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Kwalificatiestrategieën in de agrarische sector

Dit artikel gaat in op een onderzoek naar kwalificatiestrategieën en knelpunten in de kwalificatievoorziening in de agrarische sector. Ongeveer 350 bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, de groenvoorzie
ning en de glastuinbouw zijn met behulp van een schriftelijke vragenlijst onderzocht. Uit het onderzoek
blijkt dat er nog weinig wordt nagedacht over de positie van arbeid in de onderneming. Het personeel
wordt niet gezien als een strategische factor waarin geïnvesteerd moet worden. Opleiding en personeels
beleid hebben vaak een incidenteel karakter en zijn niet gekoppeld aan het bedrijfsbeleid. Verder komt
naar voren dat bedrijven in de agrarische sector op grote schaal te maken hebben met problemen bij zowel
vast als tijdelijk personeel in termen van een onvoldoende motivatie, een slecht aansluitende werkervaring
en (daardoor) een onvoldoende werktempo. Het artikel behandelt tevens de toetsing van een conceptueel
model waarin de relaties tussen bedrijfskenmerken, omgevingskenmerken, knelpunten in de kwalificatievoorziening en kwalificatiestrategie zijn gespecificeerd.

Inleiding
Op het terrein van de afstemming tussen on
derwijs en arbeid wordt vanuit de aanbiedingsoptiek veel onderzoek verricht naar de aanslui
ting van onderwijs en scholing op de vraag
naar arbeid. In navolging van Otto en anderen
(1992) kan worden gesteld dat tot op heden nog
weinig aandacht wordt gegeven aan onderzoek
dat inzicht geeft in de vraag naar arbeid en
kwalificatievoorziening binnen bedrijven. Het
onderzoek dat wel verricht is op dit terrein,
heeft bovendien vaak een case-study karakter.
Dit geeft een vertekend beeld, met name om
dat de cases vaak voorbeelden van good-practice zijn.
Om die reden is in 1995 door Bureau Ar
beidsmarktonderzoek Stoas een onderzoek ver
richt naar de wijze waarop bedrijven in de agra
rische sector nu feitelijk (geschoolde) arbeids
krachten opnemen uit de arbeidsmarkt en wel
ke strategieën met betrekking tot scholings-

en personeelsbeleid zij hanteren om te voor
zien in hun behoefte aan kwalificaties. Boven
dien zijn verkenningen voor de sectoren agrari
sche handel en agrarische industrie verricht
(Van der Velden & Willems, 1995a en 1995b)
met als doel om een objectief beeld te krijgen
van de behoeften aan (gekwalificeerd) perso
neel in deze bedrijfstakken en zodoende de be
leidsvorming ten aanzien van het onderwijs en
scholing te kunnen ondersteunen. Hoewel de
glastuinbouw, de groenvoorziening en de voe
dingsmiddelenindustrie wat betreft primair
proces sterk van elkaar verschillen, is er ook
een aantal overeenkomsten. Alle drie de be
drijfstakken bestaan relatief gezien voor een
groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel
laag- en ongeschoolde functies. Vanwege de sei
zoensgebonden productie of dienstverlening is
er veel vraag naar gelegenheidsarbeid. Verder
hebben de bedrijfstakken alle drie te kampen
met ongunstige arbeidsomstandigheden. Voor
al de glastuinbouw heeft regelmatig te maken

* Marianne van Woerkom en Rob Ie Rütte zijn werkzaam als onderzoeker bij Bureau Arbeidsmarktonderzoek Stoas.
Loek Nieuwenhuis is hoofd van Bureau Arbeidsmarktonderzoek Stoas.

336

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 1997-13, nr 4

Kwalificatiestrategieën in de agrarische sector

Figuur 1

Conceptueel model

met tijdelijke tekorten aan arbeidskrachten.
De glastuinbouw bestaat voor een groot ge
deelte uit gezinsbedrijven. De laatste jaren
vindt er echter een schaalvergroting plaats en
neemt het aantal niet gezinskrachten een
steeds grotere plaats in (Hillebrand e.a., 1993],
De voedingsmiddelenindustrie kenmerkt zich
door een grote diversiteit die te maken heeft
met het soort product waar het bedrijf zich op
richt en het type productieproces dat wordt
toegepast. In vergelijking met de overige indu
strie is het opleidingsniveau in de voedings
middelenindustrie laag. Dit heeft vooral te ma
ken met het grote aantal werkzame distributiemedewerkers. Wel wordt het steeds belangrijker
dat het productie- en distributiepersoneel ge
schoold wordt op het gebied van kwaliteitszorg
en procescontrole. Problemen met de werving
van personeel doen zich vooral voor bij de ver
vulling van erg monotone functies of functies
met ongunstige arbeidsomstandigheden. Bin
nen de particuliere groenvoorziening vindt de
laatste jaren een uitbreiding van de werkzaam
heden plaats richting bosbouw en 'grijsvoorzie
ning’ (bijvoorbeeld het aanleggen van speel
plaatsen).
De probleemstelling van het onderzoek dat
centraal staat in dit artikel luidt: ‘Hoe voorzien
bedrijven in de agrarische sector in hun kwalificatiebehoefte en welke knelpunten ervaren
zij hierbij TOm de probleemstelling van dit on
derzoek te beantwoorden is een conceptueel
model opgesteld waarvoor de kwalificatiestrategieën van Boonstra en Vink (1993) als basis heb
ben gediend (zie Figuur 1).

Conceptueel model

In het conceptueel model wordt er vanuit ge
gaan dat bedrijven een reactief beleid voeren
en pas over zullen gaan tot het inzetten van
een bepaalde kwalificatiestrategie als zij een
knelpunt ervaren in de kwalificatievoorziening
in de vorm van moeilijk vervulbare vacatures
of een discrepantie tussen de beschikbare en
de vereiste kwalificaties. Dit alles speelt zich af
in de omgeving waarbinnen het bedrijf ope
reert. Deze wordt voor een groot gedeelte be
paald door de sector waar het bedrijf toe be
hoort. Verder zal de gekozen kwalificatiestrate
gie worden bepaald door kenmerken van het
bedrijf zelf zoals bijvoorbeeld grootte en de ma
nier waarop het bedrijf omgaat met technologi
sche innovaties. Omgevingskenmerken en bedrijfskenmerken worden in dit onderzoek als
onafhankelijke variabelen gehanteerd voor het
meten van de afhankelijke variabele knelpun
ten in de kwalificatievoorziening. Deze relatie
wordt in beeld gebracht door de pijlen 1 en 2 in
Figuur 1. Op grond van de knelpunten die een
bedrijf ervaart in de kwalificatievoorziening,
de bedrijfskenmerken en de omgevingsken
merken wordt er besloten tot een bepaalde
kwalificatiestrategie. Deze relaties worden uit
gebeeld door de pijlen 3,4 en 5.
De knelpunten die een bedrijf ervaart in de
kwalificatievoorziening gaan uiteindelijk weer
behoren tot een bedrijfskenmerk en ook heb
ben deze knelpunten invloed op andere be
drijfskenmerken zoals bijvoorbeeld de conti
nuering van het productieproces en uiteinde
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lijk de winst van het bedrijf. De gehanteerde
kwalificatiestrategie gaat eveneens tot een bedrijfskenmerk behoren en heeft ook een in
vloed op één van de bedrijfskenmerken, name
lijk de kwalificaties van het personeelsbestand.
Uiteindelijk kan de gehanteerde kwalificatie
strategie ook weer de oorzaak zijn voor het ont
staan van nieuwe knelpunten in de kwalificatievoorziening. Wij hebben hier dus te maken
met een cyclisch proces. In dit artikel wordt
niet ingegaan op dergelijke relaties aangezien
dit een tweede meting vereist.
Theoretisch kader
Kwalificatiestrategieën

Boonstra en Vink (1993) onderscheiden vier
kwalificatiestrategieën die bedrijven kunnen
volgen om in te spelen op veranderingen in de
omgeving en om de organisatie flexibel te ma
ken, namelijk externe flexibilisering, oplei
ding, een actief personeelsbeleid en interne
flexibilisering. In dit onderzoek zullen deze
strategieën worden aangeduid met werving,
opleiding, personeelsbeleid en aanpassing van
de arbeidsorganisatie. Overigens is het niet zo
dat bedrijven zich tot één strategie zullen be
perken, in werkelijkheid zullen bedrijven een
mix van verschillende strategieën inzetten.
Werving

Bij de wervingsstrategie worden werknemers
met de vereiste kwalificaties in de eerste
plaats rechtstreeks op de arbeidsmarkt gewor
ven. Deze strategie behelst het uitbreiden of
inkrimpen van de personeelscapaciteit. Fluc
tuaties in de benodigde personeelscapaciteit
worden opgevangen met het inzetten van
voornamelijk tijdelijk personeel. Aangezien
tijdelijke medewerkers na verloop van tijd
weer zullen vertrekken, heeft het geen zin
om veel in hun te investeren. Er worden
mensen geworven die direct inzetbaar zijn en
die niet begeleid of opgeleid hoeven worden.
Het voordeel van de wervingsstrategie is de
besparing op de directe personeelskosten op
de korte termijn. Er kleven echter vele nade
len aan deze strategie. Door een sterk wisse
lende personeelsbezetting nemen communi
catieproblemen en problemen wat betreft de
planning en coördinatie van het werk toe en
neemt de betrokkenheid van het personeel bij
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de organisatie af. Ook verdwijnt de deskun
digheid die de flexibele arbeidskrachten heb
ben opgedaan op een gegeven moment weer
uit de organisatie.
Opleiding

Organisaties die een opleidingsstrategie hante
ren gaan uit van een discrepantie tussen vereis
te en aanwezige kwalificaties en beschikken
over oplossingsstructuren om deze discrepan
ties op te heffen. Personeel wordt niet alleen
geworven, maar wordt ook ingewerkt op de
werkplek of neemt deel aan een bedrijfsoplei
ding of een vakopleiding. Opleidingsbeleid is
zodoende een belangrijk middel om proble
men op te vangen die zich voordoen op de ar
beidsmarkt omdat bij een discrepantie tussen
de vereiste en de beschikbare kwalificaties be
drijven de mogelijkheid hebben om werkne
mers met andere kwalificaties aan te nemen en
die intern verder op te leiden (Van der Krogt,
1991). Men kan dus spreken van een samen
hang tussen het opleidingsbeleid en het wer
vingsbeleid. Kenmerk van de opleidingsstrate
gie is dat opleiding op een structurele manier
wordt ingezet om knelpunten in de kwalificatievoorziening te voorkomen of op te lossen.
Dit veronderstelt dat er (jaarlijks) een opleidingsplanning wordt gemaakt en dat men be
schikt over een bepaald opleidingsbudget. Uit
het OSA-rapport Arbeidsmarktperspectieven
(1990) blijkt dat op moeilijke vervulbare vaca
tures vooral nog wordt gereageerd met het in
tensiveren van de wervingsinspanning. De
laatste jaren is de betekenis van opleiden in be
drijven echter sterk toegenomen.
Actief personeelsbeleid

Bij het voeren van een actief personeelsbeleid
gaat het om een gericht beleid dat nog een
stapje verder gaat dan de opleidingsstrategie:
doel is om de menselijke kennis en inzet in de
organisatie optimaal te benutten. Een actief
personeelsbeleid poogt te anticiperen op veran
deringen in de omgeving en wijzigingen op de
arbeidsmarkt door systematisch toekomstige
personeelsbehoeften in kaart te brengen. Ver
volgens wordt aan werving en selectie gedaan
en wordt aandacht besteed aan het personeels
verloop in de organisatie door middel van functionerings- en beoordelingssystemen, loop
baanontwikkeling en opleiding. Met een actief
personeelsbeleid wordt ook getracht om de ar
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beidsomstandigheden te verbeteren en het
ziekteverzuim terug te dringen.
Aanpassen van de arbeidsorganisatie

Bij de drie hiervoor beschreven strategieën
wordt de bestaande arbeidsorganisatie in het
algemeen als een gegeven beschouwd en gaat
het om het aanpassen van de beschikbare kwa
lificaties. Het kwalificeringsproces hangt ech
ter ook samen met het ontwerp van de arbeids
plaatsenstructuur die wordt bepaald door de
productietechniek, de productieorganisatie en
de arbeidsorganisatie (OSA, 1990). De arbeids
organisatie kan worden aangepast met als doel
om de vereiste kwalificaties aan te laten sluiten
bij de beschikbare kwalificaties van het perso
neel. Overigens betekent het aanpassen van de
arbeidsorganisatie niet altijd dat dit als kwalificatiestrategie wordt ingevoerd. De arbeidsorga
nisatie kan namelijk ook om heel andere rede
nen worden aangepast, bijvoorbeeld omdat een
nieuwe technologie of een nieuw productie
proces wordt gehanteerd. Het aanpassen van
de arbeidsorganisatie wordt alleen een kwalificatiestrategie genoemd als het motief voor de
aanpassing is om medewerkers te motiveren,
de organisatie flexibeler te maken of om beter
aan te sluiten bij de beschikbare kwalificaties
op de arbeidsmarkt.
Bedrijfskenmerken en kwalificatiestrategie

Er bestaat een samenhang tussen scholingsin
spanningen van bedrijven en bedrijfskenmer
ken. Deze samenhang wordt grotendeels ver
klaard door het kenmerk bedrijfsgrootte; grote
bedrijven investeren meer in scholing dan klei
ne bedrijven. Andere bedrijfskenmerken die
samenhangen met bedrijfsgrootte, zoals innovatiegerichtheid, positie op de arbeidsmarkt,
de productietechniek en de organisatie van
productie en arbeid spelen ook een rol (CBS,
1988 en Boot, 1990). Voor kleinschalige tradi
tioneel ambachtelijke bedrijven die opereren
op een stabiele markt is de scholingsnoodzaak
kleiner. Deze bedrijven zullen daarom vaker
aan informele scholing en training on the job
doen of uitwijken naar de wervingsstrategie.
Het is waarschijnlijk dat niet alleen de mate,
waarin bedrijven in scholing investeren, maar
ook de mate, waarin bedrijven actief zijn op
het gebied van personeelsbeleid samen zal han
gen met de grootte van een bedrijf. In kleine
bedrijven zijn immers per definitie minder

doorstroommogelijkheden en is in de meeste
gevallen geen personeelsfunctionaris of afde
ling personeelszaken die zich op een structure
le manier met het personeelsbeleid bezig
houdt. Ook wat betreft het aanpassen van de ar
beidsorganisatie heeft een klein bedrijf minder
mogelijkheden, aangezien er slechts sprake is
van een beperkt aantal taken en functies.
Hoe hoger het tempo waarmee een bedrijf
veranderingen doorvoert, hoe eerder de kwali
ficaties van medewerkers verouderen. Omdat
innovatiegerichte bedrijven voor deze proble
men een oplossing moeten zoeken, zullen zij
wellicht relatief vaak de opleidingsstrategie
hanteren of een actief personeelsbeleid voeren.
Van innovatiegerichte bedrijven mag boven
dien verwacht worden dat zij ook innovatief
zijn als het om hun arbeidsorganisatie gaat. In
novatieve bedrijven zullen relatief weinig de
wervingsstrategie hanteren aangezien tijdelij
ke arbeidskrachten onvoldoende op de hoogte
zijn met de vaak bedrijfsspecifieke innovaties
in het bedrijf.
Omgevingskenmerken en kwalificatiestrategie

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan
de omgeving, ze hebben te maken met een
markt waarop ze opereren en waar ze afhanke
lijk van zijn. Het ondernemingsbeleid dient
daarom afgestemd te zijn op eisen die worden
gesteld vanuit de omgeving. Technologie, eco
nomie en concurrentiepositie zorgen voor een
bron van permanente verandering in bedrij
ven. Ook de kwantiteit en de kwaliteit van het
aanbod op de arbeidsmarkt zal steeds veran
deren.
In de omgeving kunnen drie belangrijke fac
toren onderscheiden worden, namelijk econo
mische factoren (waaronder de afzet en de ar
beidsmarkt), technologische factoren en politiek-maatschappelijk factoren (waaronder bij
voorbeeld de invoering van de ARBO-wet). Bij
een krappe arbeidsmarkt moeten organisaties
hun mensen zien binnen te houden en knel
punten binnen de organisatie oplossen door
mensen op te leiden die niet over voldoende
kwalificaties beschikken, personeel te her
schikken over functies of functies aan te pas
sen aan het personeel. Als bedrijven toch extra
personeel aan moeten trekken, kunnen zij ge
noodzaakt zijn om personeel aan te nemen dat
onvoldoende gekwalificeerd is, hetgeen later
tot problemen kan leiden. Bij een ruime ar
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beidsmarkt kan personeel met de juiste kwali
ficaties rechtstreeks geworven worden. De
aard van de toegepaste technologie bepaalt of
de arbeid uit routinematig dan wel uit vakma
tig werk bestaat.
Omgevingskenmerken en bedrijfskenmerken zijn niet altijd scherp van elkaar te onder
scheiden. Op het moment dat ontwikkelingen
in de omgeving (bijvoorbeeld met betrekking
tot technologische innovaties of nieuwe
ARBO-wetgeving) worden 'opgenomen' in het
bedrijf worden omgevingskenmerken immers
bedrijfskenmerken.
Bedrijven in eenzelfde bedrijfstak zullen
voor een groot gedeelte met een zelfde omge
ving te maken hebben. Zij maken immers ge
bruik van hetzelfde aanbod op de arbeidsmarkt
(hoewel mogelijk in een andere regio), hebben
met een zelfde technologie en afzetmarkt te
maken. 'Bedrijfstak' is daarom in het onder
zoek als samenvattende variabele voor de om
geving opgenomen.
De mate, waarin ontwikkelingen in de om
geving bedreigend zijn, zal invloed hebben op
de kwalificatiestrategie die een bedrijf han
teert. Bedrijven met een negatieve toekomst
verwachting, gezien de ontwikkelingen in hun
omgeving, zullen wellicht gaan bezuinigen op
investeringen in hun organisatie. Deze bedrij
ven zullen daarom relatief vaak hun toevlucht
nemen tot de ogenschijnlijke goedkope wervingsstrategie en relatief weinig gebruik ma
ken van de overige strategieën.
Knelpunten bij de kwalificatievoorziening

Er kunnen zich zowel aan de rand van de orga
nisatie als in de organisatie zelf knelpunten
voordoen in de kwalificatievoorziening. Aan
de rand van de organisatie kunnen bedrijven te
maken hebben met vacatures die moeilijk te
vervullen zijn omdat te weinig mensen zich
aanbieden of omdat de mensen die zich aan
bieden onvoldoende gekwalificeerd zijn.
Bedrijven kunnen ook te maken hebben
met knelpunten in het functioneren van het
huidige personeel omdat de kwalificaties van
het huidige personeelsbestand niet meer aan
sluiten bij de vereiste kwalificaties. Er kunnen
bijvoorbeeld problemen spelen met kennis en
vaardigheden van medewerkers die niet meer
aansluiten bij de technologische ontwikkelin
gen binnen het bedrijf, maar ook de motivatie
van het personeel kan te wensen overlaten.
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Oorzaken voor het niet (meer) aansluiten van
kennis en vaardigheden zijn gelegen in de ver
anderingen die zich in de omgeving van be
drijven en binnen bedrijven zelf afspelen. De
aansluiting kan op peil worden gehouden door
middel van opleiding. Oorzaken voor proble
men met de motivatie van medewerkers wor
den vaak gezocht in de kenmerken van de functiestructuur en het ontbreken van doorgroei
mogelijkheden. Het aanpassen van de arbeids
organisatie kan hier uitkomst bieden.
Hypothesen

Uit het bovenstaande is een aantal hypothesen
af te leiden die een nadere specificatie geven
van het conceptueel model. Door deze hypo
thesen expliciet te maken kan het conceptueel
model getoetst worden.
1 De grootte van het bedrijf (die in dit geval
sterk samenhangt met de sector) heeft een
positief effect op de opleidingsstrategie, het
voeren van een personeelsbeleid en het ver
anderen van de arbeidsorganisatie. De groot
te van een bedrijf heeft een negatief effect op
de wervingsstrategie.
2 De innovatiegerichtheid van een bedrijf
heeft een positief effect op het bestaan van
problemen met medewerkers (werktempo,
aansluiting van de opleiding, aansluiting
van de werkervaring), heeft een positief ef
fect op het hanteren van de opleidingstrategie, het voeren van een actief personeelsbe
leid en het veranderen van de arbeidsorgani
satie en heeft een negatief effect op de wer
vingsstrategie.
3 De ruimte op de arbeidsmarkt heeft een ne
gatief effect op het bestaan van moeilijk ver
vulbare vacatures en problemen met mede
werkers. Ruimte op de arbeidsmarkt heeft
een positief effect op het hanteren van de
wervingsstrategie en een negatief effect op
het hanteren van de andere strategieën.
4 Het bestaan van moeilijk vervulbare vacatu
res en problemen met medewerkers heeft
een positief effect op het inzetten van de op
leidingsstrategie, het voeren van een actief
personeelsbeleid en het aanpassen van de ar
beidsorganisatie.
5 De mate, waarin de omgeving van bedrijven
bedreigend is, zal een positief effect hebben
op het hanteren van de wervingsstrategie en
een negatief effect hebben op de overige stra
tegieën.
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6 Bedrijven die te maken hebben met proble
men ten aanzien van motivatie van het per
soneel zullen relatief vaak hun arbeidsorga
nisatie aanpassen om interessantere functies
te creëren.
7 Bedrijven die problemen ervaren met vaste
medewerkers zullen een oplossing voor deze
problemen zoeken door de opleidingsstrategie in te zetten.

Methode
Dataverzameling, populatie en steekproef

Voor de data-verzameling is gebruik gemaakt
van een vragenlijst die is afgenomen in de
vorm van een schriftelijke enquête. De vragen
lijst is een uitwerking van de indicatoren die
zijn onderscheiden voor de verschillende kern
concepten uit het onderzoek. Deze komen aan
de orde bij de bespreking van de resultaten.
De populatie van het bedrijvenonderzoek
bestaat uit alle bedrijven in de gehele agrari
sche sector. Voor het bedrijvenonderzoek is, ge
zien de beperkte tijd en middelen, een selectie
uit deze populatie gemaakt van drie bedrijfs
takken, namelijk de glastuinbouw, de voe
dingsmiddelenindustrie en de particuliere
groenvoorziening. De keuze voor deze drie be
drijfstakken is gemaakt op grond van de vol
gende argumenten:
- de aanwezigheid van personeel binnen de be
drijven (overige bedrijfstakken in de agrari
sche sector bestaan vaak voor een groot ge
deelte uit familiebedrijven);
- het verschil in primair proces (primaire pro
ductie, verwerking en dienstverlening);
- het verschil in positie van de ondernemer
wat betreft kennisconcentratie;
- het verschil in omgevingsfactoren en effec
ten ervan op bedrijfsniveau en met name op
de kwalificatievoorziening.
Per bedrijfstak zijn 400 bedrijven aangeschre
ven. Na twee weken is een attenderingsbrief
gestuurd en na drie weken zijn de niet-reagerende bedrijven telefonisch benaderd ter attendering. Dit heeft geresulteerd in een respons
van 29% voor de tuinbouwsector, 25% voor de
voedingsmiddelenindustrie en 34% voor de
groenvoorziening. Deze hoge non-respons
heeft voor de vertegenwoordiging van de ver
schillende deelpopulaties weinig gevolgen ge

had. De verschillende typen voedingsmidde
lenindustrie en de verschillende teelten in de
glastuinbouw (groenten, snijbloemen en pot
planten) zijn allen in de steekproef redelijk
conform de verdeling in de populatie vertegen
woordigd. Wel zijn in alle drie de bedrijfstak
ken de grote bedrijven oververtegenwoordigd
in de steekproef. Dit lag echter ook in de be
doeling van het onderzoek, aangezien kleine
bedrijven vaak vrijwel geheel uit gezinsarbeidskrachten bestaan. Wel dient met dit verschil
ten opzichte van de populatie bij de interpreta
tie van de resultaten rekening gehouden te
worden. De respondenten van het onderzoek
waren in de kleinere bedrijven de ondernemer/bedrijfsleider en in de grotere bedrijven
de personeelsmanager.

Analyse
Voor het beantwoorden van vragen naar de
knelpunten bij de kwalificatievoorziening en
de gebruikte kwalificatiestrategie is gebruik ge
maakt van de frequentie-verdelingen van de va
riabelen die worden beschreven in de volgende
paragraaf bij de bespreking van de resultaten.
Om te toetsen of het conceptuele model dat
is afgebeeld in Figuur 1 inderdaad een goede
manier is om het proces van kwalificatievoor
ziening bij bedrijven te beschrijven, is een LISREL-analyse (Jöreskog &. Sörbom, 1993) uitge
voerd1. Bovendien biedt LISREL de mogelijk
heid om gebruikte constructen (kwalificatie
strategieën) te valideren. Constructen als
bijvoorbeeld 'opleidingsstrategie' kunnen niet
rechtstreeks worden waargenomen, maar kun
nen wel indirect worden gemeten aan de hand
van een aantal variabelen. LISREL geeft aan
hoe goed de betreffende indicatoren het onder
liggende latente construct meten. De LISRELanalyse is gebaseerd op de gegevens van 230
bedrijven.

Resultaten2
De wervingsstrategie

De wervingsstrategie is gemeten met de varia
bele 'directe inzetbaarheid van nieuw uitvoe
rend personeel'3. In 63% van de bedrijven zijn
nieuwe medewerkers die voor uitvoerende
functies worden geworven direct inzetbaar.
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Eenderde van de respondenten geeft daarente
gen aan dat nieuwe medewerkers eerst een in
tensieve begeleiding op de werkplek krijgen en
7% van de respondenten geeft aan dat nieuwe
medewerkers eerst een interne opleiding krij
gen. Als reden voor het werven van niet-direct
inzetbaar personeel wordt met name genoemd
dat het voordeliger is om jonge mensen aan te
trekken en deze de gewenste vakbekwaamheid
bij te brengen (12%) en dat er niet voldoende
aanbod op de arbeidsmarkt is met de gewenste
vakbekwaamheid (13%).
De opleidingsstrategie

De opleidingsstrategie is een construct dat is
gemeten met de variabelen 'opleidingsbudget'
en 'opleidingsplanning'. Slechts 17% van de be
drijven heeft een speciaal budget voor oplei
dingen. De glastuinbouw wijkt met slechts 3%
sterk af van dit gemiddelde percentage. In een
kwart van alle bedrijven wordt elk jaar een
planning gemaakt voor de opleidingen die in
het komende jaar door het personeel gevolgd
gaan worden. In driekwart van de bedrijven
lijkt dus weinig sprake te zijn van een systema
tisch opleidingsbeleid.
Het voeren van een actief personeelsbeleid

Actief personeelsbeleid is een construct dat be
staat uit de variabelen 'doorstroombeleid',
'maatregelen ter verbetering van de arbeids
omstandigheden' en 'maatregelen ter verlaging
van het ziekteverzuim'. In de helft van alle be
drijven wordt een beleid gevoerd dat is gericht
op het laten doorstromen van medewerkers
naar andere functies. De belangrijkste redenen
die genoemd worden voor het voeren van een
doorstroombeleid zijn het motiveren van me
dewerkers en het bevorderen van de ontwikke
ling van een deskundig personeelsbestand.
Ruim 80% van de bedrijven heeft in de afgelo
pen twee jaar wel iets aan de arbeidsomstan
digheden verbeterd en met name in de inrich
ting van werkruimten. Andere verbeteringen
zijn veiligheidsmaatregelen (vooral genoemd
door groenvoorzieningsbedrijven), het vermin
deren van de lichamelijke belasting van mede
werkers (vooral genoemd door tuinbouwbedrij
ven) en het inschakelen van een bedrijfs
gezondheidsdienst voor een knelpunteninven
tarisatie (vooral genoemd door voedings
middelenbedrijven). Ruim de helft van alle be
drijven gaf namelijk aan de afgelopen twee jaar
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één of meer maatregelen ter bestrijding van
ziekteverzuim te hebben genomen. Meer con
trole en begeleiding vanuit het eigen bedrijf is
de meest gebruikte maatregel ter bestrijding
van het ziekteverzuim. Andere maatregelen
die veel genoemd worden zijn begeleiding van
de BGD bij ziekteverzuim en het aanpassen
van de arbeidsomstandigheden.
Aanpassen van de arbeidsorganisatie

De strategie 'aanpassen van de organisatie van
de arbeid' is gemeten met de variabele 'verande
ringen in de organisatie van de arbeid'. Bijna
60% van de bedrijven heeft de afgelopen twee
jaar ingegrepen in de organisatie van de arbeid
en geeft aan één of meerdere veranderingen te .
hebben doorgevoerd. De meest genoemde ver
anderingen zijn het lager in de organisatie
brengen van verantwoordelijkheden (33%) en
het verbeteren van de communicatie in de or
ganisatie (36%). Functiegerichte veranderingen
zoals het uitbreiden van functies met voorbe
reidende en controlerende taken, het samen
voegen van meerdere taken van het zelfde ni
veau in één functie en het creëren van zelfstan
dige groepen medewerkers die een afgeronde
taak hebben komen veel minder vaak voor. De
glastuinbouw scoort aanzienlijk lager op het
aanpassen van de arbeidsorganisatie dan de
overige twee bedrijfstakken. Gezien de geringe
bedrijfgrootte van de meeste tuinbouwbedrij
ven is dit echter niet zo verwonderlijk.
Knelpunten in de kwalificatievoorziening

Knelpunten in de kwalificatievoorziening zijn
met verschillende variabelen gemeten, name
lijk moeilijk vervulbare vacatures, problemen
met aansluiting van de opleiding van (vaste en
tijdelijke) medewerkers (construct), problemen
met aansluiting van de werkervaring van (vaste
en tijdelijke) medewerkers (construct), proble
men met de motivatie van (vaste en tijdelijke)
medewerkers en problemen met het werktem
po van vaste en tijdelijke medewerkers.
Ongeveer 40% van de bedrijven heeft regel
matig te maken met problemen ten aanzien
van het functioneren van het vaste personeel.
Bijna 60% van de bedrijven heeft regelmatig te
maken met problemen bij het tijdelijke perso
neel. Vaak genoemde problemen met het vaste
personeel zijn de onvoldoende motivatie van
de medewerkers (vooral bij voedingsmiddelen
bedrijven), een slechte aansluiting van de
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werkervaring en een onvoldoende werktempo
(beide vooral bij groenvoorzieningsbedrijven).
De belangrijkste problemen met het tijdelijke
personeel liggen met name in een onvol
doende werktempo van de medewerkers en
daarnaast ook in een onvoldoende motivatie.
Een slechte aansluiting van de werkervaring
op de functie wordt wederom het vaakst ge
noemd in de groenvoorziening. In een kwart
van de bedrijven is weleens sprake van moeilijk
vervulbare vacatures. De belangrijkste oorza
ken die hiervoor worden genoemd zijn een on
voldoende ervaring van sollicitanten, te weinig
sollicitanten of een onvoldoende motivatie van
de sollicitanten.

Resultaten van de modeltoetsing
Bij de analyse is als startpunt uitgegaan van
het model zoals dat gespecificeerd wordt in de
hypothesen. Helaas geeft LISREL aan dat dit
model geen acceptabele beschrijving van de
data geeft. Dit kan worden afgelezen aan de
Chi-kwadraatwaarde, het aantal vrijheidsgra
den en de p-waarde (zieTabel 1).
De Chi-kwadraatwaarde (x2) in de tabel
geeft, samen met het aantal vrijheidsgraden in
formatie over de modelfit. De Chi-kwadraat
waarde is afhankelijk van de samenhang tus
sen variabelen die niet door het gespecificeerde
model wordt verklaard en geeft dus een indica
tie van de afwijking tussen de relaties in de
data en het gespecificeerde model. De Chikwadraatwaarde is op zichzelf niet informatief
aangezien deze afhankelijk is van het aantal
opgenomen variabelen. De Chi-kwadraat
waarde is wel informatief samen met het aan
tal vrijheidsgraden die het aantal niet-gespecificeerde relaties aangeven. Met elke extra rela
tie die gelegd wordt, daalt het aantal vrijheids
graden met 1. In de tabel zien wij aan de Chikwadraatwaarde dat de niet door het theore
tisch model gemodelleerde samenhang in de
data aanzienlijk is.
De p-waarde geeft de kans aan dat met de re
laties die in het model gespecificeerd zijn, een
adequate beschrijving van de data wordt gege
ven. In tegenstelling tot wat bij veel andere sta
tistische toetsen gebruikelijk is, wordt met LIS
REL getoetst of de afwijking van de data ten
opzichte van het gespecificeerde model signifi
cant is. Omdat echter gestreefd dient te worden

naar een zo spaarzaam mogelijk model (name
lijk een model waarin zo min mogelijk relaties
zijn gespecificeerd), dat toch goed passend is,
wordt echter niet een zo hoog mogelijke pwaarde, maar een p-waarde van net groter dan
.05 nagestreefd. De p-waarde in de tabel laat
zien dat de kans dat met het 'theoretische mo
del' de data correct beschreven worden kleiner
is dan .05.
Ook de Agfi (Adjusted Goodness of Fit) geeft
informatie over de modelfit bij de data. De
Agfi kan een waarde tussen 0 en 1 aannemen,
waarbij de 1voorkomt bij een perfecte overeen
komst tussen het model en de data.
De Eta2 in het onderste gedeelte van de tabel
geeft aan welk gedeelte van de variantie in een
variabele gemodelleerd kan worden met be
hulp van alle relaties in het model.
Na het falen van het theoretische model is
de analyse-procedure toch voortgezet om aan
wijzingen te vinden omtrent een beter pas
send model. Om het zoekproces systematisch
op te zetten, is verder gegaan met een model
waarin geen relaties meer worden gespecifi
ceerd tussen onafhankelijke en afhankelijke
variabelen, maar waarin wel alle variabelen
zijn opgenomen (in de tabel aangeduid met
'leeg model 1'). Ook is het model versimpeld
door de variabelen met betrekking tot knel
punten in de kwalificatievoorziening ditmaal
als onafhankelijke variabelen te beschouwen.
Vervolgens zijn stap voor stap de aanwijzin
gen opgevolgd die LISREL heeft aangegeven
om tot modelverbetering te komen. Nadat
acht keer het model op deze manier is verbe
terd, is nog steeds geen bevredigende oplos
sing gevonden (zie model 1 in de tabel). De
niet gemodelleerde samenhang in model 1 is
iets, maar niet genoeg gedaald, gezien de pwaarde kleiner dan .05. Ook aan de Agfi is te
zien dat model 1 nauwelijks beter bij de data
past dan het theoretisch model.
Wel is naar voren gekomen dat de volgende
onafhankelijke variabelen significante effecten
hebben op de kwalificatiestrategieën:
- moeilijk vervulbare vacatures;
- tuinbouwsector;
- aantal medewerkers,- perceptie innovatiegeneigdheid (gemeten
met item: ‘wat vindt u van de snelheid waar
mee dit bedrijf veranderingen introduceert,
in vergelijking tot andere bedrijven uit de be
drijfstak ij;
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—problemen met de werkervaring van mede
van een actief personeelsbeleid en het veran
werkers.
deren van de arbeidsorganisatie. Grote be
Besloten is om het model nog verder te versim
drijven voeren dus relatief vaak een structu
reel opleidingsbeleid, een actief personeels
pelen door alleen deze 'veelbelovende' variabe
beleid en passen relatief vaak hun arbeidsor
len op te nemen in een model waarin geen rela
ganisatie aan.
ties worden gespecificeerd tussen onafhanke
lijke en afhankelijke variabelen, maar waarin - De perceptie van de innovatiegerichtheid
wel alle variabelen zijn opgenomen (in de tabel
heeft een positief effect op het inzetten van
aangeduid met 'leeg model 2'). Nadat de aan
de opleidingsstrategie, het voeren van een ac
tief personeelsbeleid en het veranderen van
wijzingen van LISREL om tot modelverbetering te komen zijn opgevolgd, is ditmaal een
de arbeidsorganisatie. Bedrijven die zich zelf
innovatiever inschatten dan andere bedrij
acceptabel model gevonden (in de tabel aange
duid met 'gekozen model') met een p-waarde
ven uit hun bedrijfstak, voeren dus relatief
van .11.
vaak een structureel opleidingsbeleid, een
actief personeelsbeleid en passen relatief
De relaties in dit eindmodel zijn allen rede
vaak hun arbeidsorganisatie aan.
lijk conform de verwachting. Met het eindmo
del is een redelijk zuinig model ontwikkeld, - Het bestaan van problemen ten aanzien
van de aansluiting van de werkervaring van
dat goed bij de data past.
medewerkers bij de functie heeft een posi
Het gekozen model verklaart 7% van de wertief effect op het voeren van een actief per
vingsstrategie, 22% van de opleidingsstrategie,
27% van de strategie 'actief personeelsbeleid'
soneelsbeleid en het aanpassen van de ar
beidsorganisatie. Bedrijven die te maken
en 24% van de strategie 'aanpassen van de ar
hebben met dergelijke problemen voeren
beidsorganisatie'.

Tabel 1

Modeltoetsing en gebonden variantie

Modeltoetsing

x2

df

P

Theoretisch model
leeg model 1
model 1
leeg model 2
gekozen model

668
775
619
293
132

283
288
279
63
53

<
<
<
<

Gebonden variantie (Eta2)

werv.

opi.

pers.

arb.org

Theoretisch model
leeg model 1
model 1
leeg model 2
gekozen model

.10

.24

.35

.15

-

.07
-

.07

-

.22
-

.22

Agfi
.05
.05
.05
.05
.11

-

.31
-

.27

.71
.66
.74
.72
.86

-

.13
-

.24

In het gekozen model zijn de volgende pa
dus relatief vaak een actief personeelsbeleid
den (zie figuur 2) getrokken:
en passen relatief vaak hun arbeidsorgani
- Het bestaan van moeilijk vervulbare vacatu
satie aan.
res heeft een negatief effect op het gebruik - Het behoren tot de tuinbouwsector heeft ver
der nog een heel klein negatief effect op het
van de wervingsstrategie. Dit betekent dat
voeren van een actief personeelsbeleid. Dit
bedrijven die te maken hebben met moeilijk
betekent dat voedingsmiddelen- en groenvervulbare vacatures relatief vaak nieuwe
voorzieningsbedrijven iets vaker een actief
medewerkers begeleiden of opleiden.
personeelsbeleid zullen voeren dan tuin
—De grootte van een bedrijf heeft een positief
bouwbedrijven.
effect op de opleidingsstrategie, het voeren
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Moeilijk vervulbare
vacatures

-.27

Werven van direct
inzetbare
medewerkers (7%)

Tuinbouwsector

Figuur 2

Gekozen eindmodel

Conclusies
De eerste hypothese blijkt voor een groot ge
deelte te kloppen. De grootte van een bedrijf
blijkt inderdaad een positief effect te hebben
op de opleidingsstrategie, het voeren van een
actief personeelsbeleid en het aanpassen van
de arbeidsorganisatie. Het gedeelte van de hy
pothese waarin een negatieve relatie met de
wervingsstrategie werd verondersteld, blijkt
echter niet te kloppen. Grote bedrijven blijken
niet significant minder vaak de wervingsstrate
gie in te zetten, terwijl ze wel significant vaker
de andere strategieën inzetten. Dit kan ver
klaard worden door het feit dat grote bedrijven
waarschijnlijk verschillende soorten kwalifica
tiestrategieën zullen hanteren voor verschil
lende categorieën personeel. Naast een kern
van vast personeel waar wel in wordt geïnves
teerd, zullen grote bedrijven vaak ook beschik
ken over een 'schil' van tijdelijk personeel dat
voor een bepaalde periode wordt geworven, di
rect wordt ingezet en daarna weer afvloeit.
Omtrent de relatie tussen sector en de strate

gieën waren vooraf geen verwachtingen gespe
cificeerd in de hypothesen. De verwachting
omtrent relaties tussen sector en strategie blij
ken meer gebaseerd te zijn op grootte dan op
andere kenmerken van bedrijven in de ver
schillende sectoren. De verschillen in opleidingsgeneigdheid worden veel meer verklaard
door de grootte van bedrijven. De tuinbouw
sector blijkt alleen een klein negatief effect te
hebben op het voeren van een actief perso
neelsbeleid.
De tweede hypothese blijkt niet te kloppen
voor wat betreft de veronderstelde relatie tus
sen innovatiegerichtheid en problemen met
medewerkers. Opvallend was ook dat innova
tiegerichtheid geen effect blijkt te hebben op de
kwalificatiestrategieën, maar de perceptie van
de innovatiegerichtheid wel een effect blijkt te
hebben op de opleidingsstrategie, het voeren
van een actief personeelsbeleid en het verande
ren van de arbeidsorganisatie. Een conclusie
die men hieruit (met Boonstra & Haitsma,
1993) kan trekken is dat de relaties tussen
technologische en organisatorische vernieu
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wing per bedrijf sterk zullen verschillen. Wel
iswaar kan (technologische) vernieuwing nieu
we mogelijkheden creëren voor de inrichting
van de arbeidsorganisatie, maar of deze moge
lijkheden ook worden aangegrepen om innova
tief te zijn ten aanzien van de arbeidsorganisa
tie, wordt voor een groot gedeelte bepaald door
de houding van het management.
De ruimte op de arbeidsmarkt is in het ge
construeerde model niet meer opgenomen
aangezien deze variabele te weinig effect had
op de kwalificatiestrategieën. Nadeel hiervan
is dat ook het indirecte effect van arbeidsmarkt
op strategie (namelijk via moeilijk vervulbare
vacatures) niet meer in het model is opgeno
men. Wel blijkt er een negatief effect uit te gaan
van moeilijk vervulbare vacatures op het han
teren van de wervingsstrategie. Er blijkt echter
geen positief effect uit te gaan van moeilijk ver
vulbare vacatures op het inzetten van de an
dere drie strategieën. Dit betekent dus dat be
drijven die te maken hebben met moeilijk ver
vulbare vacatures weliswaar vaker nieuwe per
soneelsleden begeleiden of opleiden, maar niet
significant vaker een structureel opleidings- of
personeelsbeleid voeren of de arbeidsorganisa
tie aanpassen. Het knelpunt lijkt dus niet zo
zeer binnen de eigen organisatie te worden opgelost.
De mate, waarin de toekomst van een bedrijf
bedreigend is, gezien de ontwikkelingen in de
omgeving, blijkt geen significant effect te heb
ben op de strategieën. Hoewel deze hypothese
theoretisch ook zwak onderbouwd was, leek
deze toch de dagelijkse praktijk in bedrijven
goed te beschrijven. Wellicht is het effect van
een bedreigende toekomst toch niet zo eendui
dig. Bepaalde bedrijven zullen hierop reageren
met een meer lange termijn beleid en zullen
blijven investeren in hun personeel. Andere
bedrijven zullen meer korte termijn denken en
scholingskosten e.d. wel terugdraaien.
Er blijkt geen effect uit te gaan van het be
staan van problemen met de motivatie van me
dewerkers op het aanpassen van de arbeidsor
ganisatie. Wel blijken problemen met de aan
sluiting van werkervaring van medewerkers
een effect te hebben op het aanpassen van de
arbeidsorganisatie. Het motief om de arbeids
organisatie aan te passen ligt dus eerder in het
beter laten aansluiten van de functie bij capaci
teiten van de medewerkers dan in het motive
ren van het personeel.
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Problemen met (de werkervaring van) mede
werkers blijken in het model geen significant
effect op de inzet van de opleidingsstrategie uit
te oefenen, maar wel op het voeren van een ac
tief personeelsbeleid en op veranderingen in de
arbeidsorganisatie. Dit is opvallend, blijkbaar
worden problemen met de aansluiting van de
kwalificaties van medewerkers op de functie
eerder opgelost door medewerkers een andere
functie te laten vervullen of door de functie
van de medewerker in kwestie aan te passen,
dan dat gezorgd wordt dat de kwalificaties van
de medewerker (weer) aansluiten bij de functie
door middel van opleiding.

Slotbeschouwing
In grote lijnen komt in de drie onderzochte be
drijfstakken hetzelfde beeld naar voren wat be
treft de knelpunten in de kwalificatievoorziening die worden ervaren en de manier waarop
de kwalificatiestrategieën worden ingezet.
Opvallend is dat de grootste knelpunten in
de kwalificatievoorziening vooral kwalitatief
van aard zijn. De motivatie van medewerkers,
de aansluiting van de werkervaring en het
werktempo zijn problemen van structurele
aard. In de glastuinbouw is dit verrassend, ge
zien de vele publicaties over tekorten aan ar
beidskrachten (zie o.a. Spierings, 1992 en 1993,
Helder, 1993, Van der Hoek, 1993, Marktplan
Adviesgroep, 1993 en Zandvliet e.a., 1994). Het
blijkt hier vooral moeilijk te zijn om geschikt
tijdelijk personeel te vinden met voldoende
werkervaring en om dit personeel voor een kor
te tijd te motiveren om de handen uit de mou
wen te steken. De knelpunten spelen met
name bij het tijdelijke personeel en zijn dan
ook grotendeels verbonden met het seizoenge
bonden karakter van de productie in de agrari
sche sector. Bij het vaste personeel spelen met
name in de voedingsmiddelenindustrie nogal
eens motivatieproblemen. Dit heeft waar
schijnlijk te maken met het vele kortcyclische
en laaggeschoolde werk met geringe ont
plooiingsmogelijkheden in deze bedrijfstak
(zie ook Mevissen & De Wolf, 1995).
In het algemeen lijken bedrijven vooral (nu
merieke) flexibiliteit te zoeken in het aantrek
ken en afstoten van tijdelijk personeel. Hoewel
deze strategie aan de ene kant knelpunten op
lost met betrekking tot het opvangen van werk
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druk in piekperioden, creëert deze strategie
weer knelpunten in de arbeidsproductiviteit.
Het organiseren van arbeidspools zou een mo
gelijke oplossing kunnen zijn, doordat hierbij
geput kan worden uit een vast bestand van tel
kens tijdelijke krachten, die daardoor na ver
loop van tijd over meer werkervaring zullen
beschikken en daardoor waarschijnlijk ook
een hoger werktempo zullen hebben. In de
voedingsmiddelenindustrie wordt momenteel
geëxperimenteerd met het creëren van een ar
beidspool van uitzendkrachten die een urenga
rantie op jaarbasis krijgen en die tevens worden
geschoold, onder andere op het gebied van kwa
liteitszorg (zie Weijters & Kuiper, 1996],
Slechts zeer weinig bedrijven besteden aan
dacht aan een systematisch opleidingsbeleid,
dat is gekoppeld aan het ondernemingsbeleid.
Dit heeft te maken met het feit dat de agrari
sche sector uit relatief veel kleine (gezinsbe
drijven bestaat. Scholing wordt vaak alleen ge
volgd door de bedrijfshoofden zelf. Werkne
mers hebben vaak weinig gecompliceerde en
verantwoordelijke functies waar weinig scho
ling voor nodig is. In het algemeen lijkt het be
drijven te ontbreken aan een structureel na
denken over de positie van arbeid en personeel
in de onderneming. Personeel wordt nog wei
nig als een strategische factor beschouwd. Op
leiding wordt weleens ingezet, maar niet op
een systematische manier om knelpunten te
voorkomen of om de organisatie flexibeler te
maken. Toch geven veel bedrijven aan behoefte
te hebben aan cursorisch onderwijs voor mede
werkers. In de praktijk blijkt het er echter maar
weinig van te komen. Redenen die hiervoor
worden gegeven, zijn dat opleiden te duur is,
de werkdruk te hoog is en dat medewerkers
niet bereid of in staat worden geacht tot het
volgen van een opleiding.
Hoewel veel bedrijven wel een personeels
planning maken, wordt hierbij meestal uitge
gaan van een korte-termijn visie. Ook loop
baanbeleid wordt niet zozeer gevoerd vanuit
een strategische lange termijn gedachte, maar
meer om tegemoet te komen aan de wensen
van het personeel. Positief is dat bedrijven zich
bewust lijken te zijn van het negatieve imago
van de sector wat betreft de arbeidsomstandig
heden, gezien het feit dat een ruime meerder
heid van de bedrijven hier de afgelopen twee
jaar verbeteringen in heeft aangebracht.
Bedrijven zijn voorzichtig bezig met het aan

passen van de arbeidsorganisatie om flexibili
teit in de organisatie te vergroten en de motiva
tie van medewerkers te verhogen. Ingrijpende
veranderingen in de functiestructuur lijken be
drijven echter nog niet aan te durven. Dit
duidt erop dat men op zich wel overtuigd is
van het belang van de inrichting van de ar
beidsorganisatie, maar nog niet goed raad lijkt
te weten met de wijze waarop deze veranderd
zou moeten worden.
Wat betreft het theoretisch model is het
meest opmerkelijk dat knelpunten in de kwalificatievoorziening geen intermedirende rol
blijken te spelen en ook weinig directe effecten
blijken te hebben op de strategieën. Probleem
hierbij is het tijdstip van meten. Het theoreti
sche start-model veronderstelt dat een pro
bleem dat optreedt op tijdstip 1 als gevolg van
bedrijfs- en omgevingskenmerken, zou moe
ten leiden tot een strategie op tijdstip 2. Aange
zien voor dit onderzoek slechts 1 meting is ver
richt, lopen deze effecten door elkaar heen en
zouden zelfs ook 'omgekeerde' relaties ver
wacht kunnen worden. Bedrijven die op een
eerder tijdstip een strategie hebben ingezet en
deze ook op het moment van meten nog inzet
ten, ervaren dien ten gevolge geen problemen
meer. Er zou dan echter nog steeds een relatie
bestaan tussen knelpunten en strategie, alleen
het teken van de relatie (positief of negatief)
zou omdraaien. Uit de analyse kunnen dus
twee soorten conclusies worden getrokken: óf
het bestaan van knelpunten heeft geen eendui
dige relatie met kwalificatiestrategieën èf kwa
lificatiestrategieën blijken knelpunten in de
kwalificatievoorziening niet effectief op te los
sen. De mogelijkheid dat bedrijven de strate
gieën zo effectief inzetten dat problemen hier
mee voorkomen worden lijkt uitgesloten ge
zien het hoge percentage bedrijven dat proble
men ervaart (zie Van Woerkom, le Rütte en Van
der Velden, 1996). Een nadere, exploratieve LISREL-analyse, waarbij niet van te voren wordt
vastgelegd welke variabelen afhankelijk en on
afhankelijk zijn, zou wellicht meer licht kun
nen laten schijnen op de richting van het ver
band tussen knelpunten en strategieën.
Verder blijkt dat ook de omgevingskenmer
ken (zoals bijvoorbeeld de dreiging die van de
omgeving uitgaat) die in het theoretisch model
waren opgenomen geen of slechts een zeer
marginale rol spelen. De strategieën die bedrij
ven hanteren worden waarschijnlijk meer be
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paald door factoren binnen het bedrijf zelf
dan door factoren in de omgeving van een be
drijf. Een bedrijfskenmerk als 'grootte' blijkt
(conform verwachting) meer te zeggen over de
gehanteerde strategie dan de variabele 'sector'
die tevens een typering geeft van de omgeving
waarin een bedrijf opereert. Waarschijnlijk is
echter ook, dat omgevingskenmerken minder
betrouwbaar zijn gemeten dan bedrijfskenmerken gezien de abstractiegraad van de variabelen
en gezien het feit dat de omgeving moeilijk
eenduidig te typeren is. Zo kan het feit dat
'moeilijk vervulbare vacatures' wel in het mo
del is opgenomen en 'ruimte op de arbeids
markt' niet, vermoedelijk verklaard worden
door het feit dat de eerstgenoemde variabele
beter is gemeten; deze variabele is concreter en
ligt dichter bij de beleving van de respondent
dan ruimte op de arbeidsmarkt wat een vrij ab stract begrip is waarover men veel moeilijker
een oordeel kan geven. In vervolgonderzoek
zou het aanbeveling verdienen om omgevings
kenmerken af te meten aan meer objectieve in
formatie in plaats van aan het subjectieve oor
deel van een respondent.
Een andere opvallende wijziging in het the
oretisch model is dat het construct 'innovatiegerichtheid' geen rol van betekenis lijkt te spe
len en dat de variabele 'perceptie innovatiegerichtheid' van veel meer betekenis is. Uit de
manier waarop managers de eigen innovatiegerichtheid beoordelen in vergelijking tot andere
bedrijven uit de bedrijfstak, blijkt tevens hun
houding ten opzichte van innovatie. Bedrijven
die door hun managers worden geclassificeerd
als innovatiegericht maar feitelijk (in termen
van het aantal veranderingen dat de afgelopen
twee jaar heeft plaatsgevonden in producten,
processen, materialen, technieken, enz.) veel
minder innovatiegericht zijn, is innovatie blijk
baar geen feitelijkheid maar wel wenselijkheid.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hou
ding van managers (veelal de respondenten uit
dit onderzoek) ten aanzien van innovaties van
veel meer belang is voor de verklaring van het
voeren van een opleidings- en personeelsbeleid
en het aanpassen van de arbeidsorganisatie (en
dus manieren waarop innovaties bereikt kun
nen worden) dan de feitelijke innovatiegerichtheid van een bedrijf.

Noten
1 Met dank aan Ineke Lokman en Lud van der
Velden voor hun hulp bij het onder de knie krij
gen van LISREL.
2 Voor een uitgebreide beschrijving per bedrijfstak
met meer achtergrondinformatie wordt verwe
zen naar het rapport 'Personeel: knelpunt of
speerpunt?' (VanWoerkom e.a., 1996).
3 Nadat voorafgaande aan de LISREL-analyse eerst
enkele factor- en betrouwbaarheidsanalyses zijn
uitgevoerd waarmee de constructen op validiteit
zijn getest, zijn enkele variabelen verwijderd. Dit
betekent dat sommige concepten nog maar door
een variabele vertegenwoordigd worden.
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