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Summary in Dutch

De intci-ne organisatie van arbeid in bedrijven is anders dan in gcdecentlaliseerde ntiarkteri; een organisatiestruetilur v~rvaxig-thet getlecei-itraPiseercie
prijssysteem om de gezamenlijke productie van gespecialiseerde abeidckrach{,(%n
eficibnter te a~rdinereli. Hierdoor kuniien vercchillerrde contractuele
pral~lcriien,zoals "hold-up" of 'cRee-ridi~~g"
die tot transactiekosten leideil.
verrnedcn wortlcn Deze organisatieskrhict~~t~r
omvat r i o n ~ i ~ l g e s p r o keen
n
pranczpraal. Wil coritroleert. iieernt ~verknernerteaisin dienst, en plaatst deze
op posities rniet de I-ioogste p r ~ ~ d u c t i v i tbiimen
~lt
lact bedrijf. De pn,ncapaal
controleer1 cn belooiit cle gurcstaties van de werkrierners, waar bi^ forrr~eleregels
da staratlaarcl bcysalen van Icwai-ititeit en kwaliteit vali het werk er1 de wcrkcamst,andigheden. Verdm geve11 iinpllcicte afspraken, informele oveteerrkoiizsten
en gewcront,ercthi,vaak vorni aan werkovcrc~eiillurnstenitussen werkilerrners eru
lieh bedrijf. Dcze overeenkomsten inoctcn sdf-enforcz'~1gzijn, zeker bij de
aai~weaigheiclvan specifieke investeringen
Arl-~eidsrelstiesin ind,eïnc arbeidsmarkteii zijn vaak langdurig en bepalen
voor. veel nncrasen liun arlscidsmarktcarri6re. Organisa,tiestrucLurcn eiz eomplexe iirteractjes zijli bcpi~lenrlvoor carrieres biiirieii een orgrtriisatie. Deze
coinplexe wisselwerkiiig biriliien eeli bedrijf is tot 01, Ilederi slleclits irrcidenleel
oirderwprp geweest van jiitensieve si-iidicop basis van een csrl~erc.nteeononrisch
pcrapec1,ief. Voos eert beter begrip vali de arbeidsmarkten in het algeineeir er1
val^ carrières binnen organisaties in het bijzoilder. is liet essen~tieelte weten
wat biilneu ecn bedrijf gebeurt. Dit proefschrift onderzoekt daarom thwrctisc1-i cu ezruyiriscl-i tle iiit,ereme arbeidsrïiarktei-i van een bedrijf.
EIiervoor werden de personeeldata v m de Nederlandse vllegt,izigfat~rikalet,
N.V. IConiilklijke Vkîcgtuigenfabrick Fcskker geairalyseerd. De specifieke eigeilisrliappeii ciï voordelen vari de data wercleil gehruikt iiz liet erizpirischc gedc~Jit,e
W ~ L ~diC
Y proelschrift ((hooMstukl<~i-i
4 - G ) , orn oiiclerwerpcmi te o~rriderzockcnclie
I,oL 1111 1,oe nog ilirl, orrderzoehl zïjii. Eieb, bijxondere van de data is, tlat drze
z o ~ ~crii
e l pcrio~levaii krimp tds varn uiCbreiding bevatten. Dit aspcct wordt
,~,(:ljri~ikt,
ani onze ciiip~irischekerinis T Q ilitcrlie
~
iil periodes var1 groei ei1
rt:organisaiPc~stc kwrdiepen. Verder geeft l-i»ofclsti~k6 een ultgcbrcicle alialyse
vtl-la lociii~del,erm~ïiii~l~ie
1jinnei-i ee13. beclrljf weer. Dit helpt 011s (11eiiitko~nsl~eii
vaii mirlcre eriipirisclie studies te begrijlpen ei1 inst,itut.ioncle loo~~systenicrii
tc vcr1il;zreri serikle cor~eletirin loongroei ei1 het voorspellende karakter
vaai 1oonstJijgingeiiop job prwnrotics, liet Icoestaaii vami coliort effeet;eei, liomiu ~ l en~crwaartseloo~irigiditejit~.
Deze kcniuis is ook nuttig oin bcctsancie cmpiiriselne viiitlingen va11 de ielatie Lussei-i prestaties, promoties e11 individuele
lic~onprofielci~
te ~rclrkla.rcii.
Door é6ii bcdrijf .teF~estiidcren,de persoliceldata econoinetrisch te ailal-

ysea-en en de resultaten met andere studies te vergelijken - om 2,e bcpalei?
welkc iuitkomst,eil specifiek voor het bedrijf, en ~rclkeuitkomsteni algeii-ieeli
geldig zijn, over verschillei-ide landen, indusicriet&krn en tijdspea-ioden - is
noodzakelijk om tot eeii goede bescl-irijwing van de intzerne economieën va11
bedsuven te komen.
In hoofdstirk 7 is een model cbmitwikkeld oirn lili et31i coherelite settilig de
eonrnplexe werking van een bedrijf eeii siju invloed op indivicliiel~.carrieres
binnen de orgarnisatic te or-iderzoekeii. Dit model is consistcirt rner de collttgc
van resultaten over de interne wcrkii~gvan bedrijven. Deze resultaten zij nf
t e leiden uit de verschilleiide eniplrische oirclerzoeken, die Ge vinden zij11 in
lioofdstiikken 4 - 6 en in verwante stiidies.
In lioofdsituk 2 zijn literatis~rst~rorniingen
over ciu.r.ji&resbi~inei-iorganisaties
sa'merrgevat. Deze smernvizttiiig geeft aaiz dat er veel theoretisch ~roor~litga~ig
is geboektj met betrekking tot vcrschjillende aispecteri van de orga~iisat~ie
va11
arbeid in bedrijven, de arbeidsverhoudiil-igera, en vati c;;l;tri&ielcbopba11e~1.De
Ineestte inodellerr belichten slechls 6én deelaspect. Dit betekent dat deze
modellen slechts gedeeltelijk lilet de einpirische bevindingen overeenkoiiren.
Een alorn~rattendthetsretiscb model dat de ernpirisclre data - vooral de recente vindiirgeri op basis var1 personeeldata - kan verklaren, hestael, nog
rriet. Tlieosctlsch oriderzoek om een dergelijk model tc oiitwikkeleii is daarom
vaSnbelang. Een andere uitdaging is bel toevoegeìr var\ eirnpirisch S C S L I L ~ R ~ ~ I J
gebaseerd op persai~eelsdataonn de minige empirische studies met bedrijveild a t a uit te breiden.
Hoofdstilk 3 gcefii, enige cechtergrondiaiformatie over de personeelsdata van
vliegtuigbouwes Fokker en de ecoiaoinische omstarzdighederr vaIr het bedrijf in
de periode januari l987 tot, maart 199G; de tjlldsperiode waarvoor personeelsd a t a bescl-iikbaar waren. Iri deze periode kende het bedrGf een periocle ~ian
groei er] krimp, die ~aiteiricleli~lc
tot liiet faillisserncnt 017 15 inaaiï2, 1996 leitlda
In dit hoofdstuk wordt aangeloorid dat wegvalleritle vraag in Yret begil] vtx11
cle Jaren 90 aan de ecoiromische malaise vaia het bcdrijf heeh bijgedrage~x.De
d a t a zijn in het bijzonder waardevol oi~adatzij de osncle~~oeker
in slaat cIr:llcli
de invloed varr. ecoiiarnische omgevingsvariabelci~op verscbilleride a,speclen
van looradynarniek en baanmobiliteit, iil een bedrijf te hclichteil. Gezien luun
structuur laten de data ecn studie van exacte tijdstippen van Iiaailvcrailderingen en Poonverancleriiig blniacn liet bedrijf toe.
Hnofdstuk 4 maakt gebruik van deze elerneritelr van de data. Es wordt.
een empirische toetsirhg van de theoretische predictie varr modellen vail baansrcrkoop dool-gevoerd. Onderzocl.it zvorden de verschiillendc patronen van
separatie van werkneiners tiissenu de episodes van expsrïsie ear krimp. LEe
econometrische teclrniek om de individuele hazard l,e schatteri van hel bc(Si11&gen van werk is gekazen orn gebruik te rriakeri van liet k i t dak cle dat,&t.en

ln~e17aaldetijd bestrijken waarin enorme veranderingen In de ecoiioinicchie omstandrgheclei~zich vuardecien. Om in een ariet-stationaire omgeving te kuizncn
sctruttcn cn te controleren werd de r01 van kaleiidertij~den de duur van banen
omgeclraaid iri een " 0 % p~opo~tianaI-hazard~
mrrdel. Dc regressiercstiltaten
in het hoofclctuk tanen aai1 dat tle separatiepatroncn significant veranderen
iri tijden van economl~cheirialaise in1 een bedrijf.
De veramderingeri in de regelingen voor .i-ervroegcl r~e~isioen
hadden slgnificarlte en directe effecten op de leeft~jdsprofielvan arbeidssepara.tie. 'WErerksiernerfi anticiperen np de rnogelljkheici omn voor vervroegd peirsioensregeling in
sarirnerkinig te komen. Dit voert tot sterke dlscontinuiteit van de separatiehazard. Dit h ~ e f tdrie belangrijke irnplic.aties: Ten eerste moer, het sterke
effect wan een verandering Irr yei~sioerisplannen op separakie-hazard van
wcrkmlerncrs iii ogenschouw worden genoruien bij het antwikkelerr eer) dergelijk
persoi~celsbeleid Ten tweede rnoeten IlzcorieEn van werknemerverloop ook
lceftuijdseffecten cn de rol van pcmisionering incorporeren. Ten derde vergen
IceftijdscfFecte11 in cirnpirische inodellen bijzondere aandacht. Het gebruk
var1 kwadratische leell?jclselCecteai - zoals gebruikclijk in de luterat uur - geeft
misleidende rssinltatcn door hei, discontinue karakter van leeftijd.
Verloop vami prodiictiemierkcrs stijgt erder tijdens downszzzng's; het bancnvcrloop mii lioger pcrsoizeeli ~ ~ o r rninder
dt
beii~vloedin hct begin vaar
eeir heretructiireringsf~c!.LVaiiliieer deze ecklter langer aai~houcll.stijgerr ook
hm verloopeijfe~s De relatieve hazard ratio's veraiit1ert:ii ook hiniien cle
groep YCLMp~oductiemedewerkersof lioger personeel. Evaliiatie scores worden in herstriichinreringsperiodes wan groot belaug mor producliemedeweskcrs. Werknerncrs ia1 de tap vies decielen vair de distribiltie vertoiicn duidelijk
Iagere verloopBecmseim. Tcvens zijl1 promoties \rail iizvloecl op verllooplmnsen.
I-Ioe vaker cen prorlircitiemedewerker iii het verleden bevordert1 werd, hoc
klr~incrzijli clc \rc,rlooplcaiisen. Dit, ~ f f e c is
t sterker iil bijclei? van expaiisie. Uc
corsre proilial,ie is lijelarhgri"jkvoos de hlas op bacueiiverloop bij hoger personcc1 i11cxpaiisictiJdcn vari dc orideriremimig. Zij l-iceft gcen invloed i11 tijden
vsin krilliil). Clicrkricaners clie dcgracleest werden, hebben een grotere kans op
vcrlool, iii cl~clitcI,ijden.
De cm1)irisclre resirllt~tcirm.b.t. de eiTecten van bedrijfsspecifieke kertiris, scliioliliig ?n Irainitlg lainen wereen mej, de klieoretische implica1,mcs vali
hr?staal~cUennodellleii. Er is echter geen bestíiancl theoretisch inodel dat alle
g e ~ b s ~ r v c e r dresultaten
c
voorspelt. De aiialyse laat bijvoorbeeld zie11 3a.t
Irct 13sner~vcrloopiiiet, s~irioritcitiri dc ecsste w e k van een contract groeit
eii vervolgens weer afneemt. Dit kaint overcen mr%modellen wac2rYn banen
ervai-lngsgocdercir zijai (.Jovatiovic, 1979a). Maar dil, model alleen karr de
ni-ndore bevil~di~lgtm.
met iirLirnc dc iieglttieve irivloed van leeftijd <lipbanenvcrloop, iiiet verklareli. Meliselijk kapitaal- eii zoelcrnadellen daarentegen,

kuurien dit elanent %ielverklaren. Ze verklaren aliecl1 ilia de illitieel llugert.
en x-esv~lgenslagere kans op haiaaiverloop lra.ri de seniwritr_lits-vaiabe].
Hoofdstuk 5 COLi~eiit~reert
zich op de baa,n1liokjilit& bilJ1=ll lilek bedrijf.
Het onderzoekt de relatie v m lonen eti posities ii? liet Eredrij,f en is belHJ1grijk 01-11 ook analyses liwrr andere. eerdere stzadies te reproducerela, Met ctezs
nieuwre data va11 eeii aaider bedrijf, uit eeil ander land
in eer1 andere ilidustrie. kunnen de beviildingen van baa11mobilitelt gegenen.diseerd eii bevest,igd
worderi. Beha-lve reproductie laat het unieke karaktei- van de data een ailalyse toe vaii de invloed var1 groei en krirr~pop de interne sw.beidsmtlskten.
Ook is het izzogelrjk de P~iterriewerkingen voor zowel produ<ctieals ook lloaer
persolieel t e vergelijke~i.
Het wordt een hierarchisclic ordening vali posities door niiddd vcau mveskiici-inertran~it~ies
geïdentificeerd. I4~erk~aeiiiers
bcginilen ~necstalop hei; laagste
niveau van de produetdiehi6rarel~ie~
ofwel cEe hiEra~claievan het; hoger prrsoneel. Tocli bestaan er ook werlinemers clie op ecn aizder pullit binnien de
hierarchie de onderneming binnentreden. Nieuwe xvesk~~einers
z U joliger
~
exn
hoger opgeleid d m werkineiriers die iiaar et:i1 soortgelijke f~inctiebiniaeir de 011dcrnamiilg gepromovee~dworden. Uit Eiet feit dat prolnoties bi~irieicii i i t e r ~ ~ e
orgaiiiisaties overhecrselci, blijkt datl hct bedrijkspecifiek meilselijk kal>it;zd
belangrijk is. Diat tie hikrwchische stnlctuur stabiel is I11 tijden va11 groei,
is een gegeven dat eerder ook door ar~derestudies werd aalgetooiid. Daareidegen wordt in tijden van kriinp Trieer dan ~~rcsportioriecl
op Isger niveaii
gereorganiseerd. Prornotiekaiiseri nemer1 af' en het aaiital degradat#iesneeiiat
toe in tijden van krimp. Deze veralzderingen in rie baarirnobiliteit zijn met
name t e zieir iil posities die vooral getroffen worden door de inkri~aipiiag.Dexc
Inat,ste inzichtelz zijn nieuw in de literatuur. De iiikerselatic v a n irikrirrrping
er1 interne baanmobiliteit van werknemers zijn nog niet theoretisch gemodelleerd,
i e loongroei brncien cc11 f~iimctic:tot.
De loondistributie van een f u ~ ~ r tlaad,
Ook riverlayrpen looiidistri2auties van opee~rvol~cnde
liikrarcklsclie posities.
"loch is opwaartse rnoblliteit cruciaal voor lang ~lanlioiidciirdelorililgroei, omdat de looligroei binnen een f ~ ~ n c tbeperkt
ie
is bij de bovei~gse~cie;
Iran dc I'ixuetiespecifieke loondistrihutic. Sleehts ee11 gecleehte van het gerrliidclclrte vcrscl~il
tussen de loor-idistril>ut,ievan de initjele positie ei1 de Izogerc nicilwc positie wordt bij de proinolle vergoed. Werklaenlers; promuvereli vali tie hogcrr
gedeeltes van eeii lowrmdisdribi~~ic
r1cia.r eeil lager gedeeltc iii de nieuwe 1uoridnlo;~,rl14iïtaie.Laterale baailmohiliteit, jab rotat ie, is ook belail-rijk hinnen de
ollderi7crnii~g,Het bevordert de promotickansen, verlioogt die looilgiue~en
verlaagt de b n s op oi~tslag. Het hoofclstiik beschrijft ook clai, necr.wiia&rt;se
i l l o ~ ~ l ~ rliet
t e i ~tot
, lagere nominale lollen leidt Toch voert ecn ricgradat,lr oolc
{,obeendegradatie
(Ie verwachle loorugroei. Regle hooliveriïzii1clc~ri11~:
wordt)

wc1 ge~~~onden
in tijden van knmp, doordat Iiet riomiriale loon over meerdere
jaren niet aax~gepmtwordt.
Hoofcl'-latuk6 onderzoekt in detail d e loonpolitiek van de ondcrneanlng en
cle Invloed ervan op loongoei. Uocrr specifiek de formele loonustriictuur van
die cwnderncmlnig t~ Iiestuderen. loritstaat eer een beter begrip van empirisch
gavonderr loonpatranen Bijvoorbeeld, de formele Ioonstriictimr genereert serieel gecorrcleerdc loo~lgroel,omdat administratieve regels de loongroei van
we&r~emessin cle hoogste kwartielen vuil een positiespecifiekc loonckistribtiltie verniitzderien. Deze administratieve regels kisnneru ook tolt cohort-effecten
leiden. Deze efhcterr lijkel1 te EAijvel~bestaan zelfs wanneer op indivicluclc
effecten gecorrigeercl woadt Dit is bet resiilt,aat van eanapasrtie-effecten xrati
banen waarvoor werkneniiers iri de vcrschilende hanen iiii diienst gcnoniel-1
werden. De a-iialyse toont aan dat loonsverhogingen waarschi~i~ilr~ker
zij bij
positieve eval~zatics..ri?cr~eerste Iciden verbctercle evdiiatiescoren; altijd tot
een ~ t i j g i i ~ing lied contractuiele loon. Tern. tweede verbetert een hogere evaluatie de hrisena om in. salarisschalen te stijgen ern verhoogt heit de lans op
proxuiotiic naar een haars. vari lioger liiërarchisch niveau waaraan ook een
hogere sa1arisi;chaal verbonden is. Hierdoor voorspelt loongroe1 ook pronioties. Loonpremies als gevolg van een promotie zijn hoger dan een typisch
loongroei binnen een positie. Maar ze zijn klein ten opzichte van de verschillen iau gemiddeldes tussen de looi~distrib~aties
van de vooriiaalige en de
t,ocltolnstige baail.
Verder laat dit; lioofcistuk zieii3 dat het bedrijf terughoudend is rronniniale loonvermjiiideri~ige~~
toe te passen, zelfs als dc werkliemer door degradatie in een lager salarisschaal terecht korrit. Nominale rigiditeiteru leiden lot
iiegatieve prikkels voor gedegradeerde werknemess, omdat zij. ondanlis goede
prestaties: geen verwachte loongroei meer hebben.
'.rot slot laat de eirupirische rvalua4,ie vaii de rclatie tussen senioriteit,
yrestmtie en loncn zien, dat loacn met senioriteit steigen. Dczc verhouding blijft, Eses%~~a,ax
ook dl wordt rekening gehomderr met de evaltiaties. Dit
wordt vcroozaekl door dc formele sdarisstrtictuiir. Het belaningssys(,eern
dcllnieci.i, liet, niveau van cie lonen, de jaarlijkse loongroei per periodiek en cle
evalrin~ieseore. De looizc2is.tributic van eesr positie oiltvat meestal rrieerderr
periodiekeii. Wcskncsners krijgen
jaa.rlijkse verhoging. waarvan de lioogte
all~ankelijl~
is Iran clco jaarlijkse bcoortlt:liilg varr de werkiiemer - totdat liet
eiude!~ ~ a de
i z sa1;~riaPílssseblnrienl dc positie bereikt is. Daarna kst11 sleclit,~
looiagroei worden bcr~1k.tals de werknellier in cen hogere salarisklasse geplaatst
wordt crr dit is afllaiikclijk var] de beoorctelirig van een werkneiner. Lonen
13inue1r ceii sc?,larissrhnalvt~rierenmet evaluatiescorcs. De varit~trein een
salari~;cclia,alis klein t.cn opzichte Iran vasiatie die ontstaat door seiaiositeit.
Oindcit er tijd voor rrodig is oir1 'binnen eeii bedrijf voor promotie i11 aanrncrk-

t@k~merr,zijn de werknemers aai1 het eiritje \r;-tn l.ilin xalmisscY.laal \ ~ ~
het rlneest ervaren. Deze meer envaren werkneniers hebben ondmks ecu lagere
evaluatie eeii hoger salaris. Als variabelen voor evaliiatie scores i11 sta%~rdaa>rd
laonregresslc meegenomen worden, blijft het effect ~ a r rsealioriteit bestaml,
ook s1 is gecontroleerd voor het pxssitieiriveau. Oiize kenliis W ~ het
I
fillnCtioneren vali hel, saYarissysteern - wmriri een goed f~~irctiorrerer~
tot prornlatie
en dm.rdoc~rstijgend leverisinkomen leidt - geeft aan dat de rt?latle tirsseit
elialuatie scores en loonprofieleli uit crosssectics anders gein~lerpneiteerdmoeL
worden, dan wij riorniaal in de literatuur winden.
Hoofdstuk 7 liieschrijft een model ter bevordering van de theorie vaii
carrieres in multi-level organisaties en bevat eeri integatielpc: modelwlipak,
gebaseerd op recente theoretische in~zichterruit de litertztutir van carrieres ira
organisaties (bijvoorbeeld Berrihardt, 1995; Deri~oiiginarnd Siow, 1994; en
Gibbons en F\kldrnari, 1999a). Deze integratie Iran ~rerschlllerrdeLheoreti~che
modellen is veelbellovermd om cle volledige verzameling vcw cmpirisclre feiten
van iaberne werkingen van bedrijveil te verklaren.. I 3 e l m probesetl bestaarlde
rn~dellern.niet verticde baan-mobiliteit te relateren aan veranderingen in de
grote van het bedrijf. Demo~igiiiei1 Siow (19941, bijvoorbeeld, kunrren geen
carrieres oirderzueken die lariger z i p dan een carrierestap. Gibboi~sei1 Waldman {199Sa) houden geen rekeriing met de irztcrne organisatie van arbeicl bii-inen bedrijven. Iri hun rnodel worden, evenmi11 als dat van Bernharclt (1995).
vrsageEectert rneegeriorneir; zij riemen aan dat es iril toerijkende mate open
posities aanwezig zijn.
Het; model van hoofdst,rik 7 gaai, van eer1 cxsnrmando productietechno4,ogie
uit. Dit leidt tot een hiërarchische organïsatiestrucX,~n~ir,
met een beperkt
aantal posities binnen iedere hiiirarclrie. Mek dit ~nodella11 dan de keimisnmne van het bedrijf vaii cle talenten van een werknemer als de acquisitie
van rrieriiselljk kapitaal 'on-tke-job'of door trainingen - gemodelleerd wordeiz. Ook k n de invloed hiervan 017 interne rnohilileil, en proimoties n2c14dit?
model onderzocht worden. De optliriale allocatie van wcrkiierners op posities
veraildert, tijdens de carrière vaal de werkminer. Dit komt door ke~lraisovc~rdracht van de oudere: generatie op de jorïgerr geizeratsieshlnneil de orgallihatic.
Tegelijkertijd kri~jgthet bedrijf kerinis val? de la'leirteir van zijir werkncrn~rh.
het sortereil vari miesknerners en posities een dynainisch proces wordt,
dat
de bILa.ZLrnol-3Blitci~
als looazveranderiiig ii? iriterire arhieia4~ra~arErt~en
bepaalt.
Het allodel toerit, aan dat dc prornotiel<ansen hoger zí,jtl iii 1~eriodc.ivan
groei en vd]eii 111 periodes vali krimp. Degrr~datieskomcli vaker voor
ti,dcli vr$SI illkriITll)ingen Dit, komt, vvoork iiit de orideslinge vcrhoudingcill vair
positics binrren eel1 hikrarclilset.1 waarbij hel; hctlrijf de voork(-wr kleeft om
bestaalrde werkalemcrs te promoveren. Deze werkncnlcrs hehheri vaardjghe-

~

den eri waa~(levo1leorganisatiespecificke 'kennis opgebouwd. Veranderingen
in grote van l~aanmobiliteitzijn st;er&er naarmate de totale aanpassing van
de arheids~iiopulativeranderd wordt. Dit i8 belangrijk omdat prori~otics
van groot belang zijn voor loongroei. Hierdoor zijn carrá@reprofielensterker
stijgencl 111 expanderende bcdrijwetz. Snel geprorrroveerde inariagers hebben
minder vmrdighederr geleerd iri expanderende bedrijven, waardoor de productiviteit wan zo een manager d d t . De productie zelf is ook onzekerder
omdat ket bedrijf rnincler tijd had om de werknemer en zijn talenteil t e leren
kennen.
Tevens geelt het inodel aan op welk moment iir de carrière een bedrjjf
moet investeren in ecri training voor z i ~ nwerknemers. Aangezien het bcdrijf
initieel onzeker is over tie vaardigheden en productiviteit vair een werkiierner.
lmn l.iet voordelig zij11 oin trainirtgeni voorlopig uit t e stellen. Door deze
investering uit tie stellen totdal er rneer iiiforrnatie over de productiviteit van
de werknemer belcericl in;, kali het bedrijf heL sisico van arirendihel invest,ereri
teruglxengen. Verdere investering in werkruemers die gepromoveerd worden
Is winstgeverrd o n r d a ~zij eeia hogere invlacd op de totale productiviteit van
alle werklzerners krijgen.

