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1. Uitgangssituatie
Het al lang bestaande tekort aan vakkrachten in de technische sector duurt nog
steeds voort. Ondanks de economische crisis en een groter wordende werkloosheid
hebben veel bedrijven in de productiesector (metaal- en elektrotechnische industrie)
nog steeds een tekort aan vakkrachten. Dit tekort wordt bijvoorbeeld zichtbaar
doordat vacatures moeilijk of niet opgevuld worden, doordat de productie belemmerd
wordt of door een tekort aan leerlingen. Ook is deze situatie met name zorgwekkend
in het licht van de demografische verandering.
Het project “Shortage of Skilled Workers” heeft men zich met deze onderwerpen
bezig gehouden en heeft, in samenwerking met bedrijven, concepten ontwikkeld om
een tekort aan vakkrachten op te heffen dan wel te voorkomen. In het Leonardo da
Vinci1 ”Shortage of Skilled Workers” werken partners uit zes Europese landen
samen. In het project ging het om het analyseren en verder uitontwikkelen van
personeelsontwikkelingsinstrumenten binnen bedrijven die als doel hebben het tekort
aan
vakkrachten
te
voorkomen
/
verminderen.
Naast
personeelsontwikkelingsconcepten is er in het project ook gekeken naar carrière- en
scholingsplannen, bedrijfsinterne kennisoverdracht, scholingsconcepten binnen
bedrijven en interne en externe wervingsstrategieën.
In literatuur wordt human resources development (HRD) meestal aangeduid als een
verzamelterm voor toekomstgerichte maatregelen met als onderwerp “het verbeteren
van de kwalificatie van werknemers voor het uitvoeren van een taken binnen het
bedrijf” (Neuberger 1994, blz. 157). Maar HRD is meer dan dit: het verwijst ook naar
de huidige situatie en het totaal van alle veranderingsprocessen, waarmee HRD ook
invloed heeft op de werknemers in de zin van mogelijkheid en bereidwilligheid tot
veranderen.
Dit handboek voorziet bedrijven van de mogelijkheid om de meest geschikte aanpak
uit de aanwezige human resource strategieën te selecteren en toe te passen. Het
aanbod aan strategieën zoals dat in dit handboek getoond wordt is niet per definitie
compleet, maar het vormt wel een verzameling van strategieën die bedrijven in staat
stelt om hun benodigdheden te formuleren en om gerichte activiteiten te ontplooien
voor het analyseren van de competenties van hun werknemers en voor het plannen
van hun personeelsbehoefte. Ook instrumenten voor het verkrijgen van
aanbevelingen voor beleidsveranderingen op de korte, middellange en lange termijn,
die aan een reductie van een tekort aan vakkrachten kunnen bijdragen, worden in dit
handboek beschreven.
Kennismanagementsystemen, om kennis binnen het bedrijf te houden wanneer
werknemers het bedrijf verlaten, worden binnen het MKB steeds belangrijker. In dit
handboek worden geschikte instrumenten voor kennisoverdracht en –documentatie
beschreven.

1

Het project is gefinancierd door de Europese Commissie aangevuld met eigen middelen van de
projectpartners.
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2. Instrumenten voor personeelsontwikkeling tegen de
achtergrond van het tekort aan vakkrachten
In dit hoofdstuk worden verschillende groepen, voor het MKB geschikte,
instrumenten
gepresenteerd
voor
het
opzetten
van
vraaggestuurde
personeelsplanning en langetermijn personeelsontwikkelingsinitiatieven. Dergelijke
initiatieven kunnen bedrijven ondersteunen bij het verminderen van een tekort aan
vakkrachten.
Empirische resultaten van het SOS-project bewijzen dat in het bijzonder MKBbedrijven problemen hebben met het werven van personeel en met
kennismanagement binnen het bedrijf. Veel van de bedrijven erkennen de noodzaak
van kennismanagement, maar de stap naar het invoeren van kennismanagement
blijkt moeilijk. Het overzicht aan instrumenten in dit handboek geeft het bedrijf
ondersteuning bij het selecteren en invoeren van het, voor hun meest geschikte,
instrument.
Het eerste deel van dit hoofdstuk bespreekt instrumenten voor het bepalen en
analyseren van huidige en toekomstige competentievereisten binnen een bedrijf. In
het tweede deel worden instrumenten gepresenteerd die kunnen bijdragen aan het
identificeren, documenteren en veiligstellen van in het bedrijf aanwezige kennis.
2.1

Instrumenten voor de herkenning en analyse van huidige en toekomstige
personeels- en competentiebehoeften

Bedrijven moeten hun personeel vandaag al selecteren en voorbereiden op
werkzaamheden van de toekomst. Toekomstvoorspellingen zijn niet altijd
betrouwbaar en sommige functies zijn onderhevig aan snelle veranderingen.
“Daarnaast vereist de verandering van industrie- tot dienstenmaatschappij en
vervolgens tot kenniseconomie en informatiemaatschappij meer van de talenten en
vaardigheden, kennis en competenties van geschoolde werknemers” (Bullinger,
Tombeil 2000, blz. 26). Hoe kunnen, met deze kennis, werkzaamheden van de
toekomst voorspelt worden en hoe kunnen competenties van werknemers in een
vroegtijdig stadium ontwikkeld worden voor deze werkzaamheden? Om deze vraag
te beantwoorden, wordt een beschrijving gegeven van verschillende instrumenten
die hieraan een bijdrage kunnen leveren.
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Instrumenten voor de herkenning en analyse van huidige en toekomstige competentiebehoeften

Vergelijking
behoefteanalyse en
functieprofielen

Capaciteitenanalyse

Beoordelingsgesprekken
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Opbouw en
implementatie
- Analyse van
functieprofielen en
de huidige vereisten
- Vergelijking van de
profielen met de
praktijk in het bedrijf
- Analyse van de
verschillen /
tekortkomingen
- Precieze
beoordeling en
inschatting met
gebruik van een
gestandaardiseerde
criteria
- Gebruik van criteria
met meerdere
niveaus
- Periodieke
(half)jaarlijks
gesprek over werkgerelateerde
onderwerpen tussen
twee personen van
verschillend
hiërarchische niveau

Toepassingsgebied

Voordelen

Vereisten

Investering

- Functies /
afdelingsverandering
- Vergelijking van
reeds lang bezette
functies met
veranderingen in de
werkvereisten

- Verschillen tussen
profielen en
daadwerkelijke
benodigdheden
worden zichtbaar
- Eenvoudigere
aanpassing van de
profielen naar de
werkelijkheid

- Intensieve training in
het uitvoeren van de
analyse
- Precieze formulering
noodzakelijk

- Meer geschikt voor
reeds bestaande
functieprofielen
vanwege de grote
tijdsinvestering die
anders nodig is.
- Herhaalde uitvoering
noodzakelijk

- Registratie van
mogelijkheden van
vaardigheidsontwikkeling

- Op de toekomst
gerichte human
resources planning
van hoge kwaliteit

- Uitvoering van
gestructureerde
interviews
- Combinatie van zelfen externe evaluatie
- Vergelijking nominale
vereisten / aanwezige
vaardigheden

- Hoge investering

- Bedrijfsdoelen en
afdelingsdoelen
worden
uiteengerafeld tot
kleinschalige doelen
voor individuele
werknemers

- Terugblik op de
afgelopen periode en
vooruitblik naar de
toekomst
- Discussie over
sterkten en zwakten
van de werknemer,
samenvatting van de
prestatie

- Goede overlegcultuur
en open
communicatie
- Wederzijds
vertrouwen en
respect
- Oplossingsgericht
gedrag
- Vastlegging van de
gespreksresultaten

- Uitgebreide
voorbereiding (wat
betreft tijd en
inhoud)
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Instrumenten voor de herkenning en analyse van huidige en toekomstige competentiebehoeften

Behoefteanalyse
instrument voor
bedrijven

Instrument om
competentietekort te
bepalen

Management
evaluatieinstrument

Tabel 1:
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Opbouw en
implementatie
- Vergelijking met
leeftijdsopbouw
analyse
- Verzameling van
kwantitatieve
behoefte van
werknemers
- Berekening
totaalbehoefte
- Het opzetten van
een specifiek
ontwikkelplan voor
huidige en
toekomstige
competentieontwikkelingen

- Evaluatie van
verschillende
probleemgebieden
en mogelijke
oorzaken

Toepassingsgebied

Voordelen

Vereisten

Investering

- Bepaling van de
daadwerkelijke
opbouw van de
leeftijd van het
personeel

- Blik in de toekomst
door het kijken naar de
huidige situatie
- Concluderen van
actiepunten

- Excel toepassing
- Inschatting van huidig
en toekomstige
behoefte aan
personeel

- Geringe technische
investering
- Middelmatige
tijdsinvestering

-

- Zichtbaar maken van
tekorten aan
competenties bij het
personeel
- Afleiden van een
concreet plan voor
ontwikkeling van
personeel

- Excel toepassing
- Tamelijk nauwkeurige
inschatting van
huidige en
toekomstige behoefte

- Ruime
tijdsinvestering

- Automatische
generatie van
aanbevelingen
- Korte-, middellangezowel als langetermijn
aanbevelingen worden
gegeven

- Excel toepassing
- Eigen uitvoeren van
de aanbevelingen

- Minimale directe
investering
- Investering voor
uitvoering van
aanbevelingen
verschilt

Benoemen van
relevante stappen
van competentieontwikkeling binnen
een werkgebied
- Bepalen van het
benodigd aantal
werknemers voor
een bepaalde stap
van competentieontwikkeling
- Het creëren van
management
eyeopeners voor het
oplossen van een
tekort aan
vakkrachten

Samenvatting van Instrumenten voor de herkenning en analyse van huidige en toekomstige competentiebehoeften
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2.1.1 Vergelijking behoefte- en functieprofielen
Omdat personeelsanalyse normaal gesproken niet zonder andere onderzoeken
plaatsvindt, heeft het veelal relaties met andere organisatorische en human resource
beleidsinstrumenten. Tot dergelijke instrumenten behoren ook de functiebeschrijving,
het functieprofiel en het behoefteprofiel. Alleen met dit in het achterhoofd kunnen
personeels- en behoefteanalyse uitgevoerd worden.
Opbouw en implementatie
Bij de analyse van een functie wordt onderzocht en beschreven welke competenties
beschreven staan voor het uitoefenen van de functie. Vervolgens wordt er een
vergelijking gemaakt van de competenties van het functieprofiel en de daadwerkelijk
noodzakelijke competenties. Veelal gaat het hierbij om beroepscompetenties,
methodische competenties, sociale competenties en persoonlijke dan wel individuele
competenties (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2008). De volgende stap is het
bepalen van de verschillen tussen de beschikbare en de benodigde competenties en
een scholingsplan op te stellen om de verschillen op te heffen.
Toepassingsgebied
Een goed moment voor het uitvoeren van een behoefteanalyse dan wel het opstellen
van een functieprofiel is het moment dat een functie opnieuw opgevuld moet worden.
Er moet dan getoetst worden of de competenties van de sollicitant voldoende zijn
voor de uitvoering van de functie.
De analyse is echter ook geschikt voor het analyseren van reeds lang bestaande
functies in een bedrijf. Zo kan getoetst worden of de competenties van de werknemer
nog wel passen bij de vandaag de dag gevraagde competenties van de functie.
Voordelen
Een gedetailleerde functiebeschrijving geeft zowel inzicht dat makkelijk is voor de
personeelsplanning als ook een handvat voor de werknemers die reeds een functie
bezetten doordat zij inzicht hebben in de werkzaamheden, doelen, benodigde
competenties en de verantwoording die bij de functie hoort (LindnerLohmann/Lohmann/Schirmer 2008).
Met het opstellen van een functieprofiel wordt het eenvoudig om verschillen dan wel
afwijkingen vast te stellen ten opzichte van de in de werkelijkheid uit te voeren
werkzaamheden. De profielen kunnen zo eenvoudiger aangepast worden aan de in
werkelijkheid uitgevoerde werkzaamheden.
Tegelijkertijd wordt het mogelijk om bijscholingplannen voor het uitvoeren van
functiegerelateerde werkzaamheden te toetsen op relevantie.
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Vereisten
De toepassing van deze methode vraagt om een intensieve ervaring van degene die
de analyse uitvoert. Het moeilijkste hierbij is het vergelijken van het functieprofiel met
de werkelijkheid.

2.1.2 Capaciteitenanalyse
Een capaciteitenanalyse is een methodiek voor het gestructureerd onderzoeken van
beschikbare belangrijke eigenschappen voor de uitvoering van bepaalde opgaven.
Met een dergelijk onderzoek kunnen inschattingen gemaakt worden over de
aanwezige mogelijkheden voor de uitvoering van toekomstige werkzaamheden.
Opbouw en implementatie
De opbouw van een capaciteitenanalyse is niet universeel. Er zijn verschillende
varianten wat betreft opbouw en uitvoering die elk voor een eigen toepassingsgebied
geschikt zijn. Algemeen gezegd maakt een omvangrijke en gedetailleerde structuur
van criteria een nauwkeurigere beoordeling en inschatting mogelijk. De meest
gehanteerde methode is die waarbij een zeer gestandaardiseerde en meetbare
inschaling gehanteerd wordt. Hierbij wordt een set aan criteria voorgeschreven die
gekoppeld worden aan een cijferinschaling. Aan de hand van analyse en observatie
worden waarderingen vastgesteld. De waarderingen worden, over het algemeen
door de direct leidinggevende, schriftelijk (bijvoorbeeld d.m.v. aankruisen) in een
tabel genoteerd of door middel van een waardetoekenning gedocumenteerd (zie
Breisig 1998; Crisand/Kramer/Schöne 2003).
Toepassingsgebied
Capaciteiteninschattingen kunnen op verschillende terreinen binnen een bedrijf
ingezet worden en met verschillende methoden uitgevoerd worden. Met een
gestructureerde vragenlijst kan bijvoorbeeld de eigen (carrière-)mogelijkheden
onderzocht worden of een set van eisen opgesteld worden voor het selecteren van
personeel;
waarbij
onder
andere
kennis,
motivatie
en
bepaalde
persoonlijkheidskenmerken meegenomen worden.
Voordelen
Het hoofddoel van een capaciteitenanalyse is om tot een toekomstgerichte en
kwalitatief hoogwaardige personeels(ontwikkelings)planning te komen (Haenel 2005,
blz. 96).
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De volgende aspecten zijn van toepassing op een capaciteitenanalyse:
-

Beroepsmatig verschillende kennis van de term “capaciteit” 2.,

-

Tijdige herkenning van personeel met capaciteiten en werknemers met gebrek
aan competenties om het gewenste werkresultaat te bereiken.

-

Rekening houdend met factoren die bepalen of invloed hebben op het
vergroten en de ontwikkeling van capaciteiten (zie Haenel 2007, blz. 137 ff.),

-

Weinig tot geen verschillen in waardering

Vereisten
Om een capaciteitenanalyse uit te voeren zijn de eerste vragen die te beantwoorden
zijn: “Aan welke eisen voldaan moet worden en welke capaciteit hiervoor voorhanden
moet zijn” (zie Rosenstiel 2000). “Het gaat hierbij dus om het bepalen, ontleden en
op waarde inschatten van taken” (Moser, Zempel 2000, blz. 185). Aan de hand van
de uitgevoerde analyse van eisen krijgt men een profiel van de taken, waarvoor een
bepaalde capaciteit beschikbaar moet zijn. Dit profiel wordt gespiegeld aan de eisen
van het bedrijf en derhalve kunnen tekortkomingen van personeel doelgericht
aangepakt worden en tot dan toe onbekende competenties van personeel optimaal
worden benut. De profielen van de werknemers moeten zo dicht mogelijk bij de
profielen van de werkzaamheden komen. Bij te grote verschillen moeten
bijscholingsmaatregelen genomen worden om het verschil te verkleinen.

Figuur 1:

2

Eisen voor functionele geschiktheid (met referentie naar Rosenstiel, L. v., 2000, blz. 5)

Voor de term “capaciteit“ bestaat geen universele definitie, maar deze hangt in sterke mate af van
de observator dan wel de persoon zelf. Dit kan resulteren in verschillen in observatie en
waardering, met name als dit uitgevoerd wordt door ongeoefende / ongeschoolde personen, maar
ook door het gebruikelijke verschil tussen zelfevaluatie en indrukken van een externe. (opmerking
van de auteur).
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Dit profiel geeft uitsluitsel over welke taken, en op welke manier uitgevoerd,
belangrijk zijn, voor welke taken een bijzondere competentie noodzakelijk is en hoe
deze competentie er uit ziet.
De capaciteitsanalyse kan uitgevoerd worden middels gestructureerde interviews in
combinatie met zelfinschatting en een inschatting door externen, maar ook zou het
via een strategische workshop uitgevoerd kunnen worden. De analyse kan als input
dienen voor het beoordelingsgesprek. Tevens kan aan capaciteitsanalyse uitgevoerd
worden aan de hand van een vergelijking nominaal versus actueel.
2.1.3 Beoordelingsgesprekken
Opbouw en implementatie
Beoordelingsgesprekken zijn een vorm van communicatie tussen twee of meer
personen van verschillend hiërarchisch niveau binnen een bedrijf, waarbij specifieke
werkgerelateerde onderwerpen besproken worden. Het onderscheidt zich van
bovengenoemde methode door het ontbreken van de inschaling van prestatie en
gedrag op basis van criteria.
Toepassingsgebied
Tijdens het beoordelingsgesprek worden veelal afspraken gemaakt over
werkgerelateerde doelen. Doelen worden hierbij gezamenlijk vastgesteld en
beschreven en afspraken worden gemaakt over hulpmiddelen die nodig zijn voor het
bereiken van de doelen. Beoordelingsgesprekken kunnen verschillende soorten
doelen hebben, bijvoorbeeld ter kwalitatieve of kwantitatieve beoordeling, ter
kwalificering of ter analyse van capaciteiten van het personeel3. Over het algemeen
worden bij beoordelingsgesprekken de ondernemingsdoelen samen met de doelen
van de afdeling systematisch uiteengerafeld zodat er uiteindelijk doelen, gericht op
de individuele werknemer, overblijven.
Voordelen
In de halfjaarlijkse of jaarlijkse gesprekken praten de deelnemers over de afgelopen
periode en kijken zij naar de toekomst. De geschiktheid van de werknemer wordt
aangestipt als ook zijn zwakten en sterktes. Hieraan gekoppeld worden afspraken
gemaakt over toekomstige werkzaamheden, criteria ter beoordeling van de
resultaten als ook de ontwikkeling van de werknemer.

3

De verschillende varianten van beoordelingsgesprekken kunnen in relevante literatuur
teruggevonden worden.
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Vereisten
Om een geslaagd beoordelingsgesprek plaats te laten vinden en om het te laten
plaatsvinden met wederzijds respect is een goede gespreks- en communicatiecultuur
noodzakelijk. Hier horen ook informatie over het doel voorafgaand aan het gesprek
bij, toelichting over de voordelen van het gesprek, een uitnodiging voor het gesprek
en een goede voorbereiding van de deelnemers.
2.1.4 Vroegtijdige identificatie van scholings- en personeelsbehoeften binnen
4
een bedrijf
“Als je nieuwe arbeidsmogelijkheden optimaal wilt benutten en zeker van de kwaliteit
van opleiding en training wilt zijn, dan moet je goed nadenken en nieuwe,
alternatieve, gedifferentieerde instrumenten en methoden voor het vroegtijdig
identificatie van scholingsbehoeften gebruiken” (Bullinger, Tombeil 2000, blz. 17).
Het Leonardo da Vinci project, “Shortage of Skilled Workers” heeft deze stelregel
geadopteerd en drie instrumenten ontwikkeld voor het vroegtijdig identificeren en
voorspellen van scholingsbehoeften en personeelsbehoefte van MKB’s in de
productiesector.
Toepassingsgebied
Met behulp van een set aan operationele instrumenten voor de vroegtijdige
herkenning van capaciteit van en vraag naar vakkrachten worden bedrijven geholpen
om naar de huidige situatie te kijken en een blik in de toekomst te werpen en om een
middellange en langetermijn ontwikkelingsplan voor hun personeel op te zetten.
Hiervoor is het noodzakelijk om de toekomstige vereisten (beter dan voorheen) in te
schatten en je er als bedrijf op in te stellen, om zodoende doelgerichter en
vroegtijdiger te kunnen handelen.
In alle drie de instrumenten zijn vakkrachten van MKB’s in de productiesector het
onderwerp.
Opbouw en implementatie
De hier beschreven instrumenten zijn allen gebaseerd op Microsoft Excel en zijn
bewust ontwikkeld voor het eenvoudig aanpassen aan specifieke eisen van een
bedrijf en de doelgroep.
Voordelen
Middels de instrumenten kunnen bedrijven er zelfstandig achter komen of en in
hoeverre zijn getroffen zijn door het probleem van een tekort aan vakkrachten in de
huidige situatie en of er in het heden dan wel in de toekomst een behoefte voor
scholing van vakkrachten in het bedrijf is. Daarbuiten kan nog de specifieke behoefte
en het aantal medewerkers voor de toekomst gepland worden.
4

De betreffende instrumenten voor de vroege identificatie van scholingsbehoefte staan in detail
beschreven in een brochure. Deze brochure is beschikbaar bij ITB en via de project-website
www.sos-skilled-workers.eu.
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Overzicht van de instrumenten voor het vroegtijdig identificeren van
scholingsbehoefte op bedrijfsniveau
In totaal zijn er drie instrumenten ontwikkeld voor het vroegtijdig identificeren van een
scholingsbehoefte van vakkrachten.
1) Excel-instrument waarmee via het opleiden van leerlingen aan de behoefte
aan vakkrachten in de toekomst voldaan kan worden (behoefte analyse
instrument voor bedrijven):
Dit instrument is bedoeld om de huidige en toekomstige behoefte aan vakkrachten in
kwantitatief opzicht te bepalen. De basisgedachte achter het instrument is die van
een leeftijdsstructuur analyse. Het onderzoekt de kwantitatieve behoefte aan
werknemers. Met het instrument wordt de huidige opbouw van personeel naar leeftijd
weergegeven. Daarnaast maakt het instrument het mogelijk om een blik in de
toekomst (5 tot 10 jaar) te werpen door een berekening van de toekomstige situatie.
Hieruit is een concreet voorstel te destilleren voor een personeelsaanpak die
rekening houdt met de leeftijd van het huidige personeel.
Met dit instrument worden bedrijven tevens geïnspireerd om na te denken over het
opzetten van een (eenvoudige vorm van) personeelsplanning. Het instrument biedt
bedrijven de mogelijkheid een professionele en op gegevens gebaseerde
personeelsplanning te maken gebaseerd op behoeften aan leerlingen en
vakkrachten. Het instrument is geschikt voor MKB-bedrijven die zelf leerlingen
opleiden en niet groter zijn dan 100 medewerkers. Uitgangspunt van het instrument
is dat aan de behoefte aan personeel (in ieder geval grotendeels) voldaan kan
worden door het zelf opleiden van leerlingen. Voor de analyse is het ingeven van de
huidige en inschatting van de toekomstige personeelsbehoefte noodzakelijk. Voor de
benodigde berekening zijn drie soorten gegevens nodig:
•

Het jaar van uittreden / (vervroegde) pensionering van werknemers en het jaar
van het einde van de opleiding van leerlingen

•

De toekomstige behoefte aan vakkrachten

•

Het percentage van leerlingen dat gemiddeld na de opleiding bij het bedrijf
blijft

Het resultaat van de berekening is het aantal leerlingen dat het bedrijf moet opleiden
om aan de behoefte van vakkrachten in de toekomst te voldoen.

2) Excel-instrument om de ontwikkeling van personeel af te stemmen op de
behoefte van het bedrijf (voorbeeld in de mechatronica):
Doel van dit instrument is het om een aanzet te geven voor de ontwikkeling van een
ontwikkelplan voor de individuele werknemer en een ontwikkelplan voor de toekomst
voor een bepaald deel van het bedrijf. Uitgangspunt van het instrument zijn
daadwerkelijke werkgerelateerde processen en ontwikkelingsstappen van
werknemers binnen een competentiegebied. Het hierbij horende model is uitgewerkt
voor de mechatronica. Het model is ontwikkeld in het Leonardo da Vinci project
VQTS.
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In het instrument wordt het bedrijf gevraagd voor het bedrijf relevante
competentiegebieden en stappen van ontwikkeling aan te geven. Vervolgens geeft
het bedrijf aan hoeveel werknemers het nodig heeft op de verschillende niveaus in
de huidige situatie en maakt het een inschatting voor de toekomst.
De volgende stap is het inschalen van de werknemers. De werknemer geeft voor
zichzelf aan welke stappen in een bepaald competentiegebied hij / zij beheerst en
welke stappen hij / zij in de toekomst zou willen / kunnen beheersen (na scholing).
Ook de direct leidinggevende schaalt elke werknemer in. Verschillen in inschaling
vormen het onderwerp voor een gesprek tussen werknemer en direct
leidinggevende. En verschillen tussen de behoefte van het bedrijf en de aanwezige
competenties van het totaal aantal medewerkers vormen het uitgangspunt voor het
opstellen van een ontwikkelingsplan voor verbetering van de huidige situatie en voor
de ontwikkelen richting de toekomst.

3) Excel-instrument waarmee een bedrijf via het aangeven van
probleempunten oplossingsrichtingen krijgt voor het oplossen van een
tekort aan vakkrachten:
Dit instrument kunnen MKB’s gebruiken om verschillende probleemgebieden5 te
herkennen die een mogelijke oorzaak zijn van een tekort aan vakkrachten. Deze zes
probleemgebieden zijn:


Problemen / moeilijkheden met het werven van leerlingen,



Problemen / moeilijkheden met het werven van vakbekwaam personeel,



Houding bedrijven t.a.v. leerplaatsen en bijscholing,



Kwalificatietekorten vakbekwaam personeel (bijscholing),



Vertrek van vakkrachten,



Algemene persoonlijke competenties van werknemers.

Binnen de verschillende probleemgebieden zijn verschillende oorzaken voor een
tekort aan vakkrachten te herkennen. Als een bedrijf aangeeft dat het te maken heeft
met een bepaalde oorzaak dan krijgt het automatisch aanbevelingen voorgeschoteld
voor de aanpak van het tekort middels ideeën voor de korte, middellange en lange
termijn.
De getoonde aanbevelingen zijn bedoeld als oriëntatie voor het bedrijf om een tekort
aan vakkrachten op te lossen.

5

Deze probleemgebieden komen voort uit 27 case studies in bedrijven en verschillende expertbijeenkomsten in Europa.
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2.1.5 Conclusie
Een werkend personeelsontwikkelingssysteem is aangewezen op de deelname van
werknemers. Nieuwe methodieken proberen de deelnamemogelijkheden van de
medewerker te stimuleren, om zodoende de persoonlijke ontwikkeling te vergroten
en de motivatie van de medewerker te vergroten. De voorgestelde methoden voor
analyse van scholingsbehoefte proberen in het bijzonder middels moderne middelen
de actuele en toekomstige behoefte aan scholing te analyseren. De inzet en het
resultaat van deze methoden zijn ook sterk afhankelijk van de bedrijfsstructuur.
Daarbij moeten de operationele dagelijkse werkzaamheden met de team- en
projectstructuren niet vergeten worden.
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Instrumenten voor kennisoverdracht
Opbouw en
implementatie
- Help en advies van
mentor naar mentee
- Overdracht van ervaring

Toepassingsgebied

Voordelen

Vereisten

Investering

- Jonge, onervaren
vakkrachten, nieuw
aangenomen
werknemers

- Oriëntatie en
ondersteuning voor
nieuwe werknemers
- Informele uitwisseling,
en communicatie van
impliciete regels
- Opbouw en
stimulering netwerken,
carrière planning

- Wederzijdse
sympathie,
eerlijkheid en
openheid

- Tijdreservering voor
het plannen van
overleg

Job Rotatie

- Systematisch
veranderen van functie
- Verrijken en vergroten
van blikveld van functies

- Procedure voor het
bekend maken met
andere functies en
werkterreinen van
het bedrijf,
voortgezette training

- Toenemende
flexibiliteit, mobiliteit,
motivatie en
productiviteit
- Tot stand brengen
andere specialistische
competenties
- bekend maken met
afdelingsoverstijgende
werkzaamheden en
werkrelaties

- Organisatorische
aanpak
- Kans op overvragen
van werknemers
- Productiviteit kan in
de beginfase
verminderen

- Training vereist
- Opzetten van een
algemene
organisatie (tijd,
capaciteit, enz.)
- Niet geschikt in alle
delen van het bedrijf

Kennismatrix
/ Kennistopografie

- Kan voortbouwen op de
beoordelingsgesprekken
- Registratie van
prestatie- en capaciteit
in een matrix
- Identificatie, toewijzing
en visualisatie van
kennisdragers (intern
vastgestelde criteria)

- Herkenning /
identificatie van
kennis
- In te zetten voor alle
medewerkers

- Creëert transparantie
- Kan gebruikt worden
voor het bepalen van
het salaris
- Gedetailleerde
bepaling van de
aspecten die
geëvalueerd moeten
worden

- Openheid van de te
assessen personen
- Medewerking
- Duidelijke
formulering van
criteria

- Zorgvuldige planning
en voorbereiding

Mentoring
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Instrumenten voor kennisoverdracht

Community of
Practice

bedrijfswiki

Tabel 2:
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Opbouw en
implementatie
- Zelforganiserende, aan
de praktijk gerelateerde
community van
informeel verbonden
personen met
gelijksoortige interesses
of problemen

- Alternatief voor een
elektronisch informatie
en communicatie
platform
- Presenteren, veilig
stellen en overdragen
van, op ervaring
gebaseerde, kennis
- Principe van een Wiki
(samenstelling en
revisie door de
gebruiker)

Toepassingsgebied

Voordelen

Vereisten

Investering

- Opbouw afhankelijk
van de soort
community:
1. Alleen intern binnen
het bedrijf of extern
2. Met weinig en vooral
actieve leden, of met
veel en inactieve
leden
3. Alleen informeel /
formele status
binnen het bedrijf

- Stimulering van
vaardigheden door
uitwisseling
- Sneller oplossen van
problemen
- Verdieping van
competenties
- Ontwikkeling van
nieuwe
oplossingsaanpakken

- Obstakels of
moeilijkheden
vanwege resultaten
anders dan verwacht
- Succes niet
noodzakelijkerwijs
direct zichtbaar of
kwalitatief meetbaar
- Noodzakelijk
rekening te houden
met verschillende
communicatiestijlen

- Tijd

- Snelle toegang en
uitwisseling van
kennis
- Te gebruiken door
alle medewerkers

- Beschrijving van de
werkprocessen,
documentatie van
probleemoplossingsstr
ategieën, veilig stellen
van aanwezige kennis
- Optimalisatie van
werkprocessen
- Faciliteren van
“leerbruggen”
- Overdracht van kennis
voor opleiding en
training

- PC met
internettoegang
- “MediaWiki”
software
- Uitleg over
verantwoordelijkheid
voor de inhoud en
de actualiteit van de
inhoud

- Werknemerstraining
wordt aanbevolen
- Aanzienlijke
tijdinvestering bij de
opbouw van de wiki

Instrumenten voor overdracht van kennis
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2.2 Instrumenten voor kennisoverdracht
Voor alle bedrijven is het documenteren, het veilig stellen, de overdracht en de
communicatie van kennis van groot belang.
Kennismanagement is in de empirische onderzoeken van het project zeer vaak als
onontbeerlijk genoemd. “Kennismanagement en personeelsmanagement hebben
een gezamenlijk onderwerp: De medewerker als drager van kennis van de
organisatie” (Probst/Gibbert/Raub 2002, blz. 1). Het ontbreekt bedrijven echter vaak
aan concrete mogelijkheden voor implementatie.
Om deze reden zijn ondersteuningsmogelijkheden voor training en kennisop- en
uitbouw binnen het arbeidsproces belangrijker geworden. In het licht van de
demografische verandering en uitvloeisels hiervan zijn maatregelen die jongere en
oudere werknemers evenredig betrekking belangrijk geworden (zie Uhlemann 2000).
In het volgende deel van deze handleiding worden verschillende methoden en
instrumenten gepresenteerd die een overzicht geven van mogelijkheden om met
kennisoverdracht aan de gang te gaan, om kennis veilig te stellen en van oudere op
jongere werknemers over te dragen. Bij het samenstellen van het overzicht is met
name gekeken naar instrumenten die zich (mede) richten op kennis opgedaan
middels ervaring.
2.2.1 Mentoring
Opbouw en implementatie
Mentoring is een personeelsontwikkelingsaanpak waarbij een mentor een
aangewezen persoon hulp en raad geeft. Deze hulp kan uit persoonlijke maar ook
beroepsmatige en vakgerichte ondersteuning bestaan. Doel is de stimulering van de
(beroepsmatige) ontwikkeling van de persoon door middel van de eigen ervaring van
de mentor (zie Blickle, G.Schneider, P.B. 2007).
Kennisidentificatie vindt plaats in de vorm van wederzijdse uitwisseling en bevraging
van de persoon in kwestie. De vastlegging kan plaatsvinden door aantekeningen die
de persoon maakt. De kennisuitwisseling vindt plaats door persoonlijke uitwisseling.
Toepassingsgebied
Deze aanpak richt zich met name op jonge, onervaren werknemers als ook op nieuw
aangenomen werknemers.
Verschillende soorten mentoring zijn mogelijk, bijvoorbeeld in een team, individueel,
intern, extern, informeel of geïnstitutionaliseerd.
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Voordelen
De voordelen van deze aanpak zitten ten eerste in de hulpgerichte instelling en
ondersteuning en in het bekend maken van nieuwe medewerkers in het bedrijf. Ten
tweede stimuleert deze aanpak een andere verhouding dan de traditionele chefmonteur relatie. Door het van beider zijde geven en nemen profiteert ook de mentor
van de aanpak.
Een ander voordeel is de communicatie van informele en impliciete regels, de
opbouw en stimulering van onderlinge contacten en de carrièreplanning en
carrièreontwikkeling.
Ook kan de betrokkenheid van de werknemer bevorderd worden doordat de eigen
werkzaamheden duidelijker worden, er contacten met collega’s gelegd worden, er
efficiënte en praktische tips en adviezen uitgewisseld worden en doordat de sociale
en communicatieve competenties vergroot worden.
Vereisten
Er zijn echter ook bepaalde barrières die een negatieve invloed kunnen hebben op
het contact tussen de mentor en de desbetreffende werknemer. Om geen barrières
tegen te komen is het in ieder geval van belang dat er wederzijdse sympathie,
openheid en eerlijkheid is, evenals een zekere vorm van actiegerichtheid en
betrokkenheid. Ook het bezit van enige communicatievaardigheden kan helpen.
Daarbij komt nog dat er tijd gereserveerd moet worden voor gesprekken en de
uitwisseling van tips en adviezen.
2.2.2 Job Rotatie
Opbouw en implementatie
“Job rotatie” betekent het systematisch veranderen van functie volgens een vooraf
beschreven tijdspad en procedure. Het doel van job rotatie is het laten kennis maken
met een grotere verscheidenheid aan werkzaamheden en de verdieping van
vakkennis en ervaringen. De introductie van groeps- of teamwerk kan hieraan
bijdragen, maar is geen vereiste.
Toepassingsgebied
Job rotatie is nuttig voor zowel jonge als oudere werknemers als het gaat om het
beter bekend worden met andere bedrijfsactiviteiten of om zichzelf bij te scholen.
Job rotatie wordt gezien als een vorm van training en levenlang leren. Alhoewel job
rotatie niet als zodanig toepasbaar is in elk bedrijf. Zo moet er bijvoorbeeld aan
bepaalde randvoorwaarden voldaan worden, zoals het beschikbaar stellen van tijd
(voor het aanleren van nieuwe werkzaamheden dan wel het inwerken) en capaciteit,
en het duidelijk vaststellen van en communiceren over het doel van de job rotatie. Op
deze manier kan de kennisidentificatie en -overdracht gewaarborgd worden.
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Voordelen
Ook job rotatie heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn het vergroten van de
flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit, het uit- en opbouwen van vakgerichte en
sociale competenties, het vergroten van de openheid en bereidwilligheid, het leren
kennen van samenhangen die over de eigen werkzaamheden heen gaan, het
bekender worden met het bedrijf als geheel en het stimuleren van het denken en
handelen over de grenzen van de eigen werkzaamheden heen.
Vereisten
Nadelen en vereisten zijn de organisatorische aspecten die het met zich meebrengt,
als ook de hogere tijdsinvestering en het mogelijk optreden van integratieproblemen.
Het is mogelijk dat de productiviteit en efficiëntie minder is tijdens de inwerkperiode.
Hierdoor kunnen werknemers overwerkt raken en het kan de medewerking negatief
beïnvloeden doordat men bang is voor grote veranderingen.
2.2.3 Kennismatrix / kennistopografie
Het principe van een kennismatrix6 of kennistopografie bouwt voort op een
(beoordeling)gesprek met de werknemer waarin de prestaties, vaardigheden en
ontwikkelingen genoteerd en beoordeeld worden. Bij een kennismatrix of
kennistopografie worden bepaalde criteria, zoals prestaties en vaardigheden, in de
verschillende onderdelen van de beroepspraktijk gevisualiseerd en relevante
kennisinhoud, kennisdragers en –behoeften worden geïdentificeerd en hieraan
toegeordend. Met dit instrument wordt het kennislandschap van een onderneming in
kaart gebracht en de strategische kennisdoelen worden geschetst, net als huidige en
toekomstige eisen die aan kennis gesteld worden en specifieke suggesties om aan
de eisen te kunnen voldoen.
Kerncompetenties en expertkennis kunnen naar voren gebracht worden. Het
instrument benadrukt ontwikkelprocessen en beslissingen kunnen zodoende beter
genomen worden, omdat ze niet langer gebaseerd zijn op intuïtie.
Opbouw en implementatie
Het werken met dit instrument vraagt om het ontwikkelen van een raster, waarin de
verschillende te bevragen disciplines opgenomen zijn. Voor het instrument voor de
eerste keer te gebruiken wordt aanbevolen om alle principes op correcte opname in
het raster te toetsen. Vervolgens worden de te beoordelen werkzaamheden /
vaardigheden en criteria, zoals sociale en vakgerichte competenties, vastgelegd. Het
beoordelingsschema kan, net als bij een capaciteitenanalyse, met een
gestandaardiseerde inschalingsprocedure en becijfering plaatsvinden. Bij de keuze
van waarderingscriteria of in te zetten disciplines wordt een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve criteria gebruikt. Een dergelijk schema kan in tabelvorm
6

Zie Gerick, T. : Return on Information – WissensControlling aus der Praxis:
http://www.competencesite.de/wissensmanagement.nsf/F84015F1EF00D17AC1257409003E93EF/$File/wissens_controlli
ng_return_of_information-thomas_gerick_usu_ag.pdf
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weergegeven worden, waarbij bijvoorbeeld de organisatieonderdelen of afdelingen
(de verschillende kennisdragers en de verschillende aspecten) weergegeven
worden. In de tabel kan de oorsprong van de kennisaspecten worden voorgesteld als
balken (zie Probst/Raub/Romhardt 2006, blz. 68).
Organisatieonder
deel / Afdeling
Kennisaspect
Aspect a

Aspect b

Aspect c

Aspect d

Kennisdrager
Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Persoon 4
Figuur 2:

Kennistopografie (Beoordeling van kennisaspecten middels kennisdragers), volgens
Probst et al 2006, blz. 68

Toepassingsgebied
Allereerst wordt de kennis die gekoppeld is aan bepaalde personen herkent en
geïdentificeerd. Een overdracht van kennis kan vervolgens georganiseerd worden;
dit is echter niet het belangrijkste van dit instrument.
Het instrument is even geschikt, inzetbaar en zinvol voor alle medewerker, omdat het
een fundamentele identificatie van kennisdragers mogelijk maakt. Omdat het als een
uitvoerig proces gezien moet worden, moet de implementatie zorgvuldig gepland en
voorbereid worden. Ook een instructie / inleiding kan zijn nut hebben. Het regelmatig
bevragen van medewerkers kan het proces ondersteunen.
Voordelen
Voordelen van deze aanpak zitten hem in de inzichtelijkheid en begrijpelijkheid. Ook
kan het proces gebruikt worden voor het bepalen van salariëring. Eveneens biedt het
een gedetailleerde analyse en basis van de geanalyseerde aspecten. En niet op de
laatste plaats stimuleert het proces van evaluatie de communicatie.
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Vereisten
Aan een aantal voorwaarden moet voldaan worden om dit proces te kunnen
uitvoeren, zoals de tijds- en organisatorische investering. Ook, zoals bij veel andere
procedures, vereist het van de te beoordelen personen, een bepaalde mate van
openheid en bereidwilligheid tot samenwerking. Het doel van de aanpak moet
duidelijk geformuleerd en gecommuniceerd zijn om het gewenste succes te behalen.
2.2.4 Community of Practice (CoP)
Een “Community of Practice” (CoP) is een, op de praktijk gerichte, gemeenschap van
personen die informeel een groep vormen en dezelfde soort interesses hebben,
soortgelijke problemen ondervinden, of bijvoorbeeld soortgelijke taken hebben. De
term “community” kan hierbij verwijzen naar een fysieke maar ook naar een virtuele
gemeenschap.
Het doel van een CoP is de vrijelijke uitwisseling tussen deelnemers, zoals in dit
geval werknemers of andere interessegroepen. Bij het deelnemen van werknemers
gaat het niet alleen om kennis uit databanken en van experts, maar ook om de
ontwikkeling van vaardigheden en creativiteit waardoor een uitgebreide
kennisoverdracht plaatsvindt. Individuele leerprocessen worden onderling gekoppeld
met de leerprocessen en verdere ontwikkeling van degenen uit de community. In de
community vinden veranderingen plaats die vervolgens hun uitwerking hebben op
het individuele leerproces.
Opbouw en implementatie
CoP’s zijn voor het grootste deel selfsupporting; er wordt onderling uitgewisseld en
ondersteund. CoP’s zijn herkenbaar aan drie aspecten: (zie Wenger 2004, blz. 73):
-

Mutual engagement (wederzijdse betrokkenheid)

-

Joint enterprise (gemeenschappelijke onderneming)

-

Shared repertoire (gemeenschappelijke onderwerpen)

Uit het laatste aspect komen verdere kenmerken naar boven, die zich in de loop van
de tijd ontwikkelen. Drie types community worden onderscheiden:
1. Sociaal georiënteerde (oorspronkelijke vorm),
2. Professioneel georiënteerd (doelstelling is het uitwisselen van informatie en
het leggen van contacten, gericht op werkenden en het hieruit doen ontstaan
van leernetwerken, expertnetwerken en zogenaamde “knowledge
communities”,
3. Commercieel georiënteerd (doel is het creëren van winst en financiële
voordelen)

21 van 26

Human resource instrumenten ter voorkoming van een tekort aan vakkrachten

Toepassingsgebied
De ontwikkeling van een CoP richt zich op de deelnemers en omgekeerd richten de
deelnemers zich op de ontwikkeling van de community. Zodoende kan er
bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen:
-

CoP’s die alleen binnen een onderneming plaatsvinden en CoP’s waarbij
deelnemers en kennisdragers extern zijn,

-

CoP’s met weinig en hoofdzakelijk actieve leden en CoP’s met veel en
zodoende actieve en passieve leden of subgroepen,

-

Puur informele CoP’s en CoP’s die officieel geïntegreerd zijn in het bedrijf,

Voordelen
Een Community of Practice die is geïntegreerd in een bedrijf biedt verschillende
voordelen. Allereerst worden de vaardigheden van de leden vergroot door de
uitwisseling; voorbeelden zijn probleemoplossingen en de uitbreiding van
competenties. Ook heeft het een stimulerend effect op het ontstaan van nieuwe
probleemaanpakken, innovaties en “best practices”. En tenslotte kan een CoP
openingen bieden voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Vereisten
Moeilijkheden en problemen kunnen ontstaan wanneer verwachtte of gewenste
resultaten niet of niet op een verwachtte manier verschijnen of dat er geen of slechts
zeer weinig resultaat geboekt wordt dat slecht meetbaar is. Een obstakel is veelal
ook de slechte aanvaarding van CoP’s.
2.2.5 Bedrijfswiki
Opbouw en implementatie
Een bedrijfswiki7 is een variant op een elektronisch informatie- en
communicatieplatform met de optie van uitbreiding, opslag en doorgifte van, op
ervaring gebaseerde, kennis. Het concept is gebaseerd op het principe van
Wikipedia (www.wikipedia.com), waarbij lezers zelf informatie kunnen toevoegen en
artikelen op internet kunnen wijzigen. Een bedrijfswiki bevat onderwerpen en
documenten uit het bedrijf, zoals bijvoorbeeld werkprocesbeschrijvingen, die door
werknemers zelf in het systeem gezet, opgeroepen en aangepast kunnen worden
(zie Bachner 2007).

7

Dit instrument zoals het hier beschreven wordt, is ontwikkeld en in detail beschreven als
kennisoverdrachtsinstrument in het project “Shortage of Skilled Workers”.
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Toepassingsgebied
De toepassing van een bedrijfswiki werkt voor snelle toegang tot en uitwisseling van
kennis. Het systeem kan door elke werknemer gebruikt worden, voor zover zij de
beschikking hebben over een computer die op het internet is aangesloten.
Een bedrijfswiki is geschikt voor:
-

Identificatie van probleemlossende en werkgerelateerde kennis bij
werknemers en het transparant toegankelijk maken van de beschikbare
kennis,

-

Simpele methode voor het opstellen en verspreiding van documenten,

-

Kennisname van de kennis van anderen,

-

Optimalisatie van werkprocessen,

-

Vermijden van fouten en identificatie van probleempunten.

Voordelen
Dit instrument kan bijdragen aan het beschrijven van procedures voor persoonlijke
activiteiten, voor het oplossen van fouten en problemen en het overdragen van
specifieke (op ervaring gebaseerde) kennis; zoals bijvoorbeeld specifieke klanteisen.
Tevens kunnen werknemers, die als expert toegevoegd staan aan een bepaald
werkproces of probleem, als contactpersoon optreden.
De informatie wordt als kennisdatabank geplaatst op een open, niet-hiërarchisch
gebruikersplatform. De voordelen van een dergelijk platform zijn:
•

De centrale documentatie van bijvoorbeeld strategieën voor oplossen van
problemen en klantvereisten,

•

Het documenteren en veiligstellen van kennis binnen het bedrijf,

•

Het optimaliseren van werk- en bedrijfsprocessen en het voorkomen van
fouten,

•

Het faciliteren van “kennisbruggen” door het gebruik van kennis van andere
werknemers,

•

Het overdragen van kennis ten behoeven van opleiding en training,

•

Het duurzaam bewaren van de ingebrachte kennis,

•

De gratis software
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Vereisten
Aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden om een bedrijfswiki te kunnen
implementeren. Zo moeten er pc’s met internettoegang beschikbaar zijn voor
medewerkers
en
moet
de
software
van
bijvoorbeeld
“MediaWiki”
(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki) geïnstalleerd worden.
De medewerkers moeten bij de introductie van de bedrijfswiki instructie krijgen in het
gebruik ten behoeve van het opzoeken en het plaatsen / corrigeren van informatie.
Onderdeel van de instructie kan een pilotfase zijn waarin getest wordt in de praktijk.
2.2.6 Conclusies
Op ervaring gebaseerde kennis vormt vaak de basis voor een mate van service die
er binnen een bedrijf heerst. De specifieke kennis of productie-eigenschappen of
ervaring gerelateerd aan specifieke klanten en het omgaan met lastige problemen op
de werkvloer zijn belangrijke factoren voor het succes van een bedrijf. Het behouden
en registreren van de hiervoor benodigde kennis is vooral voor MKB’s een groot
probleem. De hier gepresenteerde instrumenten kunnen ondersteunen bij het
overdragen van kennis, omdat zij eenvoudig in het gebruik zijn en door het bedrijf
zelf zijn te introduceren.
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3. Samenvatting en consequenties voor implementatie
Deze handleiding beschrijft een aantal geselecteerde instrumenten voor het
ontwikkelen van personeel dat op die manier bijdraagt aan het voorkomen of
verminderen van een tekort aan vakkrachten in de productiesector. In de handleiding
worden ervaren methodes voor personeelsontwikkeling, die met name geschikt zijn
voor het MKB, zowel als uitgewerkte instrumenten, ontwikkeld in het project
“Shortage of Skilled Workers”, beschreven.
Vooral voor kleinere bedrijven is het continue ontwikkelen van personeel een grote
opgave, omdat zij hier vaak niet de middelen voor hebben. Langetermijn planning is
bijna onmogelijk voor werknemers in deze bedrijven doordat er vaak met een
kortetermijn planning gewerkt wordt binnen het bedrijf. Om hierin te faciliteren zijn er
binnen het project eenvoudige en simpel te hanteren instrumenten ontwikkeld
waarmee onder andere de toekomstige behoefte aan vakkrachten voorspeld kan
worden. Hierbij is het zeer belangrijk om deze instrumenten gedurende een langere
tijd in te zetten, en voor zover mogelijk, om alle medewerkers bij het gebruik en de
voordelen van de instrumenten te betrekken. Zodoende kan een constante
ontwikkeling van de kwaliteit bereikt worden, dat kan leiden tot gemotiveerdere
medewerkers en hogere productiviteit.
De implementatie van personeelsontwikkelingsconcepten in het MKB strand veelal
door de vele tijd die het kost om een behoefte analyse te maken en
ontwikkelingsstrategieën te implementeren. Bedrijven hebben, met deze handleiding,
de mogelijkheid uit verschillende instrumenten met elk hun specifieke
eigenschappen, een instrument te kiezen dat goed aansluit bij de situatie van het
eigen bedrijf. Dit is mogelijk omdat er een eenvoudige vergelijking van de beschreven
instrumenten in deze handleiding is opgenomen.
Conclusies van de instrumenten geven aan dat het aan te bevelen is om zo snel
mogelijk en gedurende langere tijd instrumenten voor personeels- en
organisatieontwikkeling te gebruiken. Al bij het opleiden van leerlingen in het bedrijf
zouden de instrumenten toegepast moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het leren omgaan met het gebruik van een bedrijfswiki.
Het is noodzakelijk om de implementatie geleidelijk en stap voor stap uit te voeren en
alle werknemers bij dit proces te betrekken. Het betrekken van de medewerkers
creëert acceptatie, betrokkenheid en motivatie.
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