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Woord vooraf

Groeiende belangstelling
Het Leerboek Personeelsmanagement blijkt, gezien de nog steeds groeien-
de afzetcijfers, in een behoefte te voorzien. Dat is niet alleen te danken
aan de kwaliteit van dit boek. Het is ook een teken aan de wand, dat
wat eerst slechts op papier beleden werd, nu praktijk is geworden:
medewerkers vormen een waardevol bezit voor organisaties en instel-
lingen. Daarom zijn steeds meer mensen betrokken bij het zorgvuldig
beheer en de ontwikkeling van de human resources van de organisatie
en daardoor neemt de behoefte aan kennis op dit terrein een enorme
vlucht. 
Het succes van het Leerboek Personeelsmanagement brengt ook verplich-
tingen met zich mee. Niet alleen moet de kwaliteit steeds bewaakt wor-
den, ook moeten recente inzichten zo snel mogelijk vertaald worden in
een nieuwe druk. Vandaar dat nu al na ruim drie jaar het boek een
nieuwe druk beleeft. 

Wat er veranderd is…
Niet alle hoofdstukken behoefden bij deze herziening een even grondi-
ge facelift. Sommige hoofdstukken zijn alleen maar bij de tijd gebracht,
maar vooral de hoofdstukken 1, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21 en 23 zijn
grondig bewerkt. Aan de indeling is in vergelijking met de vorige druk
niets veranderd. 

Voor wie is dit boek bedoeld?
Als afgeleide van een cursus van de Open Universiteit Nederland is dit
boek in eerste instantie bedoeld als leerboek voor gebruik in het hoger
onderwijs. Daar heeft het zijn weg intussen wel gevonden, zowel in op-
leidingen voor professionals, als in meer bredere  bedrijfskundige en
economische opleidingen. Daarnaast wordt dit boek steeds vaker ge-
bruikt in cursussen voor leidinggevenden en OR-leden. Voor de eerste
groep neemt mensmanagement een steeds groter deel van hun tijd in
beslag, omdat zij of intensief met de uitvoering zijn belast of daar in
ieder geval nauw bij betrokken zijn. Voor OR-leden vormt het advise-
ren over personeelsaangelegenheden de hoofdmoot van hun taak. Om
die reden is enige kennis van dit vakgebied voor beide groepen een
noodzaak.

Het boek van Kluytmans…
In de wandelgangen, zo blijkt keer op keer, gaat dit boek door het leven
als “het boek van Kluytmans”. Wie de inhoudsopgave raadpleegt weet
dat dat niet waar is. Aan deze herdruk hebben weer 24 mensen, ieder
expert op hun eigen gebied, een bijdrage geleverd. Daarnaast hebben
redacteuren en correctoren de tekst gefatsoeneerd. Een dergelijke geza-
menlijke krachtsinspanning is allesbehalve een eenvoudige opgave.
Voor de auteurs moet het schrijven van het hoofdstuk vaak tussen an-
dere drukke bezigheden door. Daarna worden ze door mij en door re-
dacteuren bestookt met de vraag om hun werk op sommige punten



toch nog eens over te doen. Maar ondanks dat blijft hun betrokkenheid
steeds onverminderd groot, vooral omdat zij gedreven worden door de
idee dat het mogelijk moet zijn een betere, meer leefbare arbeidsomge-
ving te creëren. Het is die bezieling die wij uiteindelijk ook hopen over
te dragen.

Frits Kluytmans
Voerendaal, november 2004
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