
Bedrijventest 

 

 

1 

Wie zich aan een typering waagt vereenvoudigt de realiteit. De werkelijkheid is immers veel 

ingewikkelder, nooit in louter zwart-wit beelden te vangen. Elk type dat hieronder beschreven wordt komt 

als dusdanig niet overeen met één bepaald bedrijf in de realiteit. Wel zitten in elk type elementen die 

men ook in bedrijven kan onderkennen. U moet de types dan ook lezen als een samenraapsel van allerlei 

kenmerken die in dat soort van bedrijven voorkomen.  

Om vergelijkingen mogelijk te maken binnen het kader van een vormingsactiviteit moeten we ons 

beperken tot drie strak omlijnde types van bedrijven waarvan verschillende factoren herkenbaar zijn voor 

de deelnemers. 

 

Met deze nuancering in het achterhoofd moet u deze drie types lezen.  

Drie types bedrijven 
 

 

Het personeelsbeleid of het Human Resources management in een bedrijf, wordt mede 

bepaald door de externe omgeving en de interne organisatie van het bedrijf. Bepalende 

factoren zijn onder meer: de situatie op de afzetmarkt, de techno logie van het product, de 

productie-organisatie (of hoe het werk georganiseerd is), de beschikbare kwalificaties en 

competenties van de werknemers, de sociale geschiedenis van het bedrijf, enzovoort. Al deze 

elementen komen aan bod in de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u de antwoorden per type groepeert, komen er drie globale bedrijfstypes naar voren. 

Deze drie types duiden aan dat de realiteit anders ligt dan werd gesuggereerd in de 

theoretische uiteenzetting. Het HRM-bedrijf is vandaag de dag niet het alles overheersend 

bedrijfsmodel, net zo min als dat er vroeger alleen fordistische bedrijven waren.  

 

Uit de test blijkt dat het management verschillende richtingen kan uitgaan, naargelang de 

concrete context waarin het bedrijf zich bevindt. Sommige bedrijven voeren de flexibiliteit ten 

top. Er is geen sprake meer van gestandaardiseerde arbeidsvoorwaarden, de arbeidsinzet 

wordt gedereguleerd, kortom de bikkelharde concurrentie weegt op het personeelsbeleid. In 

andere bedrijven daar en tegen zijn de nieuwe ontwikkel ingen veel minder drastisch, eigenlijk 

werken zij gestadig voort volgens de oude principes. En weer andere bedrijven gaan radicaal 

de nieuwe toer op. 

 

Maar uit de testresultaten zal ook blijken dat u bedrijven heeft die niet zo direct in één van de 

drie types kunnen worden ondergebracht. Dit zijn bedrijven waar zich één of meerdere criteria 

in een andere kolom situeren. U zou dit bedrijven in een overgangsfase kunnen noemen. Voor 

de discussie is interessant om na te gaan waarom die bedrijven veranderen en wat hen ervan 

weerhoudt om helemaal over te gaan naar een ander type.  

 

Toch willen we hier even de drie types overlopen, evenals hun belangrijkste kenmerken.  
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1. Marktgebonden personeelsbeleid 
Een eerste type bedrijven voert een personeelsbeleid waarin het pe rsoneel beschouwd wordt 

als een beheersbare kostenfactor.  

 

De kenmerken van vele bedrijven die men tot dit type kan rekenen zijn gelijklopend.  

Ze bewegen zich op een markt waar scherpe concurrentie heerst of waar men zich agressief 

moet opstellen. Men wordt niet alleen met externe concurrentie geconfronteerd, ook binnen de 

groep heerst de wet van de sterkste. De markt en de groepsstructuur van de concerns laten 

deze bedrijven nauwelijks manoeuvreerruimte om de structurele crisis op de afzetmarkt intern 

op te vangen of te beheersen. 

De markt dwingt deze bedrijven tot enorme inspanningen inzake flexibiliteit. De te produceren 

volumes, de samenstelling van het goederen of dienstenpakket en de leveringstermijnen 

variëren sterk. Deze variabiliteit wordt onmiddellijk doorvertaald naar het personeel. De 

personeelsomvang van het bedrijf vertoont dan ook een zeer grillige curve die rechtevenredig 

loopt met de toestand van de orderportefeuille. Het personeelsbeleid speelt actief in op deze 

schommelingen (contracten van bepaalde duur, deeltijds werk, interimarbeid, flexibele 

arbeidsuren). 

Een van de weinige reactiemiddelen die deze bedrijven hebben is het personeelsbestand, 

omdat de personeelsfactor een beheersbare kostenfactor is.  

 

Het loonbeleid is even flexibel: geen overuren opvragen, geen oproepen weigeren betekent 

vaak een extra loontoeslag. Het resultaat na jaren willekeurig loonbeleid is dat elke logica in 

de loonschalen zoek is en dat zeer geheimzinnig gedaan wordt over de lonen van collega’s.  

 

De onzekerheid van tewerkstelling dwingt de meeste werknemers om zich maximaal in te 

spannen. De doorgedreven flexibiliteit heeft op deze wijze zowel een disciplinerend als een 

‘versnipperend’ effect op de werknemers. Een dergelijk individualiserend personeelsbeleid 

gekenmerkt door een grote flexibiliteit en willekeur belet immers een gemeenschappelijke 

opstelling van de werknemers en bemoeilijkt collectieve organisatie en belangenbehartiging.  

Het profiel van de werknemer sluit aan bij de zwakkere groepen op de arbeidsmark t. Zij 

worden ingezet volgens de piekmomenten van het bedrijf. Het personeelsverloop is dan ook 

groot, ondanks de beperkte mogelijkheden van de werknemers om ander werk te vinden.  

 

Deze bedrijven hechten nochtans veel belang aan de ‘psychologische’ integra tie van de 

werknemers, de identificatie met de bedrijfsdoelstellingen, ze dragen hun bedrijfsfilosofie 

nadrukkelijk uit.  

Via allerlei human resources technieken zoals bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, 

groepsoverleg, informatievergaderingen of individuele counseling probeert het management 

een andere inhoud te geven aan de relatie tussen werkgever en werknemer.  

Het verschil met een bedrijf uit type drie is echter dat de filosofie sterk contrasteert met het 

personeelsbeleid, dat er op gericht is de werknemers te laten opdraaien voor het bedrijfsrisico.  

De maatregelen die het management omschrijft als voorbeelden van HRM moeten dan ook 

kritisch herlezen worden. Het uitbouwen van individuele en collectieve communicatiekanalen is 
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bedoeld om de vakbondskritiek en –reactie op deze ver doorgevoerde flexibiliteit te 

ondergraven. De investering in opleiding is eigenlijk een gevolg van het grote 

personeelsverloop. De individualisering wordt ook hier doorgetrokken in de vorm van steeds 

meer individueel onderricht of opleiding. 

Het premieloon is niet bedoeld om de individuele prestatie te belonen maar vormt een middel 

om de lonen omlaag te brengen. De overschakeling op een contractloon zal deze tendens nog 

versterken. De in deze bedrijven aanwezige (maar niet beloonde) polyvalentie en de sterk 

doorgedreven vormen van roulatie mogen niet geïnterpreteerd worden als pogingen om de 

scherpe kanten van het taylorisme af te ronden, maar zijn gewoon een gevolg van het sterk 

schommelend personeelsbestand. 

 

Deze ondernemingen slagen er dan ook moeilijk in de tegenstelling tussen de bedrijfsfilosofie 

en het werkelijke personeelsbeleid te ‘verhullen’ voor de werknemers.  

Het personeelsbeleid is er immers volledig en uitsluitend onderworpen aan markteconomische 

criteria, van sociale criteria is geen sprake. Dit houdt meteen een waarschuwing in voor 

iedereen die geconfronteerd wordt met een zogenaamd HRM, het kan om een andere lading 

gaan dan de vlag doet vermoeden… 

 

 

2. Niets nieuws onder de zon 
In onderzoek komen bedrijven met een uitgesproken Human Resources Management niet als 

dominant naar voren. Integendeel, het gemiddelde bedrijf heeft niet de handelingsruimte om 

een dergelijke verregaande ‘ommekeer’ te maken. Dit heeft alles te maken met de 

geschiedenis van ons sociaal-economisch bestel. De overheid en de geïnstitutionaliseerde 

overlegorganen hadden én hebben een niet te miskennen invloed op het concrete 

arbeidsbeleid in de onderneming. 

Dit is ook de reden waarom het voor vele arbeidsorganisaties een zeer ingewikkeld en 

moeizaam proces zal zijn om de principes van HRM in hun organisatie in te voeren.  

 

De manier waarop de arbeidsinzet in het traditionele personeelsbeleidscenario gereguleerd 

wordt, verschilt ook van hetgeen in punt 3.1 is beschreven. 

De arbeidsfactor wordt in dit scenario eveneens als een risico beschouwd, maar de wijze 

waarop met dit risico wordt omgesprongen is verschillend. De arbeidsinzet wordt immers 

ingepast in het kader van het zogenoemde ‘historische compromis’. De concrete uitwerking 

van dit compromis heeft in België een vrij grote rol toegekend aan het centraal overleg tussen 

werkgevers en werknemers. Door op dat centrale niveau een aantal standaarden met 

betrekking tot personeelsbeleid (bijvoorbeeld inzake arbeidstijden en –contracten, loonvorming 

en collectief overleg) vast te leggen wordt de manoeuvreerruimte van de individuele bedrijven 

aanzienlijk verkleind. Het personeelsbeleid in de bedrijven verwordt met andere woorden tot 

een beleid dat een op centraal niveau uitgestippeld ‘draaiboek’ uitvoert.  

Dit draaiboek bepaalt de vorm en de inhoud van collectieve arbeidsverhoudingen, evenals de 

manier waarop de beloning georganiseerd wordt. Maar ook elementen als de collectieve en 
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individuele arbeidsduur, de contractvormen waarmee de werknemers geëngageerd worden , de 

betalingswijze en het loon worden vanuit het centrale niveau voorgeschreven.  

Uiteraard bestaan er tussen bedrijven onderling nogal wat verschillen in interpretatie, maar het 

is van belang in te zien dat achter deze diversiteit uiteindelijk één globaal  type van 

personeelsbeheer schuilgaat. 

 

Dit type van bedrijven, die zich situeren op een redelijk stabiele markt, worden gekenmerkt 

door voortdurende productiviteitsverhogingen. Dit uit zich in een steeds verder doorgevoerde 

automatisering en/of informatisering. De arbeidsorganisatie in deze bedrijven wordt nog 

steeds door de tayloristische principes bepaald. Men maakt er een duidelijk onderscheid 

tussen verschillende functies en afdelingen (onderhoud, kwaliteitszorg, uitvoerende jobs, 

planning en organisatie, enzovoort). In een aantal van deze bedrijven worden wel de eerste 

stappen gezet naar taakroulatie.  

Het personeelsbeleid is er op gericht te werken met een stabiel personeelsbestand, met 

gestandaardiseerde arbeidsvoorwaarden en geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen.  

Bedrijven in dit type blijven een vrij traditionele koers varen, er is eigenlijk weinig nieuws onder 

de zon… 

 

 

3. Human Resources Management: een nieuw perspectief onder 
strikte condities. 

Een doelgericht personeelsmanagement is een kritische succesfactor in de intensieve 

concurrentiestrijd tussen bedrijven. Kijk maar naar het succesvolle Japanse model.  

Ook in Europa wordt in studies over excellente bedrijven het succes toegewezen aan het 

gevoerde Human Resources beleid. De vraag blijft natuurlijk of het succes van deze 

ondernemingen het gevolg is van hun personeelsbeleid dan wel of dit beleid niet bepaald werd 

door een typische bedrijfscontext waarin voordelige externe factoren en een interne structuur 

een belangrijke rol spelen. 

 

In deze bedrijven worden de werknemers gezien als een kans, als een belangrijk potentieel 

voor een storingsloos en productief productieproces. Dit betekent niet dat het management de 

werknemersgroep zomaar ‘carte blanche’ geeft. Integendeel, een uitgekiend personeelsbeleid 

geeft deze benadering van de arbeidsfactor vorm.  

Alles begint reeds bij het zorgvuldig doordacht en gepland rekruteringsbeleid. Maar het 

opleidingsbeleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn evenzeer belangrijke peilers van dit 

personeelsbeleid.  

Het welslagen van dit model heeft natuurlijk heel veel te maken met de aanvangssituatie van 

het bedrijf. Human resource management is een vorm van personeelsbeleid die slechts kan 

slagen wanneer men uitgaat van een ‘maagdelijke’ situatie of wanneer men een 

langetermijnperspectief voor ogen houdt. 

Een ander belangrijke factor die een gunstige voedingsbodem vormt, is de kapitaalintensiteit 

van de bedrijven. Dit betekent niet alleen dat er ruimte is om een personeelsbeleid te 

financieren, maar ook dat de investeringen per werknemer enorm hoog zijn. Het is dan 
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uiteraard van het grootste belang een personeelsbeleid te ontwikkelen dat een maximaal 

rendement van de investeringen nastreeft. Er moet ook op gewezen worden dat een dergelijk 

personeelsbeleid een grotere kans van slagen heeft bij een hooggeschoolde 

werknemersgroep dan bij laaggeschoolden.  

 

In deze bedrijven gaat men ervan uit dat de doelstellingen van het bedrijf en die van de 

werknemer samengaan, en dat het beleid beide tegelijk moet dienen. Door een  relatieve 

autonomie in de uitvoering van het werk (de prestatiedwang daargelaten) en door kansen te 

bieden aan de werknemer om zich in zijn job te ontwikkelen, wordt het bedrijf er tegelijkertijd 

beter van. 

In deze ondernemingen gaat het veelal om werknemers die schaars zijn op de arbeidsmarkt: 

technisch geschoolden of personeel dat ‘bedrijfsspecifiek’ gekwalificeerd is. Bedrijfsbinding 

vormt een centrale pijler van het personeelsbeleid t.a.v. deze werknemers. Voor deze 

bedrijven is het immers belangrijk te beschikken over mensen die geloven in de firma, die erbij 

betrokken zijn en die tot een grote inzet bereid zijn. Door de sterke identificatie van de 

werknemer met de doelstellingen en de filosofie van het bedrijf, is een voortdurende controle 

niet meer nodig en krijgt het tewerkgesteld personeel meer vrijheid. 

 

Bij de selectie van nieuwe werknemers valt op dat men meer belang hecht aan ‘competenties’, 

dan aan bijvoorbeeld ervaring. Aan een vrij algemene of technische basisopleiding wil men 

immers een bedrijfsspecifieke vorming koppelen. Ten tweede wordt zeer veel belang gehecht 

aan de persoonlijkheid van de kandidaten. Termen als ‘stressbestendig’’, ‘loyaal’, een ‘harde 

bolster’, ‘dynamisch’, komen vaak terug. Men wil de werknemers zien ‘groeien in het bed rijf’. 

Men wil de nieuwelingen veel kansen bieden, ze moeten het allemaal nog waarmaken. Elke 

aanwerving wordt beschouwd als een belangrijke investering voor de toekomst. Essentieel is 

verder dat de werknemer zich soepel opstelt en vertrouwen stelt in het bedrijf wat betreft de 

zorg voor zijn persoon. 

 

De prestaties worden voortdurend geëvalueerd in functie van mogelijke promotie of 

herplaatsing, alsook in functie van het loon. Een veel voorkomende formule is het loon 

bestaande uit verschillende delen: een vast gedeelte, een deel variërend volgens de prestaties 

van het bedrijf en een deel dat schommelt naargelang de individuele prestaties. Zo worden de 

prestaties permanent geoptimaliseerd. Door deze koppeling aan de prestaties van het bedrijf 

bereikt men dat iedereen zich verantwoordelijk voelt, waardoor de identificatie met het bedrijf 

sterk toeneemt. De beloning omvat in sommige ondernemingen niet alleen een direct loon, 

maar ook een ruimer ‘compensatiepakket’, waarin groepsverzekeringen, vormingsuren, en 

dergelijke zijn opgenomen. 

 

Het gebeurt vaak dat men de voorkeur geeft aan een grote jobrotatie. Nieuwelingen beginnen 

dan in jobs beneden hun niveau en doorlopen verschillende afdelingen en functies in het 

bedrijf. Polyvalentie is een veel gehoord en gebezigd principe. Opleidingen worden 

georganiseerd op verschillende momenten in de loopbaan. Niet alleen van technische aard, 

maar ook persoonlijkheidsvorming, ‘teambuilding’, enz.  
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Het spreekt vanzelf dat de werknemers ook een grote flexibiliteit aan de dag moeten leggen 

met betrekking tot de arbeidsuren. Over overuren wordt niet gevit. Zo bewijst men immers het 

best zijn toewijding aan het bedrijf, dat ook dikwijls instaat voor de organisatie van tal 

ontspanningsactiviteiten. ‘Het bedrijf moet ook in het privéleven belangrijk zijn. 

 

Het spreekt voor zich dat de traditionele vakbonden moelijk passen in het juist geschetste 

bedrijfsbeeld. Zoals reeds aangehaald, worden de contacten tussen werknemers en 

werkgevers liefst zo rechtstreeks mogelijk uitgebouwd zonder inmenging van derden. 

Informatie en communicatie zijn in deze bedrijven echter zeer belangrijk. Vanuit die optiek 

worden dan ‘parallelle circuits’ opgericht: kaderraden, personeelsvergaderingen, 

kwaliteitskringen. Anders dan bij syndicale overlegorganen dienen deze echter voornamelijk 

voor het doorgeven van de ‘boodschappen’ en het bespreken en evalueren van de 

bedrijfsresultaten. 

 

Maar, ook in dit soort bedrijven zijn de bedrijfseconomische doelstellingen een belangrijke 

factor in het bedrijfsbeleid. Het human resources beleid kan onder druk komen te staan en dit 

kan leiden tot willekeur, onzekerheid voor de werknemer of het eenzijdig opleggen van 

beslissingen.  
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