten. 

Voorbeeld
Voor een niet te grote organisatie onderscheiden we als strata de vijf metaforen, drie
business units en vijf verschillende functionele groepen. Elk van deze dertien strata is
in de terminologie van multi-echelons op te vatten als een subproces van de bemanning
van de organisatie, waarvoor in abstracte, theoretische zin, een apart e
beslissingseenheid zal zijn. (In praktische zin kunnen verschillende beslissingseenheden
tot één fysieke beslissingseenheid worden samengevoegd, maar dat lost op zich het
geschetste probleem niet direct op.) Elk van deze eenheden hanteert zijn eige n
doelstelling en beeld van het te besturen subproces. De volgende problemen worden
daarbij zichtbaar: de verschillende subprocessen en de besturing daarvan voldoen in
het algemeen niet aan de eis van nearly decomposability. Daardoor zal het effect van
de interface inputs groot zijn en daarmee zal de taak van de coördinerende hoger e
eenheid omvangrijk worden. Ook het inpassen van deze beslissingsstructuur in d e
organisatie lijkt niet gemakkelijk. 

Voor het ontwerp van de multi-echelon structuur voor personeelsbesturing wordt de
volgende oplossing voorgesteld. De decompositie van de bemanning dient aan te sluiten
bij de in de organisatie gekozen opsplitsing in afdelingen, werkmaatschappijen, regio's
of business units. Dat betekent dat in eerste instantie de strata die voortkomen uit de
klassieke organisatiekunde (zie paragraaf 4.2.1) als subprocessen worden gekozen. Deze
opsplitsing kan gebaseerd zijn op ?grouping by market” of ?grouping by function”. De
aldus ontstane markteenheden of functionele eenheden worden bestuurd door beslissings-
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 Indien uit de decompositie bijzonder omvangrijke markt/functionele eenheden ontstaan is4

verder decompositie gewenst en ontstaan er meer echelons. In sommige gevallen kan he t
wellicht wenselijk of noodzakelijk zijn voor een dergelijke grote eenheid een apart systeem
van personeelsbesturing te ontwerpen. Voor de verder uitwerking in deze paragraaf heeft e.e.a.
geen consequenties.

 Bij de hier gemaakte keuze ten aanzien van het volgen van de bestaande organisatiestructuur,5

valt op te merken dat zoals bij elke decompositie, kritische gekeken moet worden naar de
daaruit voortvloeiende interface inputs.

 Van der Bij onderscheidt twee mogelijke manieren van coördinatie tussen personeels -6

voorzieningseenheden en primaire eenheden: de coördinatie wordt door een hoger (i.c. het
concern-niveau) niveau gerealiseerd, of de verschillende eenheden moeten zich houden aan
bepaalde normen en condities (die niet in concreto zijn uitgewerkt) (zie voor een verder e
bespreking Paragraaf 2.7).

eenheden, die het laagste niveau van de multi-echelon structuur vormen . Daarnaast zal4 5,

overwogen moeten worden welke andere strata bestuurd moeten worden door een beslis-
singseenheid op het laagste niveau. Hierbij valt te denken aan delen van de bemanning die
in verschillende eenheden werkzaam/aangesteld kunnen zijn, zoals managers, bepaalde
functionele specialismen of de groep gehandicapte werknemers. Bij de afweging al dan
niet voor dergelijke strata een beslissingseenheid in te stellen, speelt de mate waarin voor
dergelijke strata een aparte doelstelling te formuleren is, een rol. Daarnaast is het van
belang of deze strata zijn te besturen via door een hoger echelon op te leggen beperkingen
(coordination inputs) aan het lagere echelon. Naarmate de eigen doelstelling explicieter
is en naarmate de aard van de beperkingen voor de lagere beslissingseenheden groter is,
ligt het meer voor de hand een aparte beslissingseenheid in te stellen. Als extra overweging
geldt ook dat het ?doorschuiven” naar hogere echelons de besturing op dat niveau lastiger
zal maken. Het lijkt raadzaam in ieder geval naast de markt-eenheden ook functionele
eenheden expliciet te besturen (of vice versa). Dit hoeft echter niet altijd op het laagste
echelon. 
De strata die we op deze wijze ?extra” onderscheiden op het laagste echelon zijn verge-
lijkbaar met dat, wat Van der Bij aanduidt met personeelsvoorzieningseenheden. De hier
gekozen wijze van decompositie is een generalisatie daarvan, omdat we naast functionele
eenheden ook eenheden uit andere strata uit paragraaf 4.2 kunnen laten besturen vanuit
het laagste echelon. Hiermee is ons concept meer algemeen toepasbaar. Daarnaast biedt
de theorie ten aanzien van multi-echelon hiërarchie (Appendix A.3.3) een groter scala voor
de wijze waarop coördinatie tussen de verschillende beslissingseenheden (op hetzelfde
niveau en in verticale zin) geregeld kan worden . We werken deze coördinatie-vormen in6

de volgende stap uit. 

Voorbeeld
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In dit voorbeeld geven we een illustratie van deze decompositie. We gaan uit van een
organisatie, die in drie verschillende markten opereert. De organisatie heeft daarnaast
een algemeen beleid ten aanzien van de plaatsing, begeleiding en ontwikkeling van
management. Het onderhoudspersoneel wordt in tegenstelling tot het andere personeel
ingezet voor activiteiten ten behoeve van de drie verschillende markten. Ook daarvoor
is een aparte aansturing noodzakelijk. In Figuur 4.5 geven we een min of meer logische
decompositie van de bemanning en de daaruit resulterende echelons van het laagste
niveau. Hierin is sprake van drie markt-eenheden en twee functionele eenheden voor
managers en onderhoudspersoneel. Merk op dat één van deze functionele eenheden ook
betrekking zou kunnen hebben op al het vrouwelijke personeel en de beoogde positieve
discriminatie ten aanzien van deze groep. In dat laatste geval zullen de interface inputs
waarschijnlijk groter zijn dan in het geval dat in Figuur 4.5 is weergegeven. 

Wellicht ten overvloede, zij opgemerkt dat in Figuur 4.5 het aangeven van informatie-
stromen voor de coördinatie van de verschillende eenheden achterwege gelaten is.

4.4.2 Personeelsbesturing op het laagste echelon

In de tweede stap geven we nader invulling aan de beslissingen die door de onderscheiden
beslissingseenheden op het laagste echelon genomen worden. Algemeen geldende
uitspraken geven voor deze inrichting is ondoenlijk. We geven een aantal overwegingen
en werken deze aan de hand van een voorbeeld uit. 
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Figuur 4.5 Van strata naar echelon-structuur
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In deze stap is de hiervoor gekozen decompositie in deelprocessen uitgangspunt. Bij de
besturing op het laagste echelon dient een keuze gemaakt te worden over de wijze van
coördineren, die erop gericht is de beslissingen van de beslissingseenheden zo te reguleren
dat ongewenste effecten van interacties tussen subprocessen beperkt blijven. Een wijze
van coördineren (voor een theoretische verdieping: Appendix A.3.3) wordt onder andere
vastgelegd door de informatie en het model (van het totale systeem) dat door het hogere
echelon aan de eenheden op het lagere echelon wordt gegeven (de coordination input). Deel
van de coordination input kan informatie zijn over de (mogelijke) waarde van interface
inputs. Ook dienen binnen deze stap de doelstellingen van de verschillende beslissings-
eenheden bepaald te worden. 
In paragraaf 4.3 hebben we drie decision layers onderscheiden. Naast bovenstaande vragen
wordt in deze stap ook een antwoord gezocht op de vraag welke van deze beslissingen op
welk echelon genomen moeten of mogen worden. In theorie (maar ook in de praktijk) zijn
twee extreme varianten mogelijk. In het ene uiterste worden de beslissingen van de drie
decision-layers geheel en al overgelaten aan het laagste echelon. In dat geval is de
coördinatie tussen de verschillende eenheden vrijwel nihil omdat de personeelsbesturing
in elke eenheid vrijwel autonoom is. In de andere extreme situatie worden alle beslissingen
genomen door het hoogste echelon. In dat geval heeft een multi-echelon structuur in feite
geen enkel voordeel. Vanuit de praktijk en vanuit de verder ontwikkeling van het concept
zijn de tussenliggende varianten het meest interessant, maar ook het meest ingewikkeld
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om in algemene zin te behandelen.
Vanuit het oogpunt van efficiënte besturing van het personeel en het zo laag mogelijk
maken van de coördinatie tussen hogere en lagere echelons is het te verkiezen zoveel
mogelijk beslissingen (in ieder geval de beslissingen waardoor geen of nauwelijks
interface inputs ontstaan met andere deelprocessen) aan het laagste echelon toe te wijzen.
Daaronder vallen in de meeste gevallen in ieder geval de beslissingen van het
selectieniveau (zie paragraaf 4.3). Naarmate de autonomie van de markt-eenheden of
functionele eenheden groter is, zullen er ook meer beslissingen van het adaptieve niveau
aan het laagste niveau kunnen worden toegewezen. Naarmate er meer ?doorsnijdingen”
worden onderscheiden, zullen er echter meer coordination inputs nodig zijn door het
hogere echelon. We werken dit aan de hand van het voorbeeld uit Figuur 4.5 nader uit. 

Vervolg Voorbeeld (uit paragraaf 4.4.1)
Het is goed voor te stellen dat op basis van feedback van de eenheden A, B en C een
hoger niveau in staat is de totale behoefte aan Managers en Onderhoudspersoneel te
schatten (een beslissing van het personeelssysteem binnen het adaptieve niveau). Het
is aannemelijk dat de interacties tussen A, B en C verwaarloosbaar zijn; dat geldt echter
niet voor de interacties tussen {A, B en C} aan de ene kant en {D en E} aan de andere
kant. We veronderstellen dat de doelstelling van E is zo weinig mogelijk onderhouds-
personeel vast in dienst te hebben, waarvoor tevens wordt geëist dat deze voor bijna
100% aan het werk zijn. Als doelstelling van D veronderstellen we het beschikbaar
hebben/krijgen van voldoende management potentieel. De eenheden A, B en C streven
een optimale bezetting van hun markt-eenheid na. Coördinatie van de verschillende
eenheden lijkt gewenst: de keuze voor een bepaalde wijze van coördineren  (voor een
theoretische verdieping: Appendix A.3.3). 
Bij de besturing van het onderhoudspersoneel is de korte termijn allocatie van personeel
over de eenheden het hoofdprobleem, binnen de uit het personeelssystee m
voortvloeiende langere termijn bezetting. Interface inputs ontstaan door beslissingen
tot het uitvoeren van onderhoud in A, B en C en door beslissingen in E om personeel
toe te wijzen. Interaction prediction kan in deze situatie bestaan uit het geven va n
voorspellingen voor uit te voeren onderhoud, op basis waarvan E kan toewijzen .
Volgens de formele regels lopen deze informatiestromen via het hogere echelon. Indien
wordt gekozen voor een Load-Type benadering geeft het hogere echelon aan de eenheid
E een model voor de effecten van het al dan niet uitvoeren van onderhoud in de markt-
eenheden. Hierin kunnen risico's, marktaandelen, winstmarges, etc. een rol spelen. Op
basis hiervan besluit E tot het toewijzen van personeel. Eventuele mindere performance
van een bepaalde markteenheid kan via goal modification door het hogere echelo n
worden aangepast. Indien relaties ingewikkeld zijn kan gekozen worden voor he t
Coalition-Type: in dat geval kunnen A, B en C concurreren om de schaarse onderhouds-
capaciteit of door het aangaan van onderlinge afspraken coalities vormen. Naast deze
besturing zijn, zoals gezegd in de verschillende eenheden de beslissingen van he t
selectie layer ondergebracht. 
Voor de besturing door eenheid D gelden in grote lijnen dezelfde overwegingen als
hierboven genoemd. Een belangrijk verschil is dat er naast allocatie-beslissingen ook
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andere aspecten van personeelsbesturing gecoördineerd dienen te worden: beoordeling,
promotie, beloning. Deze kunnen zowel uit het oogpunt van management development
als vanuit het belang/doelstelling van de markt-eenheid beschouwd worden. Ee n
mogelijke wijze van coördineren is het Load-Type, waarbij de verschillende eenheden
de verantwoordelijkheid en een model krijgen om te beslissen vanuit een totaa l
organisatiebelang. Een alternatief is het management development te zien als een aspect
van het personeelssysteem en derhalve de besturing ervan via de coordination inputs
van het hogere echelon te regelen. 

In het bovenstaande hebben we gesproken over beslissings-eenheden of eenheden op een
bepaald echelon. In een organisatorische context zullen beslissingen genomen worden door
mensen of groepen mensen. In het concept maakt het niet uit of de beslissingen door een
hele groep personeel wordt genomen of dat een manager deze beslissingen neemt. Voor
de betrokkenen in een concrete organisatie zal de keuze voor een zogenaamde intrinsieke
of extrinsieke besturing wel uitmaken. Voor een nadere beschouwing hierover wordt
verwezen naar De Leeuw (1982). 

4.4.3 Personeelsbesturing op hogere echelons

In de derde stap dienen we ons af te vragen door welke eenheden de beslissingen van het
adaptieve layer (onderscheiden in een personeelssysteem en een evaluatiesysteem) en van
het zelf-organiserende layer genomen worden. 
Op het tweede echelon (het eerder genoemde laagste echelon is het eerste echelon)
onderscheiden we zo mogelijk twee beslissingseenheden: één voor het personeelssysteem
en één voor het evaluatiesysteem. Bij de eenheid waarin het evaluatiesysteem is onderge-
bracht valt te denken aan een afdeling Personeel/Human Resources. Deze toetst de
uitvoering van procedures (die vanuit het personeelssysteem zijn opgesteld), signaleert
afwijkingen daarin, toetst het personeelssysteem op ?naleving” van de uitgangspunten die
vanuit het zelf-organiserende niveau komen.
Binnen de eenheid waarin het personeelssysteem is ondergebracht wordt eveneens de
besturing voor de strata waarvoor geen eigen beslissingseenheid is ingericht op het eerste
niveau, uitgevoerd. In het voorbeeld valt hieronder in ieder geval de functionele eenheden.
In veel gevallen zal deze eenheid bestaan uit het management team of de directie. Het
onderscheid tussen beslissingen van het adaptieve layer en beslissingen van het
organiserende layer kan daardoor lastig worden, omdat ze beide door dezelfde groep
mensen worden genomen. In het algemeen zal de frequentie van deze soorten beslissingen
verschillen. 

Hierboven zijn we impliciet (en in het voorbeeld expliciet) uitgegaan van een redelijk
eenvoudige situatie. Organisaties die groot zijn en bestaan uit grote divisies zijn daarmee
niet behandeld. Het moge duidelijk zijn dat voor dergelijke organisaties verdere decompo-
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sitie noodzakelijk is. Hiervoor biedt het strata-concept, zoals weergegeven in Figuur A.1.
(Appendix A.3.1) de nodige richting. Vervolgens kan voor een aparte divisie de echelon-
structuur analoog aan het bovenstaande worden ingevuld. In veel grotere organisaties
zullen beslissingen van het adaptieve niveau verder gedecomponeerd kunnen worden naar
verschillende aspecten (beloning, planning etc.). Ook het evaluatiesysteem kan verder
opgesplitst zijn (emancipatiefunctionaris, ombudsman etc.). Grote invloed op de aangege-
ven systematiek zal dat niet hebben. 

4.4.4 Evaluatie

In deze paragraaf hebben we stilgestaan bij de vraag hoe het multi-echelon concept binnen
personeelsbesturing vorm kan krijgen. Hierop is geen eenduidig algemeen antwoord te
geven. Aangegeven is hoe vanuit de inzichten die in de voorgaande paragrafen uitgewerkt
zijn, zo'n concept in een concrete organisatie ontworpen kan worden en welke overwegin-
gen daarbij een rol dienen te spelen. Het multi-echelon fungeert daarbij, zoals eerder
aangegeven, als integratie tussen de concepten van strata en decision-layers en een
concrete organisatie. Tevens is aangegeven dat het multi-echelon concept aan deze
integratie iets toevoegt: de analyse van de wijze waarop coördinatie tot stand kan worden
gebracht.
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4.5 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is een concept voor personeelsbesturing ontwikkeld vanuit een systeem-
theoretische invalshoek. De rode draad van het concept wordt gevormd door de drie
hiërarchie concepten van Mesarovic et al., die in de Appendix van dit hoofdstuk behandeld
zijn. Elk van de drie concepten heeft een bepaald accent.
Voor het strata concept zijn twee betekenissen weergegeven. In de eerste betekenis geeft
het strata concept de mogelijkheid om op een systematische wijze de bemanning van een
organisatie vanuit verschillende perspectieven te ordenen. Daarbij verstaan we onder
bemanning (het object van personeelsbesturing) zowel het aanwezige personeel in een
organisatie, als het proces van in-, door- en uitstroom van het personeel. Dit waarborgt
de interdisciplinariteit en pluriformiteit van het concept voor personeelsbesturing.
Decompositie van de bemanning is een resultaat van toepassing van het strata-concept in
de tweede betekenis. Deze decompositie vormt de basis bij de uitwerking van het multi-
echelon concept.
Het decision-layer concept biedt een kader om de verschillende beslissingen binnen
personeelsbesturing te ordenen op drie niveaus van besturing. Een belangrijke toevoeging
aan de bestaande literatuur is het expliciet onderkennen van een evaluatiesysteem als
onderdeel van het adaptieve beslissingsniveau. In theoretische zin geeft het kader
mogelijkheden om bijdragen vanuit de personeelsplanning, het personeelsbeleid en het
human resource management onder te brengen. 
Het multi-echelon concept integreert de twee eerder uitgewerkte kaders in een geheel van
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, dat kan worden ingepast in een organisatie. Het
echelon concept geeft tevens richtlijnen voor de coördinatie tussen de diverse
beslissingseenheden met betrekking tot personeelsbesturing. In de uitwerking van het
multi-echelon concept voor personeelsbesturing worden overwegingen gepresenteerd voor
het ontwerp van personeelsbesturing. 
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BASISBEGRIPPEN

In dit hoofdstuk zijn een aantal begrippen en concepten toegepast, waarvan een nadere omschrijving
of de weergave van de theorie noodzakelijk om de theoretische achtergrond van het concept voor
personeelsbesturing te begrijpen. In deze Appendix zullen eerst de begrippen opsplitsbaarheid,
onzekerheid en complexiteit worden omschreven. Daarna zal specifiek worden ingegaan op de theorie
van hiërarchische systemen, uitgaande van de inzichten van Mesarovic, Macko en Takahara (1970).

A.1 COMPLEXITEIT EN ONZEKERHEID

In verschillende bijdragen aan de systeemtheorie en de organisatiekunde zijn pogingen ondernomen
het begrip complexiteit of complex systeem nader te omschrijven. Simon (1967, p. 86) stelt te n
aanzien van complexiteit het volgend: ?Roughly, by a complex system I mean one made up of a large
number of parts that interact in a nonsimple way”. Hieronder wordt verstaan dat ook als eigen -
schappen van delen van een systeem en wetten die de interactie tussen die delen bepalen, bekend
zijn, het nog niet triviaal is de werking of eigenschappen van het geheel te doorgronden. D e
omschrijving van De Leeuw (1994, p. 87) sluit hier goed bij aan: ?Complexe systemen zijn verweven
systemen met veel ingewikkelde, circulaire en onverwachte interacties”. Complexiteit (van ee n
systeem) heeft verschillende dimensies en is niet alleen een eigenschap van het systeem maar ook
van de waarnemer. Een zeer uitgebreide opsomming van karakteristieken van een complex systeem
ontlenen we aan Flood & Jackson (1991, p. 33). Zij noemen het volgende: een groot aanta l
elementen; veel interacties tussen de elementen; attributen van de elementen zijn nie t
gepredetermineerd; de interactie tussen de elementen is <loosely organised’; de elementen vertonen
een probabilistisch gedrag; het <systeem’ verandert in de tijd; ?sub-systemen” formuleren eigen doel-
stellingen; het ?systeem” staat onder invloed van ?behavioural influences” en, het systeem is een open
systeem. 
Door deze vrij brede interpretatie van het begrip complexiteit, maakt onzekerheid in wezen onderdeel
uit van complexiteit (vgl. ook De Leeuw, 1994). De omschrijving van onzekerheid van Galbraith
(1973) onderschrijft dat. Onzekerheid wordt opgevat als het verschil tussen de hoeveelheid informatie
die nodig is om een taak uit te voeren en de hoeveelheid informatie die de organisatie al heeft. Deze
omschrijving sluit goed aan bij de hiervoor weergegeven omschrijving van complexiteit. 
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A.2 NEARLY DECOMPOSABILITY

Een belangrijke eigenschap, die besturing van complexe systemen mogelijk maakt, is de nearl y
decomposability of opsplitsbaarheid ervan. Met nearly decomposability duidt Simon (1967, p. 99)
op de eigenschap dat er een onderscheid valt te maken in interacties tussen subsystemen en interacties
binnen subsystemen. Veelal is er een verschil in intensiteit van de interacties: binnen een subsysteem
zijn er meer en sterkere interacties tussen elementen dan tussen (elementen van) verschillend e
subsystemen. Door een systeem zodanig op te splitsen dat er nearly decomposability ?ontstaat”, wordt
er een eenvoudiger besturingsprobleem gecreëerd. Volgens Simon (p. 100) zijn er twee condities
(?propositions”) voor nearly decomposability: 

! het korte termijn gedrag van ieder subsysteem is bij benadering onafhankelijk van het korte
termijn gedrag van andere subsystemen;

! op langere termijn hangt het gedrag van ieder subsysteem slechts in geagregeerde vorm
samen met dat van andere subsystemen. 

Simon stelt dat in ieder geval een aantal complexe systemen voldoet aan deze voorwaarden, of ermee
benaderd kunnen worden. In de organisatiekunde kunnen we ook ernaar streven dat een systeem
eraan voldoet door het verstandig kiezen van elementen, subsystemen en relaties. Een systeem dat
op deze wijze kan worden opgesplitst, kan begrijpelijker worden beschreven, beter worden begrepen,
beter worden bestuurd. De hiërarchie concepten van Mesarovic et al. voldoen aan deze plezierige
eigenschappen. 

A.3 HIËRARCHISCHE SYSTEMEN

Bij het bestuderen en beschrijven van complexe verschijnselen blijkt veelal dat deze verschijnselen
een hiërarchische structuur hebben (De Leeuw, 1982, p. 134 e.v.; Simon, 1967), of dat ze in een
hiërarchische structuur gemodelleerd kunnen worden. In het voorgaande is aangegeven da t
personeelsbesturing een vraagstuk is waarbij het hiërarchie-begrip een belangrijke rol kan spelen,
gezien de complexiteit ervan. Hiërarchische structuren bezitten plezierige eigenschappen wat betreft
stabiliteit en bestuurbaarheid. Bij de bespreking van het hiërarchie begrip zal worden uitgegaan van
het werk van Mesarovic, Macko en Takahara. Een hiërarchisch systeem heeft aldus deze auteurs de
volgende (algemene) karakteristieken: ?vertical arrangement of subsystems which comprise th e
overall system, priority of action or right of intervention of the higher level subsystems, and depen-
dence of the higher level subsystem upon actual performance of the lower levels” (p. 34). Er worden
drie typen hiërarchische systemen beschreven. De drie hiërarchie begrippen hebben elke hun eigen
doel: ?the concept of strata is introduced for the modelling purpose; the concept of layers i s
introduced in reference to the vertical decomposition of a decision problem into subproblems; the
concept of echelons refers to the mutual relationship between decision-units comprising a system”
(Mesarovic et al., 1970, p. 52). We zullen ons bij de bespreking beperken tot de meer kwalitatieve
en conceptuele gedeelten van hun werk: de sterk mathematische uitwerking hiervan laten we buiten
beschouwing. Om deze mathematische uitwerking te begrijpen is een zeer degelijke wiskundige
kennis nodig en mede daardoor zijn de resultaten van de daarin uitgevoerde exercities nie t
gemakkeli jk te vertalen naar personeelsbesturing. In het volgende zullen we een eenduidig e
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interpretatie proberen te geven van de ideeën van Mesarovic et al., waar deze niet geheel duidelijk
of multi-interpreteerbaar zijn. 

A.3.1 Gestratificeerde systemen

Stratified systems (strata) worden omschreven als ?levels of description or abstraction”. D e
omschrijving van deze benadering is niet geheel duidelijk, zeker niet in het licht van bovengenoemde
algemene karakteristieken van hiërarchische systemen. De verwarring komt vooral voort uit het feit
dat een gestratificeerd systeem een ?family of models each concerned with the behavior of the system
as viewed from a different level of abstraction” is, terwijl anderzijds wordt gesteld dat ?it is necessary
that the functioning on any level be as independent of the functioning on other levels as possible”
(p. 37). De gegeven voorbeelden zijn ook niet eenduidig te interpreteren: soms lijkt het o m
verschillende invalshoeken te gaan (waarin het onduidelijk is wat de relatie is tussen twee strata),
soms om verschillende aggregatie niveaus (een interpretatie die door De Leeuw (1982, p. 137) wordt
gevolgd). Beide interpretaties zijn in het kader van deze studie van belang. 
Verschillende strata zijn aan de ene kant geschikt om verschillende aspecten van personeelsbesturing
in kaart te brengen: verschillende mogelijke invalshoeken aan te geven die van belang zijn voor de
besturing van personeel. Deze visie van strata kan worden gebruikt om op verschillende manieren
indelingen te maken naar aspecten van het personeelsbestand. Hierbij wordt dus het accent gelegd
op het gebruikmaken van verschillende modellen of invalshoeken. Hiermee wordt inzichtelij k
gemaakt welke aspecten van de bemanning bestuurd moeten worden. 
Aan de andere kant is het aangeven van verschillende niveaus van aggregatie ook een bruikbare
zienswijze. Een gestratificeerde beschrijving van een systeem wordt in deze visie verkregen door
een beschrijving van (sub)systemen op een gegeven niveau (stratum) waarbij een volgend stratum
wordt verkregen door gedetailleerder de sub-systemen te beschrijven. Figuur A.1 (naar Mesarovic
et al., p. 42) geeft deze visie weer. 
Opgemerkt zij nog dat een gestratificeerde beschrijving ontstaat uit toepassing van het hiërarchie
concept van Simon. Kenmerkend is dat het gehele systeem wordt beschreven op elk stratum. Hierbij
is een systeem van een lager stratum een element op een hoger stratum. Deze visie op gestratificeerde
systemen kan worden gebruikt om binnen een gekozen invalshoek, nadere decompositie te maken
van groepen personeel (subsystemen in de hier gehanteerde terminologie). Daarbij wordt op el k
niveau (elk stratum) de gehele bemanning van een organisatie beschreven. 



Figuur A.1 Strata als verschillende aggregatie-niveaus (naar Mesarovic et al., p.42)
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A.3.2 Layers

Het tweede hiërarchie begrip dat wordt geïntroduceerd is dat van layers: levels of decision
complexity. Deze komen voort uit het dilemma van besluitvorming: ?on one hand, there is a need
to act without delay, while on the other, there is an equal great need to understand the situation
better” (p. 43). In zijn algemeenheid is de oplossing voor dergelijke complexe problemen aldu s
Mesarovic et al. het nastreven van een hiërarchische benadering: het aangeven van families va n
beslissingsproblemen die op sequentiële wijze kunnen worden opgelost. De oplossing van ee n
probleem legt een deel van een volgend op te lossen probleem vast. We beperken ons hier tot de
?functional hierarchie” (?three-level decision-making hierarchie”), die het meest toepasbaar e n
begrijpelijk is. Deze is weergegeven in Figuur A.2 (naar Mesarovic et al., p. 47). 

Voor een willekeurig transformatie proces worden hierin drie niveaus onderscheiden: 
1. Een selection layer: dit niveau kiest de uit te voeren acties op basis van informatie over

(en uit) het transformatieproces en gegeven de evaluatiecriteria en de prestatie maatstaven,
die door de hogere layers zijn vastgesteld. Deze acties ( ?controls”) kunnen beschouwd
worden als ?ingrepen” in het transformatie-proces en hebben het karakter van ?algoritmen”.
Daarnaast levert het selectie-niveau feed-back aan het learning en adaption niveau. 

2. Een learning and adaption layer : dit niveau heeft als doelstelling het reduceren va n
onzekerheden voor het selectieniveau. Hierbij gaat het niet om de werkelijke onzekerheid,
maar om de veronderstelde onzekerheid. De reductie van onzekerheid wordt bereikt door
het opstellen van performance criteria en beslissingsprocedures, die door het selectieniveau
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Figuur A.2 Een three level decision-making hierarchy (naar Mesarovic
et al., p. 47)
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gebruikt worden bij het kiezen van bepaalde acties. Deze beslissingen kunnen concrete
regels zijn, maar ook zoekprocessen of te volgen procedures. Gezien van het hogere layer
concretiseert het learning en adaption niveau de daar gespecificeerde doelstellingen. Ook
dit niveau levert daarnaast een terugkoppeling aan het self-organizing niveau.

3. Een self-organizing layer: dit niveau specificeert structuren, functies, doelen, middelen en
strategieën, die door de lagere niveaus gebruikt kunnen worden. Deze zijn op te vatten als
beperkingen voor deze niveaus. Op basis van ?outside”-informatie en terugkoppeling van
de lagere niveaus kunnen hierin veranderingen worden aangebracht. 

De winst in besturingslast wordt verkregen doordat elk besturingsniveau een zekere vrijheid heeft
in het kiezen van de besturing van een lager niveau of van het proces. Een hoger niveau grijpt in als
de prestatie op een lager niveau (de feedback) daartoe aanleiding geeft. De opsplitsing van ee n
beslissingsprobleem over verschillende layers hoeft niet samen te vallen met verschillende sub -
systemen, strata en aggregatieniveaus of met bestaande afbakening in verantwoordelijkheden. De
layers hebben betrekking op beslissingsprocessen met betrekking tot een (transformatie)proces, dat
zich ook binnen slechts één subsysteem kan bevinden.

A.3.3 Multi-echelon systemen

Het derde hiërarchie begrip van Mesarovic et al., multi-echelon systems  of organizational hierarchies ,
lijkt het meest op het huis-tuin-en-keuken hiërarchie begrip: het baas-boven-baas principe. Deze vorm
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Figuur A.3   Een two-level echelon hiërarchie (naar Mesarovic et al., p. 86)
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wordt ook aangeduid met de term multilevel, multigoal , vanwege het feit dat de verschillend e
beslissing eenheden op een bepaald niveau (echelon) in het algemeen, conflicterende doelstellingen
hebben. Kenmerkend voor deze hiërarchie is de expliciete zichtbaarheid van de hiërarchisc h
geordende beslissingseenheden, waartussen interactie optreedt en waarbij sommige eenheden andere
beïnvloeden of controleren. Deze beïnvloeding laat echter de lagere echelons nog wel een zekere
speelruimte, die door Mesarovic et al. als noodzakelijke voorwaarde voor effectiviteit wordt gezien.
Bij de nadere analyse van multi-echelon systemen wordt er hier, evenals in Mesarovic et al. uitgegaan
van een systeem met twee niveaus, waarbij er één hogere eenheid is en een aantal beslis -
singseenheden op het tweede echelon. Vanwege de ingewikkeldheid van dit systeembegrip, gaan
we er uitgebreid op in.
De meest algemene vorm van een two-level systeem wordt weergegeven in Figuur A.3 (naa r
Mesarovic et al., p. 86). 

Het proces P zet een input T (een ?verstoring”) en een besturing m = {m ,...,m } om in een output1 n

y van het systeem. Het proces P kan worden gedecomponeerd in n deelprocessen (subprocesses),
die volgens de algemene regels van de decompositie zo weinig mogelijk invloed op elkaar dienen
te hebben. Het deelproces P wordt bestuurd door C  door middel van de control input m . C  bestuurdi i i 0

niet rechtstreeks het proces maar coördineert de lagere eenheden door middel van coordination
inputs. De lagere beslissingseenheden C ...C  kunnen niet rechtstreeks informatie uitwisselen e n1 n

geven feedback aan de hogere beslissingseenheid. De verstoring T kan eenzelfde invloed hebben
op alle deelprocessen, maar kan ook opgebouwd zijn uit n (gedeeltelijk) verschillende elementen,
die ieder één deelproces beïnvloeden. 
Het omzetten door P van de inputs in een output kan op de meest eenvoudige wijze (dat wil zeggen
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Figuur A.4 Een proces P met input en output
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op een hoog niveau van abstractie) worden voorgesteld als in Figuur A.4, waarbij m is opgebouwd
uit m ,...,m }1 n

Nadere beschouwing van P (decompositie c.q. systeemreticulatie) levert op dat P kan worden
gedecomponeerd in subprocessen, zoals hiervoor al werd gesteld. De output y  van het subprocesi

P wordt veroorzaakt door de inputs m  en T (of T ), maar daarnaast ook door de interface input u ,i i i i

die de invloed van de overige subprocessen weergeeft op het subproces P . Deze interface input ui i

is een functie H  van de besturing m en de output y. We kunnen het proces P  en de besturing ervani i

nu als volgt weergeven (Figuur A.5a), waarbij P)  en H ieder ook weer uit n subfuncties bestaan
(Figuur A.5b en A.5c naar Mesarovic et al., p. 89). 
Samengevat kan worden gesteld dat P)  de ?uncoupled processes” representeert en dat H de
koppelingen weergeeft tussen de processen. 
De noodzaak tot coördinatie van de lagere beslissingseenheden door de hogere beslissingseenheid
ontstaat doordat de lagere beslissingseenheden vooral gericht zijn op de relatie tussen hun control
input m  en de output y  en niet op de interacties. Hierin ligt dan ook de hoofdtaak van de hogerei i

eenheid C . Deze taak bestaat uit twee gedeelten. In de eerste plaats het kiezen van een structuur voor0

de relatie tussen de hogere en de lagere eenheden: keuze van de coordination mode (de wijze van
coördineren). De wijze van coördineren is er op gericht het gedrag van de lagere eenheden op een
of andere wijze te beïnvloeden, teneinde niet-gewenste effecten van de interacties tusse n
subprocessen te verminderen. In de tweede plaats kan er sprake zijn van aanpassingen om tot een
betere performance te komen: de keuze van een interventie of coördinatie variabele, aangeduid als
coordination. Het tweede aspect heeft meer een korte termijn karakter, waarbij in principe de wijze
van coördineren ongewijzigd blijft. 
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 Indien de range of de verzameling wordt teruggebracht tot één element hebben we de situatie1

genoemd onder 1.

Mesarovic et al. onderscheiden vijf wijzen van coördinatie. Elke wijze van coördineren representeert
een bepaald model van het te besturen proces (en de subprocessen) en van de besturende lagere
eenheden (vgl. één van de zogenaamde Voorwaarden voor Effectieve Besturing, De Leeuw, 1982).

1. Interaction Prediction: De hogere eenheid kan als onderdeel van de coördinatie input, een
voorspelling geven van de interface inputs, indien een bepaalde control input word t
toegepast. De lagere eenheden gaan er bij het oplossen van hun beslissingsproblee m
vervolgens vanuit dat de voorspelling ook daadwerkelijk zal uitkomen. Analyse van de
verschillen tussen gerealiseerde en voorspelde interface inputs (en de effecten ervan) geeft
een maat voor het succes van de coordination inputs. Dit model lijkt vooral voorspelbaar
als de subprocessen tamelijk onafhankelijk zijn en/of als er slechts weinig interface inputs
zijn (?veel” minder dan n). 

2. Interaction Decoupling: Hierbij lossen de lagere eenheden hun beslissingsprobleem op door
zelf een (willekeurige) waarde te kiezen voor de interface input. Deze beslissingsproblemen
en de verschillende subprocessen waarop ze betrekking hebben, worden derhalv e
beschouwd alsof ze volledig onafhankelijk zouden zijn. 

3. Interaction Estimation: De hogere eenheid geeft een range of verzameling van waarden
aan, die de interface input kan aannemen. Deze range of verzameling wordt door de lagere
eenheden bij het oplossen van hun beslissingsprobleem beschouwd als een geschatte range
van mogelijke verstoringen . 1

4. Load-Type: De hogere eenheid geeft de lagere eenheden een model van de relatie tussen
de eigen actie en de response van het systeem. Hiermee wordt in tegenstelling tot de vorige



Basisbegrippen 111

drie strategieën de verantwoordelijkheid van de lagere eenheid voor het totaal doel van het
systeem vergroot: deze heeft nu immers niet alleen betrekking op het ?eigen” subproces.
Hoewel deze wijze van coördineren meer overeen komt met wat in organisaties kan worden
aangetroffen ontstaat het gevaar dat het principiële voordeel van een beslissingshiërarchie
teniet wordt gedaan. De totale beschikbare beslissingscapaciteit wordt minder efficiënt ge-
bruikt. In het meest extreme geval lost elke lagere beslissingseenheid het totale beslissings-
probleem voor het systeem op. Nog meer dan in de andere gevallen dienen we ons hier
dan ook de vraag te stellen of de gekozen decompositie van het proces wel de mees t
verstandige is (geweest). Deze kanttekeningen gelden in zekere zin ook voor de vijfde
wijze van coördineren.

5. Coalition-Type: De hogere eenheid geeft aan welke communicatie er is toegestaan tussen
de lagere eenheden. Dit leidt tot coalities en competitieve relaties tussen de lager e
eenheden, die een speltheoretisch karakter hebben. Een belangrijke aandachtspunt bij deze
wijze van coördineren is de aard, vorm en hoeveelheid communicatie: zowel te weinig als
te veel communicatie kan een verslechtering van de prestaties van het systeem veroorzaken.

We herkennen in bovenstaande vijf varianten een tweedeling. De eerste drie vormen zijn vooral
gebaseerd op een decompositie van het proces, waarbij ieder deel van het proces apart bestuur d
wordt. In de laatste twee varianten is naast deze decompositie ook de decompositie van he t
besturingsprobleem duidelijker een keuze. Daarbij is de vraag vooral welk deel van het total e
besturingsprobleem ?gedelegeerd” dient te worden naar de lagere eenheden. De keuze voor één van
de vijf wijzen van coördineren wordt elders (bijv. De Leeuw, 1982) wel aangeduid met de term
metabesturing. Hiermee wordt de structuur van de besturing vastgelegd. Binnen een bepaalde wijze
van coördineren bestaat er voor de hogere eenheid nog een vorm van besturing, die een meer korte
termijn bijsturend karakter heeft. Mesarovic et al. onderkennen twee vormen waarop deze coordina-
tion kan plaatsvinden, die gehanteerd worden om binnen een gekozen wijze van coördinatie d e
gewenste performance van het proces te bereiken: 

i. Goal and image modification : hiermee worden, gegeven de wijze van coördineren ,
wijzigingen aangebracht in de doelen, die de lagere eenheden nastreven, of in d e
performance criteria die ze gebruiken. Ook kunnen wijzigingen worden aangebracht in de
opgelegde beperkingen, de structuren of gehanteerde modellen van de lagere eenheden.
Zo kan binnen de load-type wijze van coördineren een ander model van de rest van het
systeem worden gegeven of kan er een verandering worden doorgevoerd.

ii. Selection of a coordination input: deze besturing wordt ook aangeduid met de ter m
?coordination in a narrow sense”. Hierbij wordt de waarde van de coördinatie inpu t
aangepast en blijven de hiervoor gekozen structuren ongewijzigd. Een voorbeeld hiervan
is het geven van een andere voorspelling aan een lagere eenheid bij de onder punt 1
genoemde wijze van coördineren.

De keuze voor een bepaalde wijze van coördineren zal afhangen van de kennis van het proces en
de aard van de input (verstoring) van het systeem, de manier waarop dit proces gedecomponeerd kan
worden. De gekozen decompositie van het proces is op te vatten als een model van het proces en
de keuze voor een bepaalde wijze van coördineren is het ontwerp van het Besturende Orgaan in de
terminologie van De Leeuw (1982). Binnen de gekozen wijze van coördineren zijn er twee soorten
beslissingen te nemen: de lagere eenheden kiezen een besturing voor de subprocessen en de hoger
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eenheid heeft de mogelijk hierop in te grijpen door de twee hierboven aangegeven vormen va n
coordination.


