
Opdracht Personeelsinstrumenten, Organigram, Functiewaardering en 

Werving en Selectie 
   

 

Doel van de opdracht:   

Kennis en inzicht vergaren ten aanzien van het kiezen van de juiste personeelsinstrumenten in 

een specifieke situatie waarin de organisatie zich kan bevinden 

 

Methode: 

In groepjes van 3 tot 4 studenten wordt gewerkt met onderstaande informatie. Vervolgens  

wordt gezamenlijk gezocht naar relevante personeelsinstrumenten die behulpzaam kunnen 

zijn voor de ontwikkeling van deze arbeidsorganisatie.   

 

 

Case de Verlichte Valkuil. 

 

De Verlichte Valkuil is een assurantiekantoor dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot 

een klein verzekeringsbedrijf. Het kantoor zich heeft gespecialiseerd in vervoer-. inboedel- en 

wettelijke aansprakelijkheid (WA)-verzekeringen voor bedrijven. Omdat de Verlichte Valkuil 

zich heeft gericht op de zakelijke markt, kunnen zij maatwerk leveren. Wagenparken, de 

inboedel van bedrijven en bedrijfsrisico kunnen tegen een acceptabele premie verzekerd 

worden. 

 

De verlichte valkuil is 25 jaar geleden opgericht door twee vrienden, Michel  Assurantia en 

Victor Polis. Victor en Michel voeren samen de directie. Victor is een commerciële man; 

Michel heeft veel kennis van verzekeringen. Het succes van de Verlichte Valkuil is vooral te 

danken aan de klantgerichtheid en de kwaliteit die geleverd wordt. Bovendien heeft de markt 

zich de afgelopen jaren zodanig ontwikkeld dat de organisatiegroei min of meer in de schoot 

werd geworpen. Het succes van de Verlichte Valkuil is voor het grootste gedeelte de 

versdiensten van de beide directeuren; werkweken van 60 tot 80 uur was voor geen van beide 

uitzonderlijk. Wel moet de aantekening gemaakt worden dat acquisitie relatief gemakkelijk 

was; de markt groeide en nieuwe klanten kwamen min of meer “aanwaaien”. Klanten 

maakten nauwelijks prijsvergelijkingen. De Verlichte Valkuil werd door klanten beoordeeld 

op klantgerichtheid en zolang de operationele activiteiten in orde waren, vertrokken er 

nauwelijks klanten naar nadere verzekeraars. Deze situatie is als gevolg van het internet snel 

veranderd en de verwachting is dat de concurrentiestrijd steeds scherper zal worden.      

 

Profiel Michel Assurantia. 

Michel is 48 jaar; al 28 jaar getrouwd en heeft 6 kinderen. Michel is van huis uit christelijk 

opgevoed en is nog altijd streng gelovig. Hij is van mening dat zijn succes te danken heeft aan 

hogere machten. In zijn persoonlijkheid heeft ethiek en sociaal handelen voorrang op 

economische aspecten van het leven. Materieel bezit is voor hem dan ook niet van belang. 

Ook in de besluitvorming binnen de Verlichte Valkuil laat hij zich leiden door “de hand van 

god”. Michel heeft een enorme kennis van verzekeringsproducten. Ondanks het gegeven dat 

hij het met hem goed kan vinden, vind hij dat Victor wat lichtzinnig in het leven staat en 

bovendien in zijn beleid te veel risico’s legt. Onenigheid tussen hen beide heeft meestal 

hiermee te maken. 

 

Profiel Victor Polis   



Victor is 52 jaar, is twee keer gescheiden en leeft nu met een 32 jarige vriendin. Samen met 

zijn ex partners heeft hij 3 kinderen. Victor houdt van de geneugten van het leven en woont 

dan ook in een grote zelfstandige woning en ook in Zuid Frankrijk heeft hij een paar jaar 

geleden een villa laten bouwen. Victor is ervan overtuigd dat het succes van de verlichte 

Valkuil te maken heeft met keihard werken en het gegeven dat hij niet bang is om te  

“ondernemen”. Zijn lijfspreuk is: “no risk no fun”.  Hij is in de loop der jaren een beetje de 

voorzitter van zijn eigen fanclub geworden. De relatie met Michel is uitstekend. Hij heeft 

grote bewondering voor de kennis van Michel, maar kan zich soms ergeren aan het 

terughoudende en afwachtende gedrag van Michel. Als het aan Michel ligt dan gebeurt er 

nooit wat.  

 

Het kantoor 

Twintig jaar geleden is de Verlichte Valkuil gestart in de garage van Victor die werd 

omgetoverd tot een sober kantoor. Inmiddels is de organisatie twee keer verhuisd. Vier jaar 

geleden werd een prachtig pand op een A locatie betrokken. Hoewel dit enorm veel geld heeft 

gekost staat er nu een kantoor waar beide directeuren trots op zijn. Het kantoor heeft de meest 

trendy inrichting en is van de meest moderne (technische) middelen voorzien. Gasten zijn 

onder de indruk en worden dan ook graag op kantoor ontvangen. 

 

De medewerkers 

Vijftig procent van het personeelsbestand bestaat uit familieleden van Michel en Victor. Een 

enkele medewerker heeft nog een werkplek gehad in de garage van Victor. Verder kan gezegd 

worden dat De verlichte Valkuil slechts een enkele keer een personeelsadvertentie nodig had 

om nieuwe medewerkers te werven; nieuwe medewerkers kwamen meestal binnen via 

collega’s. De loyaliteit van de medewerkers naar de organisatie en de directeuren was altijd 

hoog. Dit laat zich onder andere zien in lange dienstverbanden. De uitstroom is minder dan 

3% per jaar. De meeste medewerkers werken al 15 jaar of langer voor de Verlichte Valkuil. 

De organisatie is ook aan het vergrijzen waardoor het ziekteverzuimpercentage bijna 8% is.                          

 

Bij de verlichte Valkuil werken nu (inclusief Victor en Michel) 50 mensen: 

- 34 medewerkers houden zich bezig met de administratie (inschrijven van verzekerden en 

uitkeren van schade); 

- 6 medewerkers in de buitendienst houden zich bezig met de verkoop 

- 2 medewerkers zorgen voor het onderhoud van de polisvoorwaarden, vanuit Wet en 

regelgeving maar ook gebaseerd op onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de 

verzekeringsmarkt; 

- 4 medewerkers zorgen voor de automatisering en het onderhoud ervan binnen het bedrijf; 

- Tenslotte zijn er 2 medewerkers die de facilitaire diensten verzorgen zoals de post, 

kopieerwerk en dergelijke. 

 

Ten behoeve van de dagelijkse activiteiten komen er veel vragen terecht bij Michel en Victor. 

Dit heeft alles te maken met het gemiddeld lage opleidingsniveau van de medewerkers. Een 

medewerker van de afdeling automatisering heeft een universitaire opleiding gehad, Michel 

zelf heeft een HBO diploma. Verder hebben 6 medewerkers een MBO diploma gericht op de 

richting bank en verzekeringen. Ten slotte hebben een aantal medewerkers een algemeen 

vormende opleiding op MBO niveau en zijn zelfs medewerkers die geen vakdiploma hebben.    

 

Het management 

De directeuren hebben beide een ruime opvatting over leidinggeven (laissez faire); men laat 

veel aan de medewerkers over, temeer omdat Victor en Michel  graag actief bezig zijn met de 



contacten met klanten, ontwerpen van nieuwe verzekeringsproducten etc. Verder bestaat er 

nauwelijks een hiërarchie in de organisatie. Op basis van gevoel stuurt Victor de buitendienst 

aan, terwijl Michel zich bezig houdt met de interne organisatie. De afdelingen zijn de 

afgelopen jaren min of meer vanzelf tot stand gekomen.  

 

De ontwikkelingen 

De laatste drie jaar steekt een aantal problemen de kop op. Voor het eerst worden 

schadenota’s te laat uitgekeerd en zijn er problemen over de kwaliteit van de 

polisvoorwaarden. Door de expansiedrift van de grote verzekeraars staat ook het 

marktaandeel onder druk. De resultaten lopen nog niet terug maar in de toekomst valt het nog 

te bezien. Een jaar geleden hebben Michel en Vincent aan de bel getrokken. In een 

bijeenkomst met de medewerkers is aangegeven dat de verlichte Valkuil nieuwe producten op 

de markt gaat zetten. Het eerste jaar moesten uitvaartverzekeringen verkocht gaan worden; het 

tweede jaar moesten levensverzekeringen op de markt gezet worden. De producten werden 

ontwikkeld door Michel en Victor was met zijn mensen aan de slag gegaan om zo snel 

mogelijk klanten binnen te halen. Targets werden niet op papier gezet. Michel en Victor 

hebben de overtuiging dat op deze wijze de organisatie vanzelf wel weer succesvol zal 

worden en het is niet nodig om daar aantallen aan te verbinden. Nu twee jaar later moet 

worden vastgesteld dat het aantal verkochte producten minimaal is.     

 

Daarnaast zijn er misverstanden en wrijvingen, waardoor de interne samenwerking onder 

spanning staat. Terwijl de Verlichte Valkuil in het begin op een grote familie leek, waarbij 

eigenlijk geen scheiding bestond tussen de verschillende medewerkers, zijn er nu echt 

afdelingen gevormd, die zich heel sterk op hun eigen gebied concentreren. De medewerkers 

van de buitendienst liggen in de clinch met de administratie. De buitendienst vindt dat de 

administratie zeurt over planning; terwijl de administratie van mening is dat de buitendienst 

de klanten “gouden bergen” belooft, zonder er rekening mee te houden dat deze “verkoop” 

ook administratief verwerkt moet worden. Iedereen is ontevreden over de geautomatiseerde 

systemen; omdat deze te vaak “uit de lucht” zijn. De arbeidsvoorwaarden bij de Verlichte 

Valkuil zijn goed, maar er worden inmiddels ontevreden geluiden gehoord over de werksfeer. 

Voor de “specialisten” van de Verlichte Valkuil is er een goed emplooi op de arbeidsmarkt. 

 

De directeuren van de verlichte Valkuil hebben in de gaten dat zij de grip op de organisatie 

aan het verliezen zijn en dat dit te maken heeft met het ontbreken van effectief leiderschap en 

het ontbreken van personeelsmanagement . Zij hebben u als adviseur uitgenodigd.  

 

Opdracht:  

 

1. Maak een case analyse en geef aan welke- en waarom deze personeelsinstrumenten de 

Verlicht Valkuil kunnen helpen om in de toekomst weer succesvol te worden.   

2. Maak een organigram voor de Verlichte Valkuil (aannames zijn toegestaan) 


