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Voorwoord 

Het schrijven van een proefschrift is een lange reis, waaraan geen eind lijkt te 
komen. Gedurende die reis kom je over toppen en vaak ook door diepe dalen. 
Mijn conclusie is dat een promotieonderzoek naast een full time baan geen 
sinecure is. Ik kan het dan ook niemand aanbevelen. Ket gaat niet zelden ten koste 
van de balans in je leven, zo heb ik geleerd. 
Maar aan het einde van deze reis kijk ik terug en ben ik trots dat het gelukt is. Nu 
heb ik weer tijd om me te wijden aan andere zaken: strandwandelingen, boeken, 
fietsen en gewoon een beetje in de zon zitten, daar is in ieder geval weer ruimte 
voor. Al was het alleen maar in mijn hoofd. 
Nieuwsgierig ben ik naar wat komen gaat. Wat zal de toekomst brengen en welke 
verassingen liggen er na de volgende bocht te wachten? 

Graag wil ik iedereen bedanken die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 
Allereerst de mensen die me hebben geholpen om toegang te krijgen tot de 
organisaties die hebben deelgenomen. Zij waren zo bereidwillig om hun netwerk 
ter beschikking te stellen. 20 organisaties bleek veel te zijn maar dankzij de 
mspanning van een aantal bereidwillige collega's, mede-adviseurs en vrienden is 
het gelukt. 

Uiteraard dank ik ook de 20 organisaties die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Zij waren bereid tijd van hun medewerkers ter beschikking te stellen, 
hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is bij voor de uitvoering van een empirisch 
onderzoek. 

Mijn promotor bleek op moeilijke momenten een extra slinger te kunnen geven 
aan het promotie-motortje. Dat was noodzakelijk en voorkwam vastlopen. Vooral 
met betrekking tot de data-analyse waren zijn tips welkom. 

Verder bedank ik het thuisfront: 5 jaar promotieonderzoek en dat naast een full 
time baan bleek uiteindelijk wel erg veel te zijn. Maar ook daar volgen gelukkig 
de toppen de dalen op. 

En tenslotte bedank ik mijn werkomgeving: door de steun die ik met name van 
mijn directe leidinggevenden heb gehad, heb ik tijd kunnen maken voor dit 
onderzoek. Een organisatie die dit weet te bieden maakt de slogan "carrière in 
eigen hand" daadwerkelijk waar. 

Den Haag, 6 december 1998 
Petra Biemans 
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1. Inleiding 

Samenvatting hoofdstuk 1 

Allereerst wordt ingegaan op de aanleiding voor dit onderzoek. Vanuit de theo-
rie komt naar voren dat personeelsmanagement een steeds belangrijker onder
deel vormt van het ondernemingsbeleid. Zowel in personeelsmanagement- als 
algemene management literatuur is er veel aandacht voor dit onderwerp. Maar 
de praktijk lijkt hierbij achter te blijven. Er lijkt sprake te zijn van een discre
pantie tussen theorie en dagelijkse personeelspraktijk. 

Vervolgens komt de doelstelling van het onderzoek aan de orde. Deze is: 
Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen organisaties. 

Met het begrip 'personeelsfunctie' wordt gedoeld op een afzonderlijke binnen 
de organisatie ontwikkelde, gespecialiseerde organisatorische eenheid of afde
ling. De doelstelling is uitgewerkt in 3 deelvragen: 
1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het legitime
ringsproces? 

3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen 
van speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 

Dan wordt de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek behandeld: om als 
organisatie succesvol te zijn en te blijven, zal het aanpassingsvermogen van de 
organisatie en de medewerkers groot moeten zijn. Dit vereist een personeels
management dat deze veranderingen ondersteunt en stimuleert. Personeels
management kan dus van invloed zijn op het succes van de organisatie. 

Wat betreft de wetenschappelijke relevantie het volgende. Het onderzoek in 
Nederland naar personeelsmanagement is versnipperd en richt zich op deelter
reinen. Er is weinig aansluiting tussen kennisaanbod en kennisbehoefte. Ook in 
het buitenland is er nog geen sprake van een traditie in empirisch onderzoek 
naar de kwaliteit en de effectiviteit van personeelsmanagement binnen organi
saties. Dit onderzoek beoogt ten eerste dat er meer inzicht ontstaat in de 
feitelijke personeelspraktijk. Ten tweede dient dit onderzoek aanknopings
punten te bieden voor verder onderzoek. 

Tenslotte volgt een beschrijving van de opbouw van dit boek.  

Professionalisering van de personeelsfunctie 13 



1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Personeelsmanagement: een belangrijk aandachtsgebied in de organisatie 
Aan het einde van de jaren zeventig is binnen de Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsbeleid (NVP) langdurig gediscussieerd over professionalisering van het 
personeelsbeleid (Beers e.a. 1982). Het professionaliseringsproces had als doel 
het verwerven van meer autonomie voor personeelsfunctionarissen. Op deze wijze 
zouden andere waarden en doeleinden dan die van de onderneming benadrukt 
kunnen worden. 
Achterliggende gedachte hierbij was dat er een tegenstelling bestaat tussen de 
door het management van een organisatie na te streven doelen enerzijds en het 
domein van de personeelsfunctionaris anderzijds. Hierbij zou het de personeels
functionaris moeten zijn die de belangen behartigt van de werknemers, terwijl het 
management de algemene (veelal economische) ondernemingsbelangen vertegen
woordigt. 

In de loop van de jaren tachtig wordt de samenhang tussen economische, techno
logische en commerciële ontwikkelingen binnen organisaties steeds zichtbaarder. 
Tegelijkertijd dient almaar sneller ingespeeld te worden op veranderingen in de 
omgeving. Mede als gevolg van deze verzakelijking wordt een steeds grotere 
nadruk gelegd op het benutten van het aanwezige menselijke vermogen en talent. 
Personeelskosten vormen vaak de grootste kostenpost voor organisaties. Vaak 
heeft maar liefst zo'n 80% van de kosten te maken met personeel. Organisaties die 
hun personeel optimaal inzetten, gaan bewust met een dergelijke grote investering 
om. Bovendien hebben zij een voorsprong op andere organisaties, omdat zij 
sneller kunnen inspelen op allerlei veranderingen. 

Veel aandacht voor personeelsmanagement in de theorie 
Het toenemend belang van de menselijke factor heeft zijn weerslag gevonden in 
de theorievorming. Langzamerhand is het algemeen aanvaard dat persneelsbeleid 
niet alleen een zaak is van de stafafdeling maar juist een verantwoordelijkheid 
betreft van de lijn, waarbij de personeelsmedewerkers de lijn adviseren en onder
steunen. Vooral in personeelsmanagementliteratuur wordt veel aandacht besteed 
aan deze verschuiving van personeelstaken van staf naar lijn. 
De (vermeende) tegenstelling tussen ondernemingsbelangen en belangen van 
medewerkers is hierbij op de achtergrond geraakt. Termen als personeelsmanage
ment, strategisch personeelsbeleid, Human Resource Management zijn lang
zamerhand gemeengoed geworden (o.a. Fombrun e.a. 1986, De Jong 1987, Tissen 
1991). 
Hoewel verschillende termen worden gebruikt, waartussen door sommige auteurs 
onderscheid wordt gemaakt, is de kern van de boodschap in wezen dezelfde: 
medewerkers zijn een kritische succesfactor voor organisaties en dienen niet 
slechts als kostenpost beschouwd te worden. 
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Veel genoemde kenmerken die aan het nieuwe personeelsmanagement worden 
toegekend zijn: 

het personeelsbeleid is geïntegreerd met andere beleidsterreinen in de organi
satie; 
alle personeelsnianagementinstrumenten hangen met elkaar samen en vormen 
een geïntegreerd geheel; 
de afdeling personeelsmanagement denkt mee met de organisatie en is mede-
vormgever van de strategie; 
de mens is de vitale factor; 
de verantwoordelijkheid voor personeelstaken ligt bij het lijnmanagement; 
hiermee samenhangend vindt decentralisatie van de personeelstaken plaats, 
lager in de organisatie, in plaats van bij een centrale stafafdeling; 
personeelsbeleid is geconcretiseerd m toetsbare en zichtbare acties; 
de rol van de personeelsfunctionaris is ondersteunend en adviserend. 
(o.a. De Jong 1990, Tissen 1991, Manders e.a.1993) 

Discrepantie tussen theorie en praktijk? 
Maar in hoeverre zijn deze theoretische inzichten 'common use' in de dagelijkse 
personeelspraktijk? In veel personeelsadvertenties is de functienaam personeels
functionaris inmiddels vervangen door personeelsmanager of Manager Human 
Resources. De term personeelsbeleid is veelal vervangen door personeels
management of Human Resource Management, maar hebben deze naamswijzi
gingen ook inhoudelijke gevolgen? Het is niet denkbeeldig dat in veel organisaties 
uitsluitend modieuze overwegingen een rol spelen. Er hebben dan geen 
daadwerkelijke veranderingen plaatsgevonden. 
Hoewel er veel boeken over Human Resource Management zijn en worden 
geschreven, is weinig empirisch onderzoek naar de feitelijke praktijk verricht. De 
meeste literatuur heeft eerder het karakter van 'wishful thinking', van 'zo zou het 
moeten', dan van een inventarisatie van of inzicht in de huidige stand van zaken. 

1.2 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: 
Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de 
personeelsfunctie binnen organisaties. 

Het onderwerp van deze studie vormt de personeelsfunctie binnen organisaties. 
Met personeelsfunctie wordt gedoeld op een afzonderlijke, binnen de organisatie 
ontwikkelde, gespecialiseerde organisatorische eenheid of afdeling (naar Buiten-
daml979)\ 

1 Buitendam verstaat onder een personeelsfunctie 'het verbijzonderde deel van het geheel 
van beleidsfuncties, gericht op de sociale en individuele aspecten van tewerkstelling in 
een arbeidsorganisatie, waaronder mede begrepen wordt het regelen van de daaraan 
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Gedurende een bepaalde periode, met name in de jaren zeventig, was de uitvoe
ring van personeelsactiviteiten vooral toebedeeld aan de specifiek voor deze taak 
aangenomen medewerkers: de personeelsfunctionarissen. Dit gold met name 
bmnen de non-profitsector. In de jaren tachtig is deze trend, onder invloed van de 
verzakelijking, omgedraaid: langzamerhand werden meer en meer personeels-
taken gedecentraliseerd en naar de lijn verschoven. Momenteel worden 
personeelstaken uitgevoerd door personeelsfunctionarissen én door (top- en 
middel-)managers. 
De effectiviteit van het personeelsmanagement kan dus beschouwd worden als de 
resultante van een samenspel tussen personeelsfunctionarissen en top- en lijn
management. 
In dit onderzoek wordt gefocust op de personeelsactiviteiten die worden uitge
voerd binnen organisaties. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat de verschil
lende betrokkenen (personeelsfunctionarissen, management en medewerkers) 
belangrijke personeelsactiviteiten vinden en hoe zij over deze activiteiten oor
delen. 

Met de opkomst van theoretische stromingen als Human Resource Management 
worden tevens nieuwe personeelstaken gedefinieerd: de personeelstaken dienen 
strategisch van aard en inhoud te zijn en het personeelsmanagement dient 
geïntegreerd te zijn met het totale ondernemingsbeleid. 
De laatste jaren wordt bovendien meer en meer nadruk gelegd op het feit dat ook 
de personeelsafdeling haar toegevoegde waarde duidelijk moet kunnen maken: 
wat draagt zij bij aan de onderneming, wat is het effect van het personeelsbeleid, 
enz. 
Het onderzoek op het vakgebied personeelsmanagement is hierbij echter 
achtergebleven. Uit een inventariserend onderzoek (Maenhout en Van Hoof 1993) 
blijkt versnippering en gebrek aan samenhangende benaderingen. Bovendien is 
empirisch onderzoek vooral gefocust op korte termijn deelterreinen (zie ook onder 
'wetenschappelijke relevantie', paragraaf 1.4). Inzicht in het feitelijk functioneren 
van de personeelsfunctie is tot op heden beperkt gebleven, zo kan hieruit 
geconcludeerd worden. Dit onderzoek wil juist meer inzicht bieden in het feitelijk 
functioneren van de personeelsfunctie in organisaties. 

Voor dit onderzoek zijn daarom, voortvloeiend uit de doelstelling, de volgende 
deelvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het legitimerings
proces? 

verbonden arbeids- of werkrelaties. ( ) De personeels-functie vormt voor ons slechts 
voorwerp van onderzoek indien en voorzover er sprake is van een afzonderlijke, binnen de 
onderneming ontwikkelde, gespecialiseerde organisatorische eenheid of afdeling.' 
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3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 

Deze vraagstelling is voornamelijk gebaseerd op de theorievorming over profes
sionalisering die in hoofdstuk 2 uitgebreid aan bod komt. 

1.3 Maatschappelijke relevantie 

De toenemende complexiteit van de omgeving en de toenemende snelheid waarin 
organisaties en hun medewerkers zich aan de veranderingen dienen aan te passen 
hebben hun weerslag op individuele medewerkers. Ze krijgen steeds meer verant
woordelijkheden en dienen zich initiatiefrijk, creatief en flexibel op te stellen. 
Experimenten met verregaande decentralisatie pakken soms zeer positief uit en 
kunnen leiden tot grote ondernemingssuccessen (zie bijvoorbeeld Semler 1993). 
Maar aan dergelijke verregaande decentralisatie van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden kleven ook nadelen. Zo bleek uit een experiment bij een distri
butiecentrum van Albert Heijn dat sommige medewerkers zich onzeker gaan 
voelen: de duidelijke regels van vroeger verdwijnen, terwijl er andere, onduide
lijkere regels voor in de plaats komen. Het 'goed' en het 'fout' uitvoeren van 
zaken is daardoor moeilijker te herkennen. 
Om te kunnen overleven in een steeds veranderende omgeving zal een organisatie 
en dus haar medewerkers zich echter snel moeten kunnen aanpassen. Deze 
situatie vergt een personeelsmanagement én een personeelsmanagementinstru-
mentarium dat veranderingen kan ondersteunen en stimuleren. Daarbij dient 
tevens aan de medewerkers voldoende zekerheid geboden te worden. Die 'zeker
heid' kan, in plaats van in een baan voor het leven, ook gevonden worden bij de 
ontwikkeling en toepassing van de eigen talenten ('employability'). (Vrnke 1996). 

Een personeelsafdeling kan, door het ontwikkelen van een personeelsmanage-
mentinstrumentanum dat de organisatiedoelen en -veranderingen ondersteunt, 
wezenlijk bijdragen aan de organisatie. Hierdoor kunnen het succes en de over
levingskansen van de organisatie aanzienlijk vergroot worden. 
Voorts kunnen inzichten in het professioneel functioneren van personeelsafde
lingen, in de praktijk opererende personeelsfunctionarissen, lijnmanagers en 
adviseurs aanknopingspunten bieden om hun handelen en hun effectiviteit te 
verbeteren. 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Het feitelijk opereren van de personeelsfunctie als onderwerp van empirisch 
onderzoek komt pas de laatste jaren op. In 1990 schetsen Van Haaren en De Jong 
het als een nog jonge relatie tussen wetenschap en praktijk. Volgens hen is er 
sprake van vele onontgonnen gebieden. De nadruk bij onderzoek ligt op receptuur, 
op het instrumentarium (wervingsmethoden, selectieprocedures, e.d). 
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De conclusies uit een in 1992 uitgevoerd onderzoek naar de stand van zaken op 
het gebied van personeelsresearch in Nederland in de periode 1991-1992 
(Maenhout en Van Hoof 1993) bevestigen dit beeld. Deze luiden samengevat als 
volgt: 
• Onderzoek naar personeelsvraagstukken betreft een sterk verbrokkeld terrein, 

dat uiteen valt in veel verschillende clusters en taken, verdeeld is over 
meerdere disciplines met eigen thema's. Disciplines waar gewerkt wordt aan 
personeelsnianagenientvraagstukken zijn traditioneel vooral psychologie en 
sociologie. Steeds vaker wordt er ook vanuit economische en bedrijfskundige 
hoek aandacht aan personeelsmanagement besteed; 
Multidisciplinair onderzoek komt weinig voor en er wordt (nog) nauwelijks 
toegewerkt naar verbindende kaders; 
Het huidige personeelsonderzoek vloeit vaak voort uit andere onderzoeks-
interesses dan personeelsmanagement sec. Het vloeit vaak voort uit arbeids
marktonderzoek, technologische vernieuwing, etc. En tenslotte: de beschik
bare onderzoekscapaciteit is beperkt en versnipperd; 
Het onderzoek naar personeelsvraagstukken kent een beperkte reikwijdte en 
wordt gekenmerkt door korte termijn perspectief en instrumentele behoeften; 
Het onderzoek is niet gericht op versteviging van de fundamenten en 
onderlinge samenhang. Dit gaat ten koste van de theoretische verdieping; 
De empirische basis is zwak. Er is weinig kwantitatief onderzoeksmateriaal 
beschikbaar en er zijn vooral veel casestudies op deelterreinen. Hierdoor zijn 
er weinig generaliseermogelijkheden; 
De financiële basis is zwak. Het grootste deel van de onderzoeken wordt 
uitgevoerd in opdracht van derden, met name in opdracht van de overheid; 
Er is sprake van gebrekkige aansluiting tussen kennisaanbod en kennis
behoeften: de praktijk is geïnteresseerd in de 'hoe' vraag, terwijl de onder
zoekers meer gericht zijn op het 'waarom'; 
Onderzoeken naar personeelsvraagstukken leveren slechts een beperkte bij
drage aan vernieuwing van personeelsmanagement, in die zin dat de huidige 
onderzoekspraktijk zich met name toespitst op het aanleveren van informatie 
over en het ontwikkelen van personeelsmanagement-instrumenten. Onderzoek 
richt zich nog relatief weinig op omgevingsinvloeden op het personeels
management en op de ontwikkeling van nieuwe modellen en concepten. 

De verkokering van het personeelsbeleid m de praktijk enerzijds en gebrekkige 
samenhang aan de onderzoekskant anderzijds versterken elkaar. Vlaming (1994) 
bekritiseert het gebrek aan fundamentele belangstelling vanuit wetenschappelijke 
kringen voor het personeelsmanagement: het wetenschappelijk onderwijs biedt 
personeelsmanagers weinig in het kader van probleemoplossing. Personeels-
wetenschappelijke activiteiten zijn 'als een schot hagel' verdeeld over meerdere 

18 Professionalisering van de personeelsfunctie 



faculteiten en bovendien slechts voor een beperkte groep belangstellenden interes
sant. 

Uit een vervolgstudie op het onderzoek van Maenhout en Van Hoof, waarin de 
periode 1993-1996 in kaart werd gebracht (Looise en Paauwe 1998), kwam het 
volgende naar voren: 
• geen radicale wijzigingen t.o.v de periode 1991-1992; 
• minder aandacht voor arbeidsomstandigheden; 
• meer aandacht voor doorstroom (interne arbeidsmarkt); 
• licht toegenomen aandacht voor thema's als strategische integratie en heront

werp personeelsmanagementinstrumentarium; 
• aandacht voor het meten van de effecten van Human Resource Management 

lijkt te zijn afgenomen; 
• nog weinig aandacht voor verschuiving in de positie en rol van de personeels

functie; 
• veel Nederlands onderzoek wordt nog steeds gekenmerkt door een institutio

neel karakter. Met institutioneel wordt bedoeld onderzoek op het gebied van 
arbeidsverhoudingen, kwaliteit van de arbeid, externe arbeidsmarkt, etc. 
Toegespitst HRM onderzoek daarentegen kent thema's als organisatorische 
vormgeving, effecten van het personeelsbeleid en doorstroming. De ver
houding tussen institutioneel en toegespitst onderzoek ligt ongeveer op fifty-
fifty (Looise en Paauwe 1998). 

Dit geldt overigens niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Na bestude
ring van allerlei onderzoek naar HRM, komen Butler e.a. (1991) tot de volgende 
uitspraken: 
• the research has been uneven in the topics covered (much on staffing, little on 

career development and benefits, etc.); 
• more descriptive than analytical; 
• largely conceptual or normative. 

Daarbij komt dat het empirisch onderzoek volgens hen doorgaans leunt op 
surveys, interviews en case studies of zelfs anekdotes. Zij constateren: 

'a great need for rigorous, systematic research in international HRM in 
general and particularly in the area of how it relates to strategy '. 

Kortom, aan de huidige praktijk van het onderzoek naar de personeelsmanage
ment kan nog veel verbeterd worden. 

Het hier beschreven onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de theorie
vorming op het gebied van personeelsmanagement. De basis van dit onderzoek 
vormen theorieën over professionalisering. De ontwikkeling van de personeels
functie in organisaties kan namelijk opgevat worden als een professionaliserings-
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proces: het op een professioneler niveau tillen van personeelsactiviteiten. Hiermee 
wordt gedoeld op alle binnen een organisatie uitgevoerde personeelsactiviteiten. 
Dus niet alleen die activiteiten die uitgevoerd worden door de personeelsafdeling, 
maar ook die activiteiten die worden uitgevoerd door de lijn. Daarbij is de lijn 
verantwoordelijk en heeft de personeelsafdeling een adviserende, begeleidende en 
ondersteunende taak. De personeelsfunctionaris fungeert als adviseur van de lijn. 
Bij het onderzoek wordt specifiek gefocust op de positie van de personeelsfunctie, 
de personeelsafdeling. 

1.5 Opbouw van dit boek 

Hoofdstuk 2 gaat in op belangrijke professionaliseringstheorieën en de bruikbaar
heid daarvan voor het in kaart brengen van het functioneren van de personeels
functie. Tevens wordt een definitie van en een model voor professioneel werk 
gepresenteerd. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de theorievorming op het gebied van perso
neelsmanagement. Een aantal belangrijke en moderne benaderingen worden in 
kaart gebracht en met elkaar vergeleken. 

In hoofdstuk 4 wordt, op basis van recent empirisch onderzoek, de praktijk van 
het personeelswerk behandeld. 

In hoofdstuk 5 volgt het onderzoeksmodel en een beschrijving van de onderzoeks
opzet. Het onderzoek heeft zich gericht op personeelsfunctionarissen en op hun 
'klanten': management en medewerkers. Niet alleen de personeelsfunctionarissen 
zijn ondervraagd, maar dezelfde vragenlijsten en ook interviews zijn afgenomen 
bij de klanten van personeelsafdelingen. Tevens wordt in dit hoofdstuk een 
beknopte beschrijving gegeven van de organisaties die aan het onderzoek hebben 
deelgenomen. 

In hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de eerste 3 onderzoeksvragen: 
welke personeelsactiviteiten, dus activiteiten die in het kader van personeels
management binnen een organisatie worden uitgevoerd, vinden personeelsfunctio
narissen, management en medewerkers het belangrijkst? Welke aspecten van 
dienstverlening vindt men belangrijk? En tenslotte: wat zijn belangrijke aspecten 
voor de personeelsafdeling, om speelruimte voor de personele functie te creëren? 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten per organisatie geanalyseerd voor de eerste 
drie onderzoeksvragen. Per vraagstelling wordt voor de 20 organisatie een profiel 
opgesteld. De overeenkomsten en discrepanties tussen wat personeelsfunctiona
rissen, managers en medewerkers van het personeelsmanagement vinden worden 
hier beschreven. 

20 Professionalisering van de personeelsfunctie 



In hoofdstuk 8 worden de totaalprofielen van de organisaties met betrekking tot de 
eerste drie onderzoeksvragen met elkaar vergeleken. Tevens wordt getracht 
inzichtelijk te maken welke factoren van invloed zijn op de het oordeel van 
klanten en het toekennen van speelruimte (onderzoeksvraag 4). 

In hoofdstuk 9 volgen de conclusies. Hierbij wordt teruggegrepen op de theorie
vorming in hoofdstuk 2 en 3 en op het praktijkonderzoek dat in hoofdstuk 4 is 
besproken. 
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2. Professionalisering: een theoretische verkenning 

Samenvatting Hoofdstuk 2 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het begrip 'professionalisering' 

De vraag wordt gesteld of het beroep van personeelsfunctionaris professioneel 
zou kunnen worden genoemd. Dit blijkt al tientallen jaren onderwerp van 
discussie te zijn. 
Aan de hand van twee benaderingen wordt het begrip 'professionalisering" 
verder uitgediept. Bij de kemnerkenbenadering wordt een reeks van ken
merken genoemd, waaraan voldaan dient te worden, wil men spreken van een 
professie. Bij de functionalistische benadering gaat het om de vraag welke 
functie de beroepsgroep heeft voor de maatschappij. 
Beide benaderingswijzen blijken onvoldoende aanknopingspunten te bieden om 
personeelsfuncties in organisaties te onderzoeken. Redenen zijn ondermeer dat 
er te weinig overeenstemming bestaat over de kenmerken en dat het bij de 
personeelsfunctie niet echt om een zelfstandige beroepsgroep gaat. 

Meer bruikbare benaderingen vormen die van Perrow (1970) en van Jamous en 
Peloille (1970), waarbij de aard van het werk van de beroepsbeoefenaar 
centraal staat. Beide benaderingen worden in hoofdstuk 2 besproken. 
Een bepaald type taken wordt als meer professioneel beschouwd dan andere 
taken. Taken waarbij zich vragen voordoen waarvoor: 
• geen vaste onderzoekstechniek bestaat 
• veel uitzonderingen zijn 

zijn volgens Perrow taken waarbij veel intuïtie en creativiteit komt kijken 
om de vraag op te lossen. 
Jamous en Peloille spreken van een I/T ratio (Indetermination/Technicality 
ratio). Taken met veel 'Technicality' waarbij de regels makkelijk kunnen 
worden vastgelegd en overgedragen zijn wezenlijk anders dan taken met 
een hoge 'Indétermination', waarbij het vraagstuk steeds net iets anders is 
en waarvoor een beroep moet worden gedaan op creativiteit, vermogen en 
talent van de individuele beroepsbeoefenaar. 

Naast de activiteiten die worden uitgevoerd speelt de legitimiteit van de pro
fessional een belangrijke rol: De macht en invloed van een professional worden 
pas geaccepteerd als de klanten en de sponsors van de professional zijn 
deskundigheid erkennen. Een professional kan zijn toevlucht niet nemen tot 
dwangmiddelen. Het handelingsproces staat daarom centraal. 
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De in dit onderzoek gebruikte definitie voor professioneel werk in organisaties 
luidt: 

Professioneel werk betreft die taakclusters (functies) waarbij sprake is van 
professionele dienstverlening met een hoge I/T ratio van aanbieders aan 
afnemers, waarbij aan de professionals bepaalde verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden worden toegekend en geaccepteerd door de organisatie-
top en waarbij door afnemers van diensten deze verantwoordelijkheden 
worden geaccepteerd, vanwege de kennis en kundigheid van de profes
sionals om met bepaalde delicate vraagstukken op hun domein om te 
gaan.  

2.1 Inleiding 

De professionalisering van beroepen maakt sinds de eeuwwisseling een gestage 
ontwikkeling door. Van oudsher betreft het vooral beroepsgroepen zoals artsen, 
advocaten, notarissen, e.d. die als professie worden beschouwd. In 1964 stelt 
Wilensky: 

"Door specialisatie, overdraagbaarheid van vaardigheden, standaardisatie 
van taken en de opkomst van dienstverlenende beroepen is er sprake van een 
toenemende aandacht voor professionalisering en claimen meer beroepen 
professioneel te zijn. " 

Een recent voorbeeld hiervan is de discussie in de organisatie-adviesbranche over 
professionalisering. In de vakgerichte literatuur wordt veel aandacht besteed aan 
de professionalisering van de beroepsgroep van organisatie-adviseurs (zie 
bijvoorbeeld themanummer van M&O 'organisatie-adviseur en professio
nalisering' 1992). 

Steeds minder professionals uit de traditioneel als professioneel geldende 
beroepsgroepen zijn werkzaam als vrije beroepsbeoefenaar. Artsen, notarissen, 
accountants en advocaten zijn in toenemende mate werkzaam in andere 
verbanden. Artsen werken bijvoorbeeld in gemeenschappelijke praktijken, veel 
grote organisaties kennen een eigen interne accountants- of advies afdeling en 
hebben een bedrijfsarts in dienst. Ook de discussie om specialisten in dienst
betrekking of tegen een basissalaris in ziekenhuizen aan te nemen in plaats van 
als vrije beroepsbeoefenaar te laten optreden onderschrijft deze trend (rapport 
commissie Biesheuvel, januari 1994). 

Het oorspronkelijke beeld van de onafhankelijke beroepsbeoefenaar, die zich 
hoofdzakelijk door de nonnen en waarden van de beroepsgroep laat leiden, is 
hierdoor tanende: 'traditionele' professionals werken steeds vaker in organi-
satieverband. Ook andere, in organisatieverband werkende functionarissen 
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zouden daarmee een beroep kunnen doen op het predikaat "professioneel'. In dit 
hoofdstuk wordt nader onderzocht of dit ook geldt voor personeelsfunctionarissen. 

2.2 De personeelsfunctionaris: een professional? 

Organisaties kunnen over professionele kennis en ervaring beschikken door deze 
in te kopen. Dit kan zowel door het inhuren van externe deskundigheid als door 
het in dienst nemen van deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan functies als 
bedrijfsjuristen, bedrijfsartsen en organisatie-adviseurs binnen organisaties. 
Het beroep van personeelsfunctionaris is echter geen vrij beroep maar wordt 
wijwei uitsluitend uitgeoefend binnen de kaders van een organisatie. De perso
neelsfunctionaris bevindt zich doorgaans in een stafpositie en maakt onderdeel uit 
van de personeelsafdeling. 

De personeelsafdeling zoals die nu in organisaties voorkomt, met gespecialiseerde 
medewerkers die een specifieke opleiding op het gebied van personeelswerk 
hebben gevolgd bestaat pas sinds enkele tientallen jaren. Tot emd jaren vijftig 
behoort het personeelswerk tot het domein van de lijnmanagers, die het als een 
deel van hun taak zien. Met het groter worden van organisaties en de toename van 
de complexiteit van het personeelswerk ontstaat begin jaren zestig de behoefte 
aan een zelfstandige personeelsafdeling binnen organisaties met een eigen beleid, 
eigen doelstellingen en eigen middelen. Naast de salarisadministratie, vaak als 
onderdeel van een financiële administratie, ontstaat een afdeling die gericht is op 
personeelsadministratie. Deze personeelsadministratie is vooral gericht op activi
teiten als collectieve beloningsstructuren, arbeids-contracten en arbeids
wetgeving. 

Onder invloed van een veranderend mensbeeld ontstaat in de jaren zestig het 
'revisionisme'. Het mensbeeld van het 'revisionisme' kenmerkt zich door aan
dacht voor zelfverwerkelijking en ontplooiing van capaciteit. Uit deze tijd stamt 
ook het begrip 'human resources 1', waarbij onderkend wordt dat menselijke 
hulpbronnen waardevol en kostbaar zijn voor de organisatie (Lammers 1983, 
Schafrat 1983). 
Door deze inzichten wordt de personeelsafdeling behalve op administratieve 
taken steeds meer gericht op het welzijn van medewerkers, op sociale voor
zieningen en op het arbeidsklimaat. Vorming en opleiding van medewerkers wordt 
een belangrijke activiteit, evenals de medezeggenschap. 

De theorievorming over Human Resource Management (zie bijv. De Jong 1990, 
Kluytmans 1989, Tissen 1991) schetst een ontwikkelingsproces van de 

De in de jaren negentig in gebruik geraakte term Human Resource Management is o.a. 
hiervan afgeleid. De wortels van het begrip HRM liggen tevens in de stroming van het 
Human Resource Accounting. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 
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personeelsafdeling en daarmee van de personeelsfunctionaris binnen organisaties. 
Deze ontwikkeling houdt in dat de personeelsafdeling zich gaandeweg heeft 
ontwikkeld van een puur uitvoerende afdeling, gericht op beheersmatige 
personeelsactiviteiten naar een afdeling die een bijdrage levert aan het totale 
ondernemingsbeleid. Dit gebeurt door het personeelsbeleid en de personeels
managementinstrumenten optimaal te integreren met, respectievelijk af te stem
men op, de organisatiedoelen. 

Hoewel de personeelsafdeling zoals die in de huidige vorm bestaat relatief nieuw 
is, bestaat de discussie over de personeelsfunctionaris als professional al veel 
langer en komt reeds aan het begin van deze eeuw naar voren. Miller stelt: 

"I can testify that personnel workers were aspiring to, claiming, or debating 
professional status for the occupation, even before the word 'personnel' was 
adopted. In announcing a new course in employment management at Dart
mouth's Amos Tuck School of Business in February 1915, a bulletin said, 'It 
is also significant as a recognition of the new profession of the employment 
manager'."(Miller 1959) 

Velen hopen of geloven dat de personeelsfunctie langzamerhand professionali
seert: 

"Tlie drift has started and appears to be inevitable. We can accelerate the 
process by careful thought and action. We can slow it down or stop it by 
abdicating our responsibility to ourselves, our jobs, and our society in 
favour of comfortable mediocrity. " QAiller 1959) 

Watson heeft in de jaren zeventig onderzoek gedaan naar het werk van perso
neelsmanagers. Hij heeft ondermeer gevraagd of personeelsmanagement volgens 
de betrokken personeelsmanagers een professie is. Hierop antwoordt driekwart 
bevestigend: 46% is van mening dat personeelsmanagement reeds een professie 
is, 22% is van mening dat het een professie wordt en 9% dat het dat zou moeten 
zijn (Watson 1977). 

De vraag of het beroep van personeelsfunctionaris een professie is, leeft dus al 
jarenlang. Maar om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren zal eerst 
een heldere definitie van professionalisering gefonnuleerd moeten worden. 
Hieronder worden enige belangrijke professionaliseringstheorieèn en hun 
relevantie voor het beroep van personeelsfunctionaris besproken. 

2.3 Professionaliseringstheorieën voor de personeelsfunctie 

Twee belangrijke klassieke stromingen op het gebied van professionaliseringspro
cessen zijn de kenmerkenbenadering en de functionalistische benadering. In 
literatuur over professionalisering worden deze benaderingen toegepast op het 
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beroep van personeelsfunctionaris. Bovendien geven zij een goed beeld van de 
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen de personeelsfunctie. 
Hieronder worden beide benaderingen behandeld. 

2.3.1 Kenmerkenbenadering 
Volgens Wilensky voldoen professionele beroepen aan een aantal specifieke ken
merken, namelijk: 
• exclusieve deskundigheid en vaardigheden (expertise); 
• een sterke mate van autonomie; 
• het nastreven van het dienstverleningsideaal; 
• verbondenheid met specifiek (professionele) normen en waarden. 

Belangrijk is tevens dat de professie door de omgeving erkend wordt: de ander 
dient de invloed van de professie te erkennen. Wilensky noemt dit 
• externe legitimiteit. 

Wilensky- is hiermee een vertegenwoordiger van de klassieke benadering van 
professionalisering in de literatuur: de kenmerkenbenadering (zie voor een over
zicht Van der Krogt 1981). Volgens de kenmerkenbenadering is een beroep een 
professie als het aan een aantal fundamentele kenmerken voldoet. Een beroep is 
professioneler naarmate het aan meer genoemde kenmerken voldoet. 
Het aantal kenmerken verschilt per auteur en kan sterk oplopen: Harries-Jenkins 
(in Jackson 1970) maakt bijvoorbeeld onderscheidt tussen 6 hoofdkenmerken 
(structurele, contextuele, activiteits-, opleidings-, ideologische en gedragselemen-
ten), die weer opgedeeld zijn in 21 subkenmerken. 

Er bestaat tussen de verschillende auteurs en onderzoekers geen overeenstemming 
over de kenmerken: noch over de inhoud, noch over het aantal. De meest 
genoemde zijn: 

kermis en vaardigheden. Er is een fundament aan systematische kennis 
(theorie) aanwezig waarop de beroepsvaardigheden rusten; 
hieraan wordt door de professional gezag ontleend ten opzichte van zijn 
cliënten; 
aan de beroepsbeoefenaars worden bepaalde voorrechten en bevoegdheden 
toegekend; 
de aanwezigheid van een gezagscode om misbruik van de gezagspositie te 
voorkomen; 
het bestaan van een professionele cultuur (beroepsnormen en -waarden), die 
wordt ondersteund door formele professionele verenigingen. (Van der Krogt 
1981, Arts e.a. 1991) 

De meeste vertegenwoordigers van de kenmerkenbenadering volstaan met een 
opsomming van de kenmerken (o.a. Harries-Jenkins in Jackson 1970, Wilensky 
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1964, Caplow 1954). De onderlinge relaties tussen de kenmerken worden niet 
geëxpliciteerd. Evenmin is sprake van pnontenng of wordt een verklaring 
gegeven voor de kenmerken. Dit vormt een belangrijk kritiekpunt op de 
kenmerkenbenadering: welke kenmerken zijn het belangrijkst en is een beroeps
groep, indien aan drie van de vier kemnerken wordt voldaan, professioneel. 
Dergelijke vragen kunnen op basis van de kenmerkenbenadering niet beantwoord 
worden. 

Door de meeste auteurs wordt bovendien geen aandacht besteed aan nadere invul
ling of definiëring van de kenmerken. Hierdoor ontbreekt het antwoord op vragen 
als: 
• over welke kennis moet iemand minimaal beschikken om professioneel te zijn 

op zijn vakgebied? 
• hoeveel procent van de beroepsbeoefenaars dient aangesloten te zijn bij de 

beroepsvereniging9 

Tenslotte blijft het analyseniveau waarover auteurs het hebben doorgaans vaag. 
Onduidelijk is of gesproken wordt over een individuele beroepsbeoefenaar of over 
de totale beroepsgroep. 

Enkele auteurs (Wilensky en Caplow, in Van der Krogt 1981) gaan uit van een 
ontwikkelingsperspectief, een professionaliseringsproces waarbij naarmate de tijd 
verstrijkt diverse stadia doorlopen worden. Beide auteurs veronderstellen een 
universeel geldend ontwikkelingsperspectief, kenmerkend voor alle professionele 
beroepsgroepen (Arts e.a. 1991, Van der Krogt 1981). 
Over de stadia die dan zouden moeten worden doorlopen, bestaat echter geen 
overeenstemming. In onderstaand schema worden de stadia naast elkaar gezet. 

Wilensky (1964) Caplow (1954) 
1. Ontstaan van fulltime beroep 1. Oprichting professionele vereniging 
2. Stichten van één opleidingsschool 2. Naamsverandering om los te komen van 
3. Oprichting beroepsvereniging oude banden 
4. Dnik uitoefenen op politiek om wette 3. Ontwikkeling van ethische code 

lijke bescherming 4. Druk op politiek om beroep beschermd 
5. Invoeren beroepscode te krijgen 

(Wilensky in Arts e.a. 1991) 5. (Tegelijk met 4) ontwikkeling van 
opleidingsfacüiteiten (Van der Krogt 
1981) 

Fig. 2 .1 - Ontwikkelingsstadia volgens Wilensky en Caplow 

Arts concludeert dat ongeacht welke fasering gevolgd wordt het beroep van 
personeelsfunctionaris niet alle stadia heeft doorlopen. Ook nu is hiervan nog 
geen sprake. Met name de nadruk op wettelijke bescherming van het beroep van 
personeelsmanager is niet aan de orde. Men kan zich overigens afvragen of dit 
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wenselijk zou zijn: immers het beroep van personeelsfunctionaris wordt voor
namelijk uitgeoefend binnen de kaders van een orgamsatie, waarbij bescherming 
minder belangrijk is. 

De kenmerkenbenadering betreft feitelijk een ideaaltypische benadering, waarbij 
het ideaaltype centraal staat en ijkpunt vormt. Mok concludeerde reeds in 1973 
dat een exacte meting van de professionaliseringsgraad op grond van een of 
andere lijst van kenmerken nooit bevredigend is (in Van der Krogt 1981). 

Op grond van de kenmerkenbenadering kan, zo blijkt uit bovenstaande, niet 
geconcludeerd worden dat het beroep van personeelsfunctionaris een professie is. 
Uitgaande van de geschetste kenmerken lijkt het tegendeel waar te zijn. 

2.3.2 Functionalistische benadering 
Een andere belangrijke klassieke stroming in de professionaliserings-theorieën 
vormt de functionalistische benadering. In deze benadering staat de functie van de 
beroepsgroep voor de maatschappij centraal. 
Bij de functionalistische benadering wordt in essentie ook een aantal kenmerken 
geformuleerd. De gekozen kenmerken worden gerelateerd aan de functie van de 
professie voor de maatschappij. Wezenlijk aan de functionele kenmerken zijn dat 
de systematische kennis en vaardigheden ingezet worden ten dienste van het 
bereiken van een centrale waarde in de samenleving. Ook hier gaat het om 
kenmerken, maar dan een aantal specifieke kenmerken die te maken hebben met 
de maatschappelijke bijdrage. 
Volgens Mok (in Van der Krogt 1981) is de beroepsgemeenschapsgedachte type
rend voor de functionele benadering: de collectieve waarden van de beroepsgroep 
dienen overeen te komen met die van de maatschappij. 
Van der Krogt definieert professionalisering in de functionalistische benadering 
als volgt: 

"Het proces waarbij een beroep een essentiële functie voor de samenleving 
gaat vervullen en daarbij een aantal kenmerken gaat vertonen die nood
zakelijk zijn voor een goede vervulling ervan. " (Van der Krogt 1981) 

In de jaren zeventig zijn maatschappelijke waarden een belangrijk onderwerp 
geweest van de discussie onder personeelsfunctionarissen. De theorievorming op 
het gebied van personeelsbeleid heeft zich vooral toegespitst op normatieve 
opvattingen van de personeelsfunctionaris met betrekking tot de relatie mens en 
arbeid. Welke belangen dient de personeelsfunctionaris te vertegenwoordigen: van 
werkgever of van werknemer, van de organisatie of van het individu? 
Bolweg constateert in deze periode een groeiende kloof tussen theorie en praktijk 
van het personeelsbeleid. Volgens hem zijn veel van de theoretische 
ontwikkelingen op het terrein van het personeelsbeleid "meer gekoppeld aan 
externe maatschappelijke ontwikkelingen en/of meer of minder expliciet gehan-
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teerde mensvisies, dan dat zij aansluiten bij specifieke interne organisatie 
problematieken" (Bolweg in Van Beers e.a. 1982). 

Uit onderzoek van Van Bastelaer en Van Beers (1977-1981, in Van Beers 1982) 
blijkt bijvoorbeeld dat gedurende die periode iets meer dan de helft van de 
personeelsfunctionarissen (51%) zich niet identificeert met het management. Als 
reden wordt hiervoor opgegeven: 

"dat PZ: 
» vanuit een eigen professionele inbreng haar bijdrage levert en aldus 

boven de partijen staat; 
• een staffunctie is die alleen als adviserende instantie (al of niet op 

afroep) zijn bijdrage levert: als een soort sociale of arbeidstechnische 
hulpdienst; 

• moet 'mediëren' en dus niet consequent één standpunt (dat van het 
management of de medewerkers) kan innemen. " (Van Beers e.a. 1982) 

Kennelijk gaat de personeelsfunctionaris ervan uit dat door niet te kiezen voor de 
identificatie met het management, een meer onafhankelijke en eigen rol kan 
worden vervuld, waarbij (maatschappelijke) waarden, vanuit de beroepsgroep 
geformuleerd, belangrijk zijn. Impliciet stelt men bovendien dat er een tegen
stelling bestaat tussen de waarden van de personeelsfunctionaris enerzijds en die 
van 'het management' aan de andere kant. 
Het streven naar een bijdrage van personeelsfunctionarissen aan een belangrijke 
maatschappelijke waarde staat hierbij centraal. De centrale maatschappelijke 
waarde kan dan worden gezien als het verbinden van organisatie en individuele 
belangen, waarbij die van het individu, vanuit de mensvisie van de personeels
functionaris, prevaleert. 

De functionalistische benadering kent, evenals de kenmerkenbenadering veel 
kritiek. Een aantal kritiekpunten zijn hetzelfde, hetgeen logisch is gezien het feit 
dat ook bij de functionalistische benadering kenmerken worden gebruikt. Een 
voordeel van de functionalistische benadenng boven de kenmerkenbenadering is 
dat er wel een verklaring wordt gegeven voor de keuze van de verschillende 
kenmerken Dit wordt althans gepretendeerd. De verklaring luidt dat professionals 
een belangrijke bijdrage leveren aan de centrale waarden van de samenleving. 
Hierdoor zouden deze professionals veel macht kunnen verwerven en daardoor 
zouden zij de samenleving kunnen uitbuiten. Om dergelijke uitbuiting te 
voorkomen dient een professie te voldoen aan een aantal structurele kenmerken. 

Maar ook de functionalistische benadering ontkomt niet aan een ideaaltypische 
invalshoek, waarbij het 'zou moeten voldoen aan de gestelde kenmerken' 
belangrijker is dan het daadwerkelijke voldoen. De wens is hierbij vader van de 
gedachte. 
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Uit bovenstaande analyse van de functionalistische benadering kan niet afgeleid 
worden dat het beroep van personeelsfunctionaris een professie is. Er wordt wel 
gestreefd naar maatschappelijke waarden, maar hoe deze gemeten kunnen worden 
en hoe deze worden bereikt, is de vraag. 

2.3.3 Bruikbaarheid van de twee benaderingen 
Hoe staat het met de praktische bruikbaarheid van de twee benaderingen voor het 
beschrijven van professionaliseringsprocessen van de personeelsfunctie? 
Zowel de kenmerkenbenadenng als de functionalistische benadering zijn voor dit 
onderzoek om een aantal redenen niet goed bruikbaar. Een belangrijke beperking 
van beide theorieën is dat een beroep of beroepsgroep als zodanig behandeld 
wordt, maar dat voorbij gegaan wordt aan het functioneren ervan in organisatie-
verband. De relatie tussen professional en de organisatie blijft buiten 
beschouwing. Evenmin wordt veel aandacht besteed aan de relatie tussen profes
sional en klant. 

De kenmerkenbenadenng is bovendien niet bruikbaar vanwege het gebrek aan 
overeenstemming dat bestaat over de kenmerken, hun inhoud en het aantal 
waaraan een beroepsgroep of individu zou moeten voldoen om als professioneel 
aangemerkt te kunnen worden. Daarmee worden de kenmerken in praktijk 
onmeetbaar. 

De functionalistische benadering is niet goed bruikbaar omdat hierin professi
onaliteit direct gelieerd wordt aan de functie van het beroep voor de maatschappij. 
Personeelsmanagement speelt zich voornamelijk af binnen de kaders van een 
organisatie. De vraag welke bijdrage personeelsmanagement aan de organisatie 
levert is van directer belang dan welke functie het beroep van personeelsmanager 
heeft voor de maatschappij. 

Een ander, reeds eerder gesignaleerd probleem is het verschil in analyseniveaus 
tussen en in de verschillende studies. Professionalisering wordt gedefinieerd op 
vier verschillende niveaus, waarbij bovendien in één en dezelfde studie het te 
bespreken niveau regelmatig wisselt. Ook is niet altijd duidelijk over welk niveau 
men spreekt. 
De vier niveaus zijn: 

• samenlevingsniveau: welke macro sociale-condities liggen ten grondslag aan 
professionalisering? (Mok in Van der Krogt 1981); 

• collectief niveau: waarbij "een aantal activiteiten in de voorwaardenschep
pende, sturende of beleidsvormende sfeer zijn overgedragen naar het 
collectief van beroepsbeoefenaren of beroepsvereniging." (Van der Krogt 
1981); 
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• individueel niveau: hier betreft het de individuele beroepsattitude en 
-oriëntatie van het individu. (Plomp 1987); 

• organisatieniveau: waarbij de organisatie of een organisatie-onderdeel pro
fessionele waarden in meer of minder mate incorporeert en waarbij men 
autonomie en faciliteiten toekent aan professionals (Minzberg 1979). 

Het vaak wisselend gebruik van de verschillende niveaus bemoeilijkt de empi
rische toepasbaarheid van de verschillende theorieën. 

Bovendien wordt professionalisering als losstaand gegeven beschouwd en gezien 
als een intrinsieke eigenschap van de professionals of professie zelf. In hoeverre 
de omgeving hierop van invloed is blijft buiten beschouwing. Dit terwijl bij de 
personeelsfunctie, waarbij gewerkt wordt binnen een organisatie, de omgeving (de 
organisatie) een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de professional. 

Ondanks de met name empirische beperkingen van de twee theorieën geven ze 
wel goed inzicht in de discussies die omtrent het begrip professionalisering in de 
personeelsfunctie spelen en vooral hebben gespeeld. Bovendien is het functio
neren van professionals in organisaties relatief weinig onderzocht, waardoor de 
hoeveelheid literatuur op dit gebied beperkt is. Reden waarom is besloten deze 
theorieën in het kader van deze studie desalniettemin te bespreken. 

2.4 Naar een bruikbare professionaliseringstheorie 

Zeker nu steeds meer als traditioneel professioneel aangemerkte beroepsgroepen 
in organisatieverband werkzaam zijn en organisaties steeds vaker professionele 
kennis en diensten inhuren of in dienst nemen, ontstaat de vraag wat professionals 
nu onderscheidt. De insteek van een aantal kenmerken dat de beroepsgroep 
onderscheidt, zoals de kenmerkenbenadering suggereert of de bijdrage die het 
beroep levert aan belangrijke maatschappelijke waarden, zoals de functional
istische benadering voorstelt, zijn in dit kader ontoereikend gebleken. Bovendien 
benaderen beide theorieën de professional als het ware 'van buitenaf'. Het hande
len van de professional als onderdeel van een bepaalde homogene beroepsgroep 
staat centraal. Een meer bruikbare insteek vormt de aanzet van Perrow (1972). 
Hij beschouwt de beroepsbeoefenaar op individueel niveau en analyseert zijn 
handelen. Een benadering 'van binnenuit' dus. 

2.4.1 Professioneel werk in organisaties volgens Perrow 
Perrow is een van de eersten die de aard van het werk als uitgangspunt neemt om 
organisaties te typeren. Hij kiest de mate van routinematigheid van het werk voor 
de individuele medewerker hierbij als insteek. Het werk kan meer of minder 
routinematig verlopen (Perrow 1970, Lammers 1989). Twee zaken zijn hierbij 
van belang: 
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• het aantal uitzonderingsgevallen dat men in het werk tegenkomt (een serveer
ster komt minder uitzonderingsgevallen tegen dan een psycholoog die vaker 
voor verrassingen komt te staan) ; 

• het van het bij het werk benodigde type onderzoekstechniek ('unanalyzable 
search' en 'analyzable search'). Een onderscheid naar het soort werk waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van vaste, gestandaardiseerde onderzoekstech
nieken (bijvoorbeeld een monteur heeft diagnose instrumenten tot zijn 
beschikking met behulp waarvan hij kan bepalen wat er aan de hand is) en 
van werk waar de onderzoekstechniek minder gestandaardiseerd is (bijvoor
beeld een gedragstherapeut, e.d). 

Op basis van deze indeling komt hij tot een indeling van 4 typen productie
processen: 

Type 
onderzoekstechniek: 
Unanalyzable search 
(geen vaste onderzoeks
techniek mogelijk) 

Analyzable search 
(wel vaste onderzoeks
techniek mogelijk) 

mate van variabiliteit in productieproces voor 
individuele medewerker: 
Few exceptions Many exceptions 

Craft (ambachtelijk) 
Voorbeeld: 
Glasblazerij 

1 

Nonroutine 
Voorbeeld: 
Nucleaire fabriek, R&D 
bedrijven 
2 

Routine 
Voorbeeld: 
Fabriek van standaard 
producten zoals 
verwarmingselementen 
4 

Engineering (ingenieurs) 
Voorbeeld: 
Fabrikant van specialis
tische maatwerkprodukten 
3 

Fig. 2.2 - Productieproces typologieën volgens Perrow (Perrow 1970) 

Bij 'unanalyzable search' worden de uitzonderingsgevallen, de problemen die 
men tegen komt in het werk opgelost door gebruik te maken van intuïtie en 
creativiteit. Er bestaan geen 'harde' methoden en technieken om uitzonde
ringsgevallen op te lossen, om met complexe situaties om te gaan. Men doet dit op 
basis van kennis en ervaring, door middel van het hanteren van elke keer weer 
aan te passen methoden en technieken die men op grond van verwonen kennis en 
ervaring varieert en toepast. In deze gevallen hebben we te maken met 
professionals: 

"Professionals ... have complex rules built into them [They] are trained 
on the outside, usually at the public expense, and a large number of rules are 
incalculated into them. They bring these into the organisation and are 
expected to act upon them without further reference to their skills. " (Perrow, 
1972) 
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Het onderscheid tussen ambachtelijk werk en professioneel werk is het aantal 
uitzonderingen dat een individu tegenkomt tijdens zijn werkzaamheden. Bij 
ambachtelijk werk komt een individu een beperkt aantal uitzonderingen tegen. Bij 
professioneel werk veel (=nr. 2). Elke keer weer moet men op zoek naar een 
nieuwe, aangepaste manier om een probleem op te lossen, omdat standaard
methoden en -technieken niet toereikend zijn. Het veranderen van gedragsstoor
nissen bij personen is bijvoorbeeld een probleem dat elke keer weer anders is en 
waarvoor de aanpak voor iedere patiënt op maat gemaakt dient te worden. 

Professioneel werk betreft dus doorgaans complex werk waar veel kennis en 
vaardigheden voor nodig zijn. Kennis en vaardigheden die worden verkregen door 
jarenlange studie, vaak aan een universiteit. Maar opleiding op zichzelf is 
onvoldoende om alle noodzakelijk kemiis en vaardigheden te verwerven die een 
adequate beroepsuitoefening mogelijk maken. Daarnaast is een flinke dosis 
ervaring nodig, die verkregen wordt door een aanvullende 'training-on-the-job'. 
In beroepen die algemeen als professioneel gekenmerkt worden zien we dan ook 
vaak een ontwikkelingspad uitgezet: bijvoorbeeld van junior tot senior 
onderzoeker in de universitaire wereld (AIO en OIO-schappen), van kandidaat tot 
notaris en van arts-assistent in opleiding tot specialist in het ziekenhuis. 
Doorgaans betreft het een aanvullend traject dat meerdere jaren beslaat. Pas na 
deze praktijktraining is de professional is staat om de complexe problematiek die 
hij in de praktijk tegenkomt zelfstandig op te lossen. 

2.4.2 Professioneel werk in organisaties volgens Minzberg 
Minzberg (1979) baseert zijn definitie van professioneel werk in organisaties op 
een analyse van het werk dat de professional uitvoert en de controleerbaarheid 
daarvan. Hij bekijkt de wijze waarop het werk gespecialiseerd is en maakt een 
onderscheid in horizontale en verticale specialisatie. In zekere zin kan dus gesteld 
worden dat hij voortbouwt op de inzichten van Perrow. Ook hij kijkt immers naar 
het type activiteiten dat wordt uitgevoerd. Het verschil tussen horizontale en 
verticale specialisatie beschrijft hij als volgt: 
• bij horizontale specialisatie, de traditionele manier van specialisatie, wordt 

het werk opgedeeld in afzonderlijke stukken, waarbij medewerkers een 
beperkt stuk uitvoeren en doorgaans weinig zicht hebben op de relatie van 
hun taak met andere taken. Door horizontale specialisatie kan de producti
viteit sterk worden vergroot. 

• bij verticale specialisatie wordt het uitvoeren van het werk losgekoppeld van 
de administratie die ermee gepaard gaat. De werknemer is voornamelijk 
gefocust op uitvoering. De controle over zijn eigen werk vermindert hierdoor 
en ligt vaak elders. 

Overigens gaan horizontale en verticale specialisatie vaak samen: het opdelen in 
(inhoudelijke) onderdelen en hiermee gepaard gaande afname van het totaal 
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overzicht op een activiteit, betekent dat er een managementlaag moet komen die 
dit overzicht wel heeft. Dit vermindert de controle over het werk voor de werk
nemer zelf. 

Op basis van deze tweedeling in specialisatie heeft hij het volgende schema op
gesteld: 

High specialisation 
(Horizontaal) 

Low specialisation 
(Horizontaal) 

High specialisation 
(Verticaal) 

Unskilled Jobs 
(operating core and staff units) 

Certain lowest level 
Managerial Jobs 

Low specialisation 
(Verticaal) 

Professional Jobs 
(operating core en staff units) 

All other Managerial Jobs 

Fig. 2.3 - Job specialisation by part of the organisation (Minzberg 1979) 

Bij ongeschoold werk is zowel de horizontale als de verticale specialisatie sterk 
doorgevoerd. Professioneel werk betreft complex werk dat wel horizontaal (naar 
onderwerp) maar niet verticaal is gespecialiseerd. Anders gezegd: een professio
nal houdt zich bezig met een specifieke, vaak inhoudelijke deskundigheid, waar
over hij, door zijn specifieke kennis en ervaring, wel veel zeggenschap heeft. 
Management functies zijn, vanwege hun hiërarchische positie, gespecialiseerd in 
verticale en niet in horizontale zin. 

2.4.3 De I/T ratio van professioneel werk volgens Jamous en Peloille 
Jamous en Peloille (in Jackson 1970) hebben een theorie ontwikkeld die bij de 
uitgangspunten van Perrow en Minzberg aansluit en tevens empirisch bruikbaar 
lijkt voor dit onderzoek. Zij definiëren de werkzaamheden van professionals als 
volgt: 

"The product provides by the so-called 'professionals'... are end results of: 
• an Indetermination/Technicality (I/T) ratio which characterises the 

productionproces ... ; 
• the -way in which the general balance of social forces and the system of 

legitimacy which corresponds to it, uses and expresses this ratio in 
each historical situation." (Jackson 1970). 

Met 'Technicality' wordt gedoeld op de mogelijkheid kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om de beroepsactiviteiten te kunnen uitvoeren, vast te leggen in regels 
die door studie zijn te leren en relatief eenvoudig overdraagbaar zijn. De vraag 
die hier speelt is in hoeverre vraagstukken die de beroepsbeoefenaar tegenkomt op 
te lossen zijn met de verworven kennis en vaardigheden. 
Met 'Indétermination' wordt gedoeld op de mate van onbepaaldheid van de 
problematieken in de praktijk: in hoeverre is er sprake van een steeds veranderend 
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of nieuw vraagstuk dat met door 'technische' regels op te lossen is maar waarvoor 
een beroep gedaan wordt op creativiteit, vermogen en talent van de individuele 
beroepsbeoefenaar'? 

De elementen zijn complementair: alle beroepen en functies kunnen in T en in 
'T' aspecten worden uiteengerafeld. Beroepen en functies met zeer veel 'T 
bestaan hoofdzakelijk uit overdraagbare regels over hoe het productieproces 
uitgevoerd dient te worden. 
Een beroep is een professie indien dit beroep of activiteiten die deel uitmaken van 
dit beroep, een hoog I/T ratio heeft, die intrinsiek voortvloeit uit de wijze waarop 
het 'productieproces' wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen: relatief veel T en rela
tief weinig 'T'. Een belangrijke voorwaarde voor een professie is dat zowel T 
als 'T' aspecten tegelijkertijd voorkomen. 
Professioneel werk kenmerkt zich door een hoge mate van onbepaaldheid of 
onvoorspelbaarheid, een hoge mate van 'Indétermination', (which) "rationalised 
and transferable rules do not take in account" (Jamous en Peloille 1979). 
Een professional gaat met deze 'Indétermination' om door zijn praktijkervaring, 
intuïtie en de door hem geleerde regels (T) aan te wenden. 
In termen van Perrow komt men dus veel uitzonderingssituaties tegen die men 
elke keer weer opnieuw moet analyseren en waarvoor geen standaard aanpak 
bestaat. De professional maakt bij de oplossing gebruik van de door hem geleerde 
regels, maar kan deze niet alleen volgens gestandaardiseerde methoden en 
technieken toepassen. 

De verhouding tussen T en 'T? kan in de loop van de tijd veranderen. Een meuwe 
ontwikkeling of uitvinding op het werkterrein van de professional kan gevolg 
hebben voor de I/T ratio. Denk bijvoorbeeld aan de functie van computer
programmeur: aan het begin van het computertijdperk was voor het uitvoeren van 
deze functie veel creativiteit vereist. Het betrof immers nieuwe werkzaamheden 
die verder ontwikkeld moesten worden. In de jaren negentig is het program-
meerwerk veranderd in zijn aard: er zijn allerlei hulpmiddelen (automatisering 
van de automatisering) die het programmeren eenvoudiger hebben gemaakt. Er 
zijn bovendien allerlei regels hierover ontwikkeld en vastgelegd. De creativiteit in 
dit beroep, het aantal nieuwe situaties dat men tegenkomt, is drastisch vermin
derd. 
Dit heeft gevolgen voor de prijs die een organisatie wenst te betalen voor de 
professional, zijn salaris. De salarissen in dit deel van de automatiseringssector 
zijn dan ook drastisch gekelderd. Een dergelijk proces signaleert ook Perrow: 

"Professionals ... cost a lot of money. ... Therefore, we tend to use them only 
when the economies are apparent or when there is no real choice. ... Were 
we able to thoroughly routinize the tasks performed by professionals and get 
around the restrictions that professionals are able, to place around their 
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positions, we would substitute machines for them. We are trying, for better or 
for worse, with teaching machines. " (Perrow 1972) 

2.4.4 Externe legitimering volgens Jamous en Peloille en Mok 
Het tweede punt dat Jamous en Peloille noemen is dat de I/T ratio extern moet 
worden gelegitimeerd: hoe wordt de I/T ratio gebruikt in 'iedere historische 
situatie' en hoe wordt de I/T ratio naar buiten geuit? Hoe wordt die door profes
sionals en klanten beoordeeld en ervaren? 
Externe legitimering door bijvoorbeeld de klanten is noodzakelijk omdat zij de 
deskundigheid van de professional moeten accepteren. Erkenning door collega-
professionals is belangrijk omdat zij de activiteiten moeten kunnen 'doorzien' c.q. 
controleren. 
Hieruit vloeit een dilemma voor de professional voort: een grotere standaardisa
tie, een toename van de Technicality' in een beroep betekent dat de regels die ten 
grondslag liggen aan het beroep toenemen en dit maakt het beroep eenvoudiger 
overdraagbaar en toetreding tot het beroep makkelijker. De professional verliest 
dan (een deel van) zijn invloed en autonomie. 
Anderzijds is een beroep waar weinig of geen 'Technicality' in voorkomt of 
waarvan deze niet wordt erkend niet professioneel omdat hier activiteiten niet of 
moeilijk uitlegbaar zijn aan en dus oncontroleerbaar zijn voor klanten en colle
ga's. De 'doorzichtigheid' en controle op de activiteiten wordt sterk bemoeilijkt 
en daarmee de externe legitimering. 

Mok (1973) noemt op basis van een omvangrijke literatuurstudie drie legiti-
meringsgronden als basisvoorwaarden voor professionaliseringsprocessen, te 
weten: 
• kennis (inclusief de waarden die hierbij horen); 
• macht, in de zin van het beschikken over machtsmiddelen en machtsbronnen 

om de met de beroepsuitoefening beoogde doeleinden te bereiken. Deze 
macht kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld deskundigheids-
macht die gebaseerd is op kennis, of bijvoorbeeld macht die gebaseerd is op 
wettelijke maatregelen; 

• 'agogische actie', waarmee hij erop doelt dat de professional "in de eerste 
plaats rekening dient te houden met de noden en behoeften van de directe 
afnemers van de diensten en producten van het beroep. Agogische actie 
brengt met zich mee een zich opstellen naast en niet tegenover deze directe 
afnemers". 

Plomp (1987) vertaalt de tenu 'agogisch handelen" naar 'probleem- en cliënt
gericht handelen". 

Naast legitimering noemt Mok nog een element dat voor de maatschappelijke 
verschijningsvorm van beroepen van essentieel belang is: institutionalisering. Hij 
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definieert dit als een proces waarbij de omgeving meer of minder steun verleent 
aan de wijze van probleem oplossen van een groepering. Institutionalisering heeft 
te maken met het ontstaan van vaste handelingspatronen, regels en procedures 
tussen aanbieders en afnemers van diensten. 
Tussen legitimering en institutionalisering bestaat een wisselwerking. Deze twee 
gaan doorgaans samen op. 

Externe legitimering is voor professionals van zeer wezenlijk belang voor hun 
functioneren. Zij ontlenen veel sterker dan andere beroepsgroepen hun gezag aan 
het vertrouwen dat de afnemers van diensten in hen hebben. Tevens speelt mee de 
(vertrouwens)relatie met de sponsors via de aan hen door de sponsors (degenen 
die legitimiteit kunnen toekennen) toegekende faciliteiten en speelruimte. 
Of, om met Plomp te spreken (1987): 

"De macht en invloed van de professional is uiteindelijk gebaseerd op de 
erkenning van cliënten en sponsors van zijn deskundigheid en handelen naar 
ethische normen. Daarom kan een professional in laatste instantie nooit zijn 
toevlucht nemen tot dwangmiddelen, maar moet hij zijn overredingskracht 
aanwenden om sponsors en cliënten te overtuigen van het nut en belang van 
zijn diensten. " 

Bij al de bovengenoemde punten staat het handelingsproces van de professional 
centraal. Hartman e.a. (1995) constateren op basis van een studie naar recente 
literatuur op het gebied van professionalisering dat dit in het huidige denken over 
professionalisering steeds meer het geval zal worden: het handelingsproces van de 
professional zal steeds belangrijker worden. 

2.4.5 Professioneel werk: naar een definitie 
Hierboven is gesteld dat door te kijken naar de werkzaamheden van de professio
nal, een empirisch bruikbaar model ontstaat om de professionaliteit te herkennen. 
Er zijn enkele belangrijke aspecten van professioneel werk de revue gepasseerd. 
Vrijwel alle auteurs op het gebied van professionalisering noemen kennis of kunde 
een belangrijk aspect van professioneel werk. Minzberg geeft aan dat deze kennis 
of kunde op één specifiek gebied gericht dient te zijn (verticale specialisatie) en 
dat het noodzakelijk is dat deze aangevuld wordt met een gedegen ctraining-on-
the-job' om de werkzaamheden daadwerkelijk adequaat te kunnen uitvoeren. 

Kennis en kunde hebben betrekking op het 'T' aspect van Jamous en Peloille. 
Door middel van aanvullende 'training-on-the-job' leren de professionals het T 
aspect te hanteren: pas na vaak jarenlange training beschikt de professional over 
die vaardigheden die noodzakelijk zijn om de hoge mate van onbepaaldheid in 
zijn werk, steeds weer nieuwe en andere vraagstukken, op adequate wijze op te 
kunnen lossen. 
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Een ander belangrijk aspect van professionalisering is de externe legitimering. 
Mok noemt naast kennis macht, die enerzijds nodig is om extern gelegitimeerd te 
worden als professional maar anderzijds ook het gevolg ervan is. Macht of 
prestige is nodig om de met de beroepsbeoefening beoogde doelen te bereiken. 
Zowel Jamous en Peloille als Mok wijzen op de wisselwerking waarvan sprake 
moet zijn tussen de professional en zijn omgeving. Naast prestige (Jamous en 
Peloille) of macht (Mok) worden de termen 'agogische actie' (Mok 1973) en 
'probleem en cliëntgericht handelen' (Plomp 1987) gebruikt. 

Professioneel werk, geredeneerd vanuit de individuele beroepsbeoefenaar, dient 
dus de volgende componenten te bevatten: 
• een hoge I/T ratio; 
• kennis op een specifiek gebied (specialisatie), nodig om de 'T'-componenten 

in het werk te kunnen uitvoeren en die uitgediept wordt door jarenlange 
training-on-the-job, om de T' componenten aan te kunnen; 

• externe legitimering, ten eerste door over zoveel prestige in een organisatie te 
beschikken dat de professional serieus genomen wordt door het (topma
nagement (faciliteiten en speelruimte van de sponsors) en ten tweede door 
goed aan te sluiten bij en in te spelen op de wensen en behoeften van de 
klanten (kwaliteit van dienstverlening). Kortom het toekennen van een man
daat van sponsors en klanten aan de professional zodat hij zijn professionele 
autonomie kan uitoefenen. 

Hierop voortbordurend kan het werk van professionals in organisaties als volgt 
gedefinieerd worden als: 

Professioneel werk betreft die taakclusters (functies) -waarbij sprake is 
van professionele dienstverlening met een hoge I/T ratio van aanbieders 
aan afnemers, waarbij aan de professionals bepaalde verantwoordelijk 
heden en bevoegdheden worden toegekend door de organisatietop en 
waarbij door afnemers van diensten deze verantwoordelijkheden wor 
den geaccepteerd , vanwege de kennis en kundigheid van de professio 
nais om met bepaalde delicate vraagstukken op hun domein om te 
gaan . 

1 Vergelijk ook Plomp, 1987. 
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In schema: 

Relatie afnemer/aanbieder van diensten 

r * y 
Vraag/probleem 
van afnemer 
van diensten 

Interactie 
tusen aanbieder 
en afnemer 

Beantwoording 
vraag/oplossing 
probleem 

i k ik ik ik 

Professionaliteit 
afhankelijk van: r >r M V 

• Hoge I/T ratio (mb.t. belangrijkste type taken en activiteiten) 
• Kennis en ervaring aanbieder op een specifiek terrein 
• Mate van legitimering (beoordeling door de afnemer en toegekende speelruimte) 

Fig. 2.4 - Conceptueel kader 'professioneel werk' 

Wat betreft de vragen/problemen die de dienstverlener kan tegenkomen wordt 
gebruik gemaakt van de indeling van Buitendam (19791). Hij onderscheidt vier 
soorten problemen, waar vier soorten activiteiten bij horen, te weten: 
• routinematige taken, voortvloeiend uit de dagelijkse operaties. Deze activi

teiten komen regelmatig terug, hebben te maken met over het algemeen een
voudige problemen en zijn gericht op het doen functioneren van het systeem; 

• adaptieve taken. Gericht op het voorkomen en oplossen van problemen en 
afwijkingen die bij routinematige taken kunnen ontstaan. De problemen die 
hierbij spelen zijn complexer dan bij routinematige taken; 

• innoverende taken. Deze zijn gericht op verandering binnen de organisatie; 
• strategische taken. Gericht op verandering in de organisatie in relatie tot de 

omgeving. 
Routinematige taken keimen een hoge graad van 'technicality'. Innoverende en 
strategische taken hebben een hoge 'indétermination' component. 

Legitimering door de afnemers van de diensten, de klanten, is doorgaans 
gebaseerd op het vertrouwen dat zij in de professional hebben. Vertrouwen in zijn 
kennis en vaardigheden om aan de voor de klant belangrijke vragen, wensen en 
behoeften tegemoet te komen. Indien zij geen vertrouwen in de professional 
hebben zullen zij minder of geen gebruik maken van zijn diensten. 

De naamgeving van deze indeling baseert hij op De Leeuw (1974), in 'Systeemleer en 
organisatiekunde'. De Leeuw onderscheidt hierin meerdere sturingstaken, waaronder de 
vier hier genoemde. Ook Plomp (1987) maakt voor het analyseren van de relatie tussen 
bedrijfsgezondheidsdienst en personeelsafdeling gebruik van deze indeling. 
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In het proces om van een probleem c.q. vraag van een afnemer naar een oplossing 
van het probleem c.q. een antwoord op de vraag te komen zal voortdurende 
terugkoppeling moeten plaatsvinden tussen aanbieder en afnemer over zaken als: 
is de vraag goed begrepen, wordt de gekozen oplossingsrichting geaccepteerd, 
e.d. Dergelijke terugkoppelmgscycli kunnen het vertrouwen tussen aanbieder en 
afnemer versterken en hierdoor de legitimiteit van de rol en positie van de 
aanbieder vergroten. Het gaat daarbij dus om twee zaken: hoe gaan aanbieders en 
afnemers van diensten met elkaar om en hoe beoordelen de afnemers van diensten 
de dienstverlening van de aanbieders. 

Legitimering door de eindverantwoordelijken in de organisatie is eveneens essen
tieel. Een professional werkt immers onder eindverantwoordelijkheid van het 
management. De professional dient die faciliteiten en die speelruimte te krijgen 
die hij nodig heeft om de vraagstukken op zijn domein op te kunnen lossen, 
uiteraard zal daar een passende beloning bij horen. Het topmanagement fungeert 
hier dus als sponsor van de aanbieder van diensten. Het topmanagement dient 
verder de professional te sponsoren, door: 
• hen te promoten wanneer dat maar mogelijk is; 
• relevante informele informatie door te sluizen; 
• naar de rest van de organisatie uit te stralen dat men vertrouwen in de 

professionals heeft (vrij naar Kanter 1977). 

Indien het topmanagement geen faciliteiten en speelruimte biedt en de professio
nal niet sponsort, of indien de professional er niet in slaagt de top te overtuigen, 
zal dit, naast invloed op de houding van de afnemers van diensten, tevens tot 
gevolg kunnen hebben dat de professional minder aandacht heeft voor de T 
componenten van zijn werk. Hij spitst zich toe op de 'T' componenten, daar deze 
immers veel makkelijker controleerbaar en beheersbaar zijn, zowel voor de 
topmanager als voor de professional zelf. In die zin stokt dan het professionali
seringsproces. Het T aspect maakt immers een wezenlijk onderdeel van het werk 
van een professional uit. 

2.5 Resumerend 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag wat professioneel werk m organisaties 
inhoudt. Geconstateerd is dat klassieke professionaliseringstheorieèn minder 
geschikt zijn om professionalisering in organisaties te onderzoeken. 

Meer aanknopingspunten biedt het soort werkzaamheden dat wordt verricht: 
naarmate hier sprake is van een hogere I/T ratio, is de functie professioneler 
ingevuld. De T staat voor de onbepaaldheid van het werk: telkens weer wordt de 
professional voor nieuwe situaties geplaatst, die hij niet uitsluitend op basis van 
diepgaande kennis op een bepaald gebied en de bestaande regels (afspraken over 
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hoe de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd: de 'T' in het werk) 
kan oplossen. Een professional moet met inzet van zijn creativiteit en 
vindingrijkheid, de nieuwe situatie afhandelen. Het betreffen relatief veel activi
teiten met een innoverend c.q. strategisch karakter. 

Daarnaast is het van belang dat de dienstverlening door afnemers van de diensten 
gelegitimeerd, (h)erkend en gewaardeerd wordt. Legitimatie van de kennis en 
kunde van de professional is voorwaarde voor een acceptabel en succesvol 
functioneren binnen de organisatie. Het betreft zowel legitimatie door de sponsors 
(topmanagement) als legitimatie door de klanten (lijnmanagement en 
medewerkers) van de personeelsafdeling. 
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Ontwikkelingen in de theorie van het Personeels 
management 

Samenvatting Hoofdstuk 3 

Dit hoofdstuk behandelt de theorievorming op het terrein van personeelsmana
gement binnen organisaties. 

Paragraaf 3.2 bespreekt de ontwikkeling in naamgeving van het terrein. Sinds 
de jaren vijftig heeft de personeelsfunctie binnen organisaties zich ontwikkeld 
van een afdeling gericht op personeelsbeheer (efficiënte administratie), naar 
een afdeling gericht op personeelsbeleid, sociaal beleid, personeelsmanagement 
en uiteindelijk Human Resource Management. 

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de term Human Resources Management 
(HRM). Deze term doet in de jaren tachtig zijn intrede. De oorsprong van het 
begrip Human Resource Management is gelegen in twee stromingen: 
• Human Relations, uit de jaren zestig. Deze stroming is gericht op ontwik

keling en tevredenheid van medewerkers; 
• Human Resources Accounting, uit de jaren zeventig. Deze stroming is 

gericht op het meetbaar maken van de kosten en het rendement van perso
neelsbeleid. 

HRM is volgens de literatuur anders dan traditioneel personeelsmanagement. 
Het is o.a. meer gericht op de langere termijn, strategisch van aard en 
grotendeels geïntegreerd in het lijnmanagement. Kenmerkend is verder dat het 
stuurbaar en doorzichtig is en dat het personeelsmanagementinstrumentarium 
samenhang en congruentie vertoont. 

Van diverse auteurs is in de loop van de jaren tachtig en negentig kritiek 
gekomen op de HRM-modellen. In feite betreft het meerdere benaderingen 
onder één paraplu HRM. De belangrijkste zijn: een 'harde' versie, gericht op 
ondernemingsdoelen, kwantitatief, rationeel en een 'zachte' versie, waarbij de 
optimale benutting van het menselijk potentieel centraal staat en die is gefocust 
op ontwikkeling van medewerkers. 

In paragraaf 3.4 worden twee belangrijke theoretische scholen besproken, die 
in de jaren tachtig HRM-modellen en concepten hebben ontwikkeld: 
• Harvard Business school (systeembenadering van Beer e.a. 1984); 
• Michigan University (stroombenadering van Fombrum e.a. 1984). 
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Daarvan kan de Harvard benadering als een exponent van de 'zachte' versie 
van HRM beschouwd worden, terwijl de Michigan benadering meer aansluit 
bij de 'harde' versie. 
In de jaren negentig zijn er langzamerhand drie verschillende stromingen 
uitgekristalliseerd, die in paragraaf 3.5 worden beschreven. Dit zijn de 
universele 'best practices' benadering (waarbij wordt uitgegaan van één beste 
manier die altijd en overal van toepassing is), de contingentie benadering 
(waarbij wordt uitgegaan dat HRM dient aan te sluiten bij de omgeving om het 
beste resultaat op te leveren) en de configuratiebenadering (gericht op de 
constructie van ideaaltypen). 

De HRM benadermg heeft, ongeacht welke opvatting gekozen wordt, gevolgen 
voor de rol van de personeelsfunctie binnen organisaties (paragraaf 3.6). In de 
literatuur genoemde veranderingen zijn o.a. meer het optreden als spar
ringpartner voor het management, als specialist, begeleider van het lijnmana
gement en adviseur. Het ideaaltype volgens velen is de strategische adviseur en 
veranderaar. De vraag is of dit in praktijk juist blijkt te zijn. Op verschillende 
plaatsen in de organisatie zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillende 
typen of rollen worden gevraagd. 

Er bestaat kortom geen eenduidig beeld over wat HRM is. Dit maakt de 
onderzoekbaarheid van HRM in de praktijk lastig. Reden waarom in dit 
onderzoek wordt vastgehouden aan de insteek van professionalisering. 

3.1 Inleiding 

Personeelsmanagers claimen al jarenlang dat zij professionals zijn, maar in 
hoeverre is er in geval van personeelsmanagement sprake van professioneel werk, 
in de zin van de in het vorige hoofdstuk beschreven definitie en criteria? In dit 
hoofdstuk wordt aan de hand van recente literatuur op het gebied van Human 
Resource Management ingegaan op deze vraag. 

3.2 Personeelswerk: de jongste geschiedenis in vogelvlucht 

Voor 1945 kwam personeelwerk slechts in zeer beperkte vorm voor ('embryonale 
vorm', Manders 1998). Activiteiten op het gebied van personeelswerk waren vol
strekt ondergeschikt aan het technische en economische beleid van een onder
neming. 
Vanaf de vijftiger jaren zijn volgens meerdere auteurs (o.a. De Jong 1990, Van 
Dyck 1992, Kouwenhoven en Van Hooft 1990, Kluytmans en Hancke 1990, 
Vloeberghs 1989, Tissen 1991) globaal de volgende fasen in de ontwikkeling van 
het personeelswerk te onderscheiden: 
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personeelsbeheer (tot de zestiger jaren). Gericht op de beste manier van 
organiseren en op de efficiënte inzet van de factor arbeid. Centraal staan 
beloningssystemen en bemanning van het productieapparaat. Personeels
beheer dient ondersteunend te zijn aan en afgeleid van het onder
nemingsbeleid; 
sociaal/personeelsbeleid (1960-eind jaren zeventig). De totstandkoming van 
het personeelsbeleid wordt niet meer alleen bepaald door de noden van de 
onderneming, maar ook doordacht in de gevolgen voor de samenleving als 
geheel (Van Haaren 1983). Er is sprake van vermaatschappelijking van de 
problematiek. 
Kenmerkend voor deze periode is vooral het normatieve personeelsbeleid dat 
met name gericht is op de positie van de medewerkers in de organisatie. 
Participatie, werkstructurering, werkoverleg en medezeggenschap vormen de 
nieuwe instrumenten naast de reeds bestaande (Kluytmans 1990); 
personeelsmanagement (vanaf het begin van de jaren tachtig). Hierbij is 
sprake van het doordringen van personele en sociale vraagstukken tot het 
centrum van de ondernemingsactiviteiten (Van Dijck 1987). Verzakelijking 
en 'no-nonsens' zijn hierbij sleutelwoorden; 
Human Resources Management (HRM) (jaren negentig). Het lijn
management speelt (weer) een actievere rol bij de voorbereiding en imple
mentatie van het personeelsbeleid.Het personeelsbeleid is dan, in de meest 
ideale vorm, geïntegreerd in het totale ondernemingsbeleid (De Jong 1987). 
Het bestaande personeels-instrumentarium wordt verrijkt met inzichten dat 
deze gezien dienen te worden in samenhang met de organisatiedoelen 
(Kluytmans, 1990). Personeelstaken worden beschouwd als onderdeel van de 
managementtaak. 

tot 1960 '60-eind '70 1980-heden toekomst 
Personeels Sociaal/personeels Personeels Human Resources 
beheer beleid management management 
• economische • vermaatschappe • verzakelijking/ • mens=vitale factor 

opbouw lijking no-nonsense • produktiefactoren 
• efficiënte • democratisering/ • organisatie en versus kapitaal

inzet van de ethiek/welzijn/ management goederen 
arbeid ontplooiing centraal • kosten versus 

• personeels- • personeelswerk • doel- en resultaat opbrengsten 
werk op ad als specialisme gericht werken • mensen als selec
hoc basis professionali • deprofessinalise- tieve investerings

• geen sering/verdieping ring/verbreding van beslissingen 
specialis • verwijdering van de perso • integrale aanpak 
tische PZ- het management neelsfunctie van personele 
functie in vraagstukken 
organisaties 

Fig 3.1- fasen in de ontwikkeling van personeelsbeheer naar HRM (Tissen 1991) 
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De naamgeving van de personeelsfunctie heeft in de loop der jaren tal van 
veranderingen ondergaan. In de loop der tijd zijn in de vakliteratuur allerlei 
termen gebruikt om de personeelsfunctie in organisaties te beschrijven. In 
onderstaand schema passeren een aantal namen de revue. Het domein van de 
personeelsfunctie is hierbij globaal genomen steeds verder verbreed: 

Reikwijdte 
personeels
afdeling 

Strategisch Human Resource Management 

Human Resource Management 

Personeelsmanagement 

Personeel- enorganisatiebeleid 

Sociaal beleid 

eid Personeelsbe 

Perboneelswerk 

Personeelszorg ' 
I I Personeelsbehe 

Personeelsadministratie 
- I I I L 

Tijd 

Fig. 3.2 - Naamgeving personeelsactiviteiten in de loop der jaren 

In de loop der tijd hebben meerdere accentverschuivingen plaatsgevonden in 
personeelsmanagement. Onder andere de verschuiving van een sterk op de interne 
organisatie gerichte discipline, naar een discipline waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan externe ontwikkelingen. Een andere accentverschuiving is die van de 
nadruk op personeel als kostenfactor naar de nadruk op de mens als bron van 
succes voor een organisatie. 

In de literatuur worden voor deze accentverschuivingen de volgende verklaringen 
gegeven (o.a. Bomers en Gasperz 1990, Kluytmans 1990, Koeijer en Huijgen 
1985, Van Ham, Paauwe en Williams 1984, Beer 1984, Vloeberghs 1989, 
Manders 1998): 
• Turbulente omgevingsontwikkelingen, die flexibiliteit, voortdurende aanpas

sing en veranderingsbereidheid vragen van de organisatie en van de 
medewerkers; 

• Technologische ontwikkelingen, die leiden tot het stellen van andere en vaak 
hogere eisen aan medewerkers, die bovendien bedrijfsspecifieker van aard 
worden; 

• Internationalisering en toenemende internationale concurrentie; 
• Schaalvergroting door fusies en overnames, waardoor interne doorstroming 

belangrijker wordt; 
• De economische recessie aan het begin van de jaren tachtig, waardoor de 

roep om verzakelijking van het personeelsbeleid toeneemt; 
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• De economische recessie aan het begin van de jaren tachtig, waardoor de 
roep om verzakelijking van het personeelsbeleid toeneemt; 

• Hogere scholingsgraad van de beroepsbevolking, wat tot gevolg heeft dat 
werknemers hogere eisen stellen aan hun werk; 

• Maar ook een veranderende opvatting over arbeid bij medewerkers, die zich 
uit in een veranderende houding tegenover het management, een andere visie 
op carrière en een andere verhouding tussen arbeid en vrije tijd. 

De conclusies uit het boek "In search of exellence" van Peters en Waterman 
(1982) luiden dat de factor arbeid niet slechts een kostenpost is, maar dat de 
menselijke factor en het benutten daarvan in een arbeidsorganisatie een strate
gische factor en een vitale voorwaarde is voor de overleving van het bedrijf. Dit 
tegen het gegeven van de huidige complexe en instabiele marktverhoudingen. Dit 
zeer populaire en spraakmakende boek heeft ertoe bijgedragen dat de 
belangstelling voor de factor arbeid zo sterk is gestegen het afgelopen decennium. 

De theoretische ontwikkelingen in personeelsmanagement van de laatste decen
nia, waarin de genoemde accentverschuivingen duidelijk naar voren komen, 
worden in de vakliteratuur aangeduid met de term Human Resources Management 
(HRM). HRM wordt dan beschouwd als de ideale vorm van personeelsmanage
ment. Enkele definities zijn: 

"HRM is het complex van activiteiten dat een onderneming uitvoert om nu 
en in de toekomst te voorzien in een adequate personeelsbezetting, die zowel 
kwantitatief als kwalitatief in staat is bedrijfsdoelstellingen te bereiken. " 
(Werther 1990) 

"HRM dient geformuleerd te worden binnen het spanningsveld van de 
situationele en normatieve benadering, waarbij personeelsmanagement een 
geïntegreerd bestanddeel van de taak van het lijnmanagement is. De beleids-
en besluitvorming rondom personeelsmanagement en strategie dienen op 
verscheidene organisatieniveaus zo verweven te zijn, dat zij feitelijk niet 
langer te scheiden zijn. De eindverantwoordelijkheid voor het personeels
management op de verschillende organisatieniveaus wordt dan ook 
beschouwd als een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de manage
menttaak. " (Van Haaren en De Jong 1990) 

"Bij human resources management gaat het vooral om het ontwikkelen van 
een geïntegreerde visie op en aanpak van de in-, door- en uitstroom van 
personeel, zodat deze spoort met het strategisch beleid en optimaal gebruik 
maakt van het aanwezige potentieel. " (Kluytmans 1989, 1990) 
"Human resource management involves all management decisions and 
actions that affect the nature of the relationship between the organisation 
and employees - its human resources" (Beer e.a. 1984:1) 
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3.3 De oorsprong van het begrip Human Resources Management 

3.3.1 Human relations 
Het begrip "Human Resources Management" wordt in de vakliteratuur voorname
lijk in relatie gebracht met de Human relations beweging uit de jaren zestig. Het 
begrip "Human Resources" zelf dateert van halverwege de jaren zestig. Diverse 
auteurs (Vloeberghs 1987 en 1989, De Lussenet 1988 in Paauwe e.a. 1991) 
wijzen Miles aan als degene die de term introduceerde in een artikel uit 1965 
waarin hij een relatie legt tussen het "Human Relations" model en het "Human 
Resources" model. Het onderscheid tussen deze twee modellen is als volgt: 
• Human relations is gericht op tevredenheid van medewerkers in hun werk

omgeving; 
• Human resources heeft betrekking op medewerkers als "reservoirs of 

untapped resources". Hierbij is tevredenheid geen doel op zichzelf maar een 
bijproduct. 

3.3.2 Human Resource Accounting 
De tweede wortel van het begrip Human Resources is gelegen in de Human 
Resources Accounting benadering (HRA). In deze bedrijfseconomisch georiën
teerde benadering stond de meetbaarheid van de human resources centraal. De 
kosten die gepaard gaan met o.a. werving, ontwikkeling, allocatie, behouden, 
benutten, evalueren en belonen dienen beschouwd te worden als investeringen in 
menselijk kapitaal. Juiste afwegingen en beslissingen hierbij dienen dan te 
renderen in hogere opbrengsten voor de onderneming als geheel. 
HRA bloeide met name in de jaren zeventig in de VS. Vooral in universitaire 
kringen was veel aandacht voor HRA en men deed verwoede pogingen het toe te 
passen in organisaties. 

De Human Resources Accounting beweging is echter op een dood spoor geraakt 
(o.a. Vloeberghs 1989, Flamholtz 1985). Volgens Kluytmans (1989 in Paauwe 
e.a. 1991) is dit te wijten aan boekhoudkundige problemen omtrent wagen als wat 
gerekend moet worden tot investeringen in mensen en wat niet en welke 
afschrijvingsmethode gekozen moet worden. 
Flamlioltz signaleert daarnaast het feit dat de eerste pogingen om HRA toe te 
passen resulteerden in het publiceren van financiële statements ten aanzien van 
menselijk kapitaal. Enerzijds stimuleerde dit de belangstelling voor HRA. De 
keerzijde bleek echter dat hierdoor HRA in een strikt financiële hoek werd gezet, 
waarin mensen vooral beschouwd werden als 'financiële objecten'. 

3.3.3 Revival van het begrip Human Resources in de jaren '80 
In de jaren tachtig herleeft de interesse voor het begrip Human Resources. De 
discussie rondom Human Resource Accounting leeft eveneens op. Maar vooral in 
de vorm van Human Resource Management wordt het begrip Human Resource 
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gepresenteerd en gepropageerd in legio boeken, artikelen, seminars, e.d. 
Momenteel is de term Human Resource Management niet meer weg te denken uit 
de vakliteratuur. 

Door veel auteurs (o.a. Guest 1987, Vloeberghs 1987, Legge m Storey 1988, 
Leijten 1991, Storey 1992) wordt onderscheid gemaakt tussen traditioneel 
personeelsmanagement (tot de jaren negentig) en het nieuwe HRM. Het 
onderscheid tussen personeelsmanagement en HRM komt in essentie op het 
volgende neer: 

Personnel Management Human Resource 
management 

Time and planning 
perspective 

Short term 
• reactive 
• ad hoc 
• marginal 

Long term 
• proactive 
• strategic 
• integrated 

Psychological 
contract 

Compliance Commitment 

Control systems External Controls Self-control 
Employee relations 
perspective 

Pluralist 
• collective 
• low trust 

Unitarist 
• individual 
• high trust 

Preferred 
structures/ 
svstems 

Bureaucratic/mechanistic 
• centralized 
• formal defined roles 

Organic 
• devolved 
• flexible roles 

Roles Specialist/professional Largely integrated into line 
management 

Evaluation criteria Cost-minimization Maximum utilization 
(human asset accounting) 

Fig. 3.3 - Onderscheid tussen personeelsmanagement en HRM (Guest 1989) 

Legge (in Storey 1989) komt op grond van literatuurstudie tot de conclusie dat de 
verschillen tussen personeelsmanagement en HRM toch veelal klein zijn en uit 
accentverschillen bestaan. Hierbij heeft HRM een meer strategisch karakter dan 
personeelsmanagement, waarbij de taak van de lijnmanager sterker benadrukt 
wordt: hij dient de personele factor in de organisatie te besturen. 

"In the majority of these definitions several common themes stand out: that 
human resources policies should be integrated with strategic business 
planning and used to reinforce an appropriate (or change an inappropriate) 
organisational culture, that human resource are valuable and a course of 
competitive advantage, that they may be tapped most effectively by mutually 
consistent policies that promote commitment and which, as a consequence, 
foster a willingness in employees to act flexibly in the interest of all the 
'adaptive organisation s pursuit of excellence'". (Legge in: Storey 1988) 
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De belangrijkste kenmerken van HRM zoals die in de vakliteratuur worden 
genoemd zijn (o.a. De Jong 1990, Kouwenhoven en Van Hooft 1991, Leijten 
1991, Kluytmans en Paauwe 1991, De Lussenet 1988 in Paauwe e.a. 1991, 
Manders e.a. 1993): 
• benadering van de factor arbeid als bron van succes; 
• lange termijn visie op personeelsbeleid; 
• strategische integratie van het personeelsbeleid; 
• doorzichtig en stuurbaar personeelsmanagement (concrete uitgangspunten, 

zicht op consequenties, inzicht in benodigde middelen en tijd, uitgewerkt in 
actieplannen, acceptatie in de organisatie, evalueerbaar en bijstelbaar); 

• geïntegreerd personeelsmanagement-instrumentarium; 
• horizontaal dienen de strumenten en -activiteiten samenhang en congruentie 

te vertonen; 
• personeel is niet de verantwoordelijkheid van de specialisten maar er is 

sprake van lijnbetrokkenheid en lijnverantwoordelijkheid. Bepaalde perso
neelsactiviteiten worden door de lijnmanager uitgevoerd, waarbij de inbreng 
van de personeelsfunctionaris is gericht op specialistische inbreng, op 
ondersteuning en advisering bij de uitvoering en op gedeeltelijke uitvoering 
van enkele activiteiten; 

• het lijnmanagement moet zich in principe verantwoordelijk voelen voor de 
kwaliteit van de uitvoering en voor het resultaat. Vanuit die optiek zal goede 
advisering door de personeelsfunctionaris gewenst zijn, waarbij onderling 
overleg en feedback belangrijk zijn. 

Diverse auteurs (o.a. Legge en Storey 1989, Kluytmans en Paauwe 1991) wijzen 
op inconsistenties in de HRM-modellen. In feite is er sprake van een 'harde' en 
een 'zachte' benadering. Binnen de harde benadering ligt het accent op de 'M' 
van management. Binnen de zachte benadering op de 'H' van human. 
Binnen de harde versie van HRM wordt vooral gekeken naar de doelen van de 
organisatie, de sterkten en de zwakten van de human resources, de kansen en 
bedreigingen die hieruit voortvloeien. Personeelsplanning is in deze versie van 
HRM een uiterst belangrijke activiteit. 
De zachte versie van HRM is veel meer gericht op de ontwikkeling van (indivi
duele) werknemers. Door opleiding en ontwikkeling kan het potentieel van deze 
medewerkers optimaal worden ingezet. 
De beide versies zijn terug te voeren op de beide wortels waarop het begrip 
Human Resources Management stoelt: de Human Resources Accounting benade
ring en het Human Relations model. 
In onderstaand schema worden de verschillen op een rijtje gezet: 
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'Harde' versie HRM 'Zachte' versie HRM 
• wortels in Human Resource 

Accounting benadering 
• wortels in Human Relations beweging 

• gericht op kwantitatief, calculatief, 
rationeel 

• gericht op optimale benutting menselijk 
potentieel 

• ondernemingsdoelen, activiteiten 
personeelsfunctie worden hierop 
afgestemd 

• ontwikkeling van alle medewerkers 

• externe fit (strategie en HRM) • interne fit (individu en organisatie) 
• personeelsbestand onderverdeeld in 

segmenten, per segment andere 
aanpak 

• geen onderscheid in personeelsbestand, 
gericht op individuele werknemer 

• personeelsplanning, kengetallen • ontwikkeling en opleiding 
(communicatie, motivatie en leiderschap) 

• integratie van personeelsmanagement 
in de ondernemingsstrategie 

• geïntegreerd beleid en instrumentarium 
gericht op het genereren van commitment 
van medewerkers 

Fig. 3.4 - Onderscheid tussen 'harde' en 'zachte' HRM 

Beide invalshoeken stellen hun eigen eisen aan het personeelsmanagement in de 
organisatie. Dat deze eisen niet altijd met elkaar overeenkomen staat vast, maar 
op deze tegenstrijdigheid wordt bij beschrijvingen van HRM veelal niet gewezen. 
De verschillende invulling van het begrip HRM heeft tot gevolg (KJuytmans en 
Paauwe 1991) dat men vanuit diverse invalshoeken enthousiast is over HRM. Het 
topmanagement vanwege de zakelijke bedrijfseconomische invalshoek en 
personeelsfunctionarissen en ondernemingsraden vanwege de ontwikkelingsge
richte 'zachte' insteek. Dit heeft tot gevolg dat, in termen van Storey (1989), 
HRM "has come to represent one of the most controversial signifiers in 
managerial debate in the 1980's". 

De kritische analyses van het begrip HRM hebben tot gevolg dat de onduide
lijkheid alleen maar groter wordt. Wat houdt Human Resource Management wel 
in en wat niet? Twee belangrijke scholen in het HRM-denken zijn de Michigan en 
de Harvard benadering. 

3.4 Twee belangrijke theoretische stromingen: Harvard vs Michigan 

Het denken in Nederland over HRM wordt vooral beïnvloed door de Amerikaan
se en Engelse vakliteratuur. Enkele van deze benaderingen staan in de vak
literatuur bekend als smaakmakers. Het betreft de systeembenadering van Beer 
e.a. (Harvard) en de stroombenadenng van Fombrun e.a. (Michigan). 

3.4.1 De systeem-benadering van de Harvard Business School 
Beer, Spector, Lawrence, Mills en Walton (Harvard 1984) hebben een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de theorievorming op het gebied van HRM. Hun boek 
wordt beschouwd als een standaardwerk inzake modern personeelsbeleid. 
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Het uitgangspunt van deze studie vormt dat HRM een zaak is voor het algemeen 
management in organisaties. Het boek is dus geschreven voor het lijnmanagement 
en heeft "a general managers perspective" (Beer e.a. 1984). 

Het boek begint met de volgende zin: 
"77775- is a book for managers. It is particularly relevant to general mana

gers, who want to learn about the critical issues and the strategic questions 
they will have to consider in managing large aggregates of employees in de 
1980 's and beyond. " 

HRM heeft betrekking op alle beslissingen die de relatie tussen organisatie en 
medewerker beïnvloeden. In de optiek van 3eer e.a. zijn er vele beslissingen die 
op deze relatie inwerken, maar die buiten het domein van de personeelsafdeling 
liggen, zoals investeringsbeslissingen, strategische beslissingen, beslissingen over 
verhuizing van de organisatie en meer operationele beslissingen die effect kunnen 
hebben op het vertrouwen tussen medewerker en chef, de wijze van feedback, 
ed.. Daarmee wordt HRM expliciet buiten de personeelsafdeling gepositioneerd. 
Enkele punten van kritiek op het functioneren van personeelsafdelingen zijn: 
• de personeelsafdeling is teveel in een geïsoleerde positie terecht gekomen ten 

opzichte van het lijnmanagement, waarbij de stafafdeling steeds meer 
personeelstaken toebedeeld kreeg en de lijnmanagers zich steeds minder 
verantwoordelijk gingen voelen; 

• de werkterreinen, activiteiten en systemen op personeelsgebied staan nogal 
los van elkaar, zijn gefragmenteerd en vormen geen coherent geheel; 

• de personeelsafdeling acteert eerder reactief dan pro-actief. 

Beer e.a. zien, als logisch gevolg van deze tekortkomingen, als belangrijkste 
opgave voor HRM het ontwikkelen van een strategische visie op HRM binnen 
orgamsaties, de integratie van de HRM activiteiten onderling en het ontwikkelen 
van een pro-actieve houding. 
Hoewel HRM primair een verantwoordelijkheid is voor het lijnmanagement, 
hoeven lijnmanagers geen experts te zijn. Zij moeten in staat zijn de juiste vragen 
op personeelsgebied te formuleren, waarbij experts adviseren en ondersteunen. 
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Fig. 3.5 - Conceptual framework Beer e.a. 1984 

Figuur 3.5 geeft de Harvard benadering van HRM weer. De Harvard benadering 
plaatst HRM in een breder kader. Volgens deze benadering wordt het HRM beleid 
door twee belangrijke factoren beïnvloed: situationele factoren en 
belanghebbenden ( ' stakeholders ' ). 

Situational factors kunnen zijn: 
work force characteristics; 
business strategy; 
management philosophy; 
labor market; 
unions; 
task technologie; 
laws; 
societal values. 

Deze zijn van invloed op of worden beïnvloed door het personeelsbeleid. 
Onder stakeholders interest wordt verstaan: 

shareholders; 
management; 
government; 
community; 
unions; 
employee groups. 

Ook deze belanghebbenden beïnvloeden het gevoerde personeelsbeleid of worden 
erdoor beïnvloed 
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Bij HRM policy choices wordt gedoeld op employee influence, reward systems, 
HR flow, work systems. Dit aspect wordt door Beer e.a. verder uitgewerkt in vier 
beleidsgebieden of "systems": 
• employee influence. Dit beleidsgebied heeft betrekking op de invloeds-

verdeling tussen de verschillende groepen 'stakeholders', in het bijzonder die 
tussen werkgever en werknemer; 

• human resources flow. Gericht op het vorm en richting geven aan de 'stroom" 
van de Human Resources in de organisatie (in-, door- en uitstroom). Dit is 
een verantwoordelijkheid voor alle managers in de organisatie; 

• reward systems. Beloningssystemen als sturingsinstrument, zo ontworpen dat 
het altijd mogelijk is om de voor de organisatie juiste mensen aan te trekken; 

• worksystems. Een combinatie van taakinhoud, technologie, managementstijl 
en personeelsbeleid. 

De vier systemen hangen met elkaar samen en dienen een geïntegreerd geheel te 
vormen. De onderlinge relatie is in onderstaand schema (fig. 3.6) weergegeven. 

Work systems 

Human 
Resource 
flow 

Fig. 3.6 - Human resources systems (Beer 1984) 

Rewards 

HRM zelf beïnvloedt direct bepaalde organisatorische uitkomsten (korte termijn 
effecten) en heeft daarnaast een aantal lange termijn consequenties (zie fig. 3.5). 
De korte termijn effecten (HR Outcomes) betreffen. 
• competence: een goed personeelsbeleid bevordert het aantrekken, behouden 

en ontwikkelen van vaardige medewerkers. Het op het juiste peil houden van 
de vaardigheden van medewerkers in de organisatie bevordert zowel het 
economisch welzijn van de organisatie als van de medewerkers; 

• commitment: het commitment van de medewerkers wordt bevorderd door een 
goed HR-beleid. Medewerkers voelen zich daardoor sterker verbonden met 
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de organisatie. Dit heeft, naast een hogere loyaliteit, tot gevolg dat 
medewerkers zich waardiger voelen en zich psychologisch betrokken voelen 
bij de organisatie; 

• congruence: hiermee wordt gedoeld op de mate van overeenstemming tussen 
individuele en organisatiedoelstellingen. Een gebrek aan overeenstemming 
leidt tot kosten voor de organisatie. Kosten in de zin van inspanning, tijd en 
geld; 

• cost effectiveness: een goed personeelsbeleid bevordert tenslotte de kosten
effectiviteit van de organisatie. De verhouding tussen lonen, winsten, omzet, 
verzuim, etc. wordt daardoor gunstig beïnvloed. 

Goed HR-beleid leidt tenslotte op de lange termijn (Long Term Consequences) 
tot 'individual well-being, organisational effectiveness, societal well-being'. 

3.4.2 De stroom-benadering van Michigan University 
Een andere belangrijke bijdrage aan de theorievorming op het gebied van HRM is 
afkomstig van Fombrum, Tichy en Devanna (1984). Deze benadering staat ook 
wel bekend als de Michigan benadering. 
De Michigan benadering staat bekend als minder breed dan de Harvard benade
ring. De nadruk wordt gelegd op het strategische aspect van HRM. Het als 
personeelsfunctionaris leveren van een professionele bijdrage aan het operationele 
en 'managerial' niveau van de organisatie is onvoldoende basis voor een effectief 
HRM. Personeelsmanagement dient onlosmakelijk verbonden te zijn met de 
ondernemingsstrategie: 

"•Mission and strategy. An organisation needs a reason for being (mission), 
and a sense of how to display materials, information, and people to carry 
it out (strategy); 

• Formal structure. People and tasks are organised to implement the 
organisation's strategy. The organisation 's formal structure includes its 
systems of financial accounting and information dissemination; 

• Human resource systems. People are reacquired and developed to do jobs 
defined by the organisation's formal structure; their performance must be 

' monitored and rewards allocated to maintain productivity. " (Devanna e.a. 
1981, Fombrune.a. 1984) 

De bovengenoemde punten hebben betrekking op de interne organisatie en zijn 
aan elkaar gerelateerd. Zij vormen op zich weer een afgeleide van externe 
factoren. 
In schema: 
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Political forces 

Economic forces Cultural forces 

Fig. 3.7 - HRM in relatie tot ondernemingsstrategie, structuur en omgeving 

(Fombrum e.a. 1985) 

HRM wordt vormgegeven door vier afzonderlijke elementen, elementen die naar 
de opvatting van Fombrun e.a. in iedere organisatie dienen te worden ingevuld en 
die met elkaar in samenhang dienen te worden beschouwd. Zij spreken in dit 
verband van de 'human resource cycle'. Deze bestaat uit: 
• selection: het selecteren van voor de organisatie juiste medewerkers. Ontwerp 

van een selectiesysteem dat de organisatie-strategie ondersteunt. Het bewa
ken van de interne doorstroom van medewerkers om deze in overeenstem
ming te brengen met de strategie; 

• development: training en ontwikkeling van medewerkers om hun performance 
te beïnvloeden. Denk aan training on the job, job rotation, trainingen en 
cursussen, mentorschap, counseling, etc; 

• rewards: rechtvaardige beloning van de medewerkers zodat zij gemotiveerd 
worden en blijven. Beloning dient breder gezien te worden dan salaris, 
promotie ed.. Ook zaken als feedback, verantwoordelijkheid, zekerheid 
omtrent het werk, respect, e.d. tellen mee; 

• appraisal: beoordeling van de medewerkers om hun beloning te recht
vaardigen. Human resource planning gebeurt op basis van de beoordelingen. 
Het beoordelingsproces dient inzicht te geven in wie wel en wie niet goed 
presteert. 

Het samenspel en de afzonderlijke invulling van deze elementen dient zodanig 
vormgegeven te worden dat de prestatie (performance) van medewerkers m 
positieve zin wordt beïnvloed. Daarnaast zijn uiteraard andere factoren zoals de 
formele organisatiestructuur, de wijze waarop functies worden vormgegeven, en 

56 Professionalisering van de personeelsfunctie 



de organisatiestrategie, de wijze waarop gereageerd wordt op de externe 
omgeving, van invloed op de performance. 
De nadruk van Fombrum e.a. op de strategische invalshoek van HRM vertaalt 
zich naar strategische componenten van alle vier genoemde activiteiten. Zo is het 
ten aanzien van werving en selectie belangrijk om aandacht te besteden aan het 
profiel van medewerkers op de lange termijn en om extern en intern gerichte 
systematieken te ontwikkelen om de toekomstige bedrijfsvoering vroegtijdig in te 
schatten. Verder zijn vroege potentieelinschatting, evaluatie van in de toekomst 
belangrijke kenmerken en waarden en loopbaanpaden belangrijk. 

In schema: 

Rewards 

i ' 

Selection - > Performance — • J
â£praisel 

U 

Selection - > Performance — • J
â£praisel Selection - > Performance — • J
â£praisel 

V 

4 
i 

t k 

Development i Development 

Fig. 3.8 - Human resource cycle (Fombrum e.a. 1984) 

Hoewel de nadruk ligt op het strategische aspect, kunnen de activiteiten ook op 
tactisch (managerial) en operationeel niveau worden uitgevoerd. Professionele 
uitvoering van de operationele en tactische activiteiten is dan noodzakelijk. Maar 
om het HRM beleid daadwerkelijk effectief te laten zijn, zullen activiteiten altijd 
een strategische component moeten hebben. De aanwezigheid van deze 
component onderscheidt de goede van de minder goede bedrijven. 

Binnen de vier genoemde componenten en de drie niveaus kan nog onderscheid 
gemaakt worden m drie organisatie-opvattingen, namelijk technische, politieke en 
culturele organisatieopvattingen Door Tichy is dit driedimensionale model 
weergegeven in de HR-kubus, oftewel het TPC model, (zie schema 3.9). 
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In schema: 

Human Resource kubus 
(Tichy, 1983) 

Operationeel /& 4> /V °Perati 

/ 0 \ ^* / / Bestuurlij 
/ $ / / Strategisch 

'S C 

O Ja M 

Technisch systeem 

Politiek svsteem 

Cultureel svsteem 

Fig. 3.9 - TPC model (Human Resource Kubus (Tichy 1983)) 

3.4.3 Vergelijking van de twee benaderingen 
Tussen deze twee belangrijke benaderingen bestaan enkele wezenlijke verschillen 
(zie o.a.: Leijten 1991, Steyaert 1994, Vloeberghs 1989, Manders 1989). De 
Harvard benadering kan gezien worden als een exponent van de * zachte' HRM 
visie. Immers binnen de Harvard benadering wordt veel aandacht besteed aan 
waagstukken rondom werknemersinvloed, het ontwerp van werksystemen, interne 
beleidsaspecten, etc. 
De Michigan benadering legt sterk de nadruk op het strategische karakter van 
HRM en kan gekenmerkt worden als meer kwantitatief (aandacht voor 
personeelsplanning, meer aandacht voor ondernemingsdoelen) en volgt dus de 
'harde' insteek. 
Een ander verschil is dat de Harvard benadering zich richt op een breed activi
teiten terrein, waarbinnen belangen van stakeholders een grote rol spelen en 
waarbij effectiviteit voor de organisatie wezenlijk is, terwijl de Michigan 
benadering gefocust is op de strategische componenten van een beperkt aantal 
HR-activiteiten en de consequenties daarvan voor de performance van mede
werkers. De performance van de organisatie vormt daarvan een afgeleide. 
In onderstaand schema staan de verschillen op een rijtje: 
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Harvard Michigan 
Te 
relateren 
aan: 

'zachte' versie HRM 'harde' versie HRM 

Wortels in: • human relations benadering 
• ontwikkelings /humanistisch 

standpunt 
• systeemdenken 

• strategische management 
literatuur 

• situationeel/contingentie 
standpunt 

Omgeving • expliciet aandacht voor 
omgevingskenmerken 

• aandacht voor omgevings
kenmerken vanuit contingentie
benadering 

Belangen • aandacht voor zowel interne als 
externe belangen van 
"stakeholders" 

• wel aandacht voor externe 
belangen (political forces, 
cultural forces, economic forces), 
minder voor interne belangen 

Verantwoor 
-delijklieid 
voor 
personeels
manage
ment bij: 

• expliciet in de lijn • verantwoordelijkheid van de lijn 
• maar belangrijker is om de nood

zaak van het management van de 
human resources te erkennen 
(dat het gebeurt is belangrijker 
dan hoe het gebeurt) 

Tijds
perspectief 

• aandacht voor korte termijn en 
lange termijn HR-beleid 

• vooral gericht op strategische 
(=lange termijn) componenten 
van HR-beleid (operationeel en 
tactisch niveau is noodzakelijk 
maar niet onderscheidend) 

Personeels
activiteiten 
opgedeeld 
in 

• worksystems 
• HR flow 
• reward systems 
• employee influence 

(breed aantal activiteiten) 

• selection 
• development en training 
• rewards 
• appraisal (activiteiten specifiek 

gericht op "P" component) 
Activiteiten 
gericht op 

• effecten voor de organisatie als 
geheel 

• prestatie (performance) 
medewerkers 

Focus • directe effecten op prestatie van 
de organisatie 

• via prestatie van medewerkers 
effect op prestatie van de orga
nisatie 

Relatie 
werknemer
werkgever 

• 'employee influence' belangrijk 
aspect 

• weinig aandacht voor de arbeids
relatie 

Taakop-
bouw 

• aandacht voor samenstelling 
takenpakket medewerkers 
(worksystems) 

• alleen indirecte aandacht voor 
takenpakket (via bemannen, 
belonen en ontwikkelen) 

Effectme
ting HR-
beleid 

• niet duidelijk • niet duidelijk 

Figuur 3.10- Overeenkomsten en verschillen tussen de Harvard en de Michigan benadering 
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3.5 Jaren negentig: drie dominante stromingen in HRM-modellen 

Op de twee hierboven behandelde theoretische stromingen wordt in de jaren 
negentig verder gebouwd. Er ontwikkelen zich in de theorie in met name de 
Verenigde Staten langzamerhand drie verschillende HRM-modellen (Delery & 
Doty 1996, Hiltrop 1996): 
• universele 'best practices' benadering; 
• contingentie benadering; 
• configuratie benadering. 
De universele benadering ('best practices') gaat ervan uit dat één bepaalde 
manier van invulling geven aan een HR-activiteit, één bepaalde aanpak, altijd de 
beste is. Er zijn 7 HR-instrumenten die, ongeacht de situatie of organisatie, leiden 
tot een beter (financieel) resultaat: 
• interne carrièremogelijkheden; 
• formele trainingssystemen; 
• beoordelingssystemen; 
• winstdelingsregelingen; 
• zekerheid voor medewerkers m.b.t. hun baan; 
• functieprofielen; 
• medezeggenschapsmethoden en beroepsprocedures. 

De aanhangers van deze stroming beweren dat: 
"greater use of specific employment practices will always result in better 
(or worse) organisational performance. ... For example, conducting more 
valid performance appraisals or using more valid selection devices, should 
always be better than using less valid. " (Delery and Doty 1996) 

Voorbeelden van auteurs die in deze stroming passen zijn Huselid (1995), Dela-
ney (1996), Pfeffer (1994) en ook de Harvard benadering (Beer e.a.) mag tot deze 
categorie worden gerekend. 

De Michigan benadering past in de contingentie benadering. Deze is complexer 
dan de universele 'best practices' benadering. Volgens deze stroming dient de 
aanpak van HRM binnen een organisatie consistent te zijn met de door de 
organisatie gekozen strategie. In deze stroming wordt veel onderzoek gedaan om 
aan te tonen dat in dat geval de (financiële) performance van de organisatie 
positief beïnvloed wordt. Fombrum e.a. (1984) en Butler e.a. (1991) kunnen tot 
deze stroming worden gerekend. 

De derde stroming is die van de configuratie-benadering. Deze sluit aan bij de 
configuratie-benadering uit de management- en organisatie-literatuur. 
Binnen de configuratie theorie wordt gewerkt met de constructies van ideaal 
typen. Getracht wordt om configuraties te identificeren, unieke patronen van fac-
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toren, die maximaal effectief zijn. Het gaat dan specifieker om combinaties van 
verschillende HR-activiteiten en de effectiviteit daarvan, in tegenstelling tot de 
contingentiebenadering, waarbij de effectiviteit per afzonderlijke activiteit 
onderzocht wordt. 
De patronen die geconstrueerd worden zijn theoretische constructies en niet zo
zeer empirische fenomenen. Er worden zo synergetische effecten tussen bepaalde 
HR-activiteiten geïdentificeerd. 
Delery en Doty verwijzen naar Wright en McMahan (1992), die in hun artikel 
stellen dat strategisch HRM zich bezig houdt met "the pattern of planned human 
resource deployments and activities intended to enable an organisation to 
achieve its goal". Een organisatie moet daarbij een HR-instrumentarium 
ontwikkelen, dat zowel verticaal als horizontaal aansluit op de organisatiedoel-
stellingen en het orgamsatiebeleid. Een horizontale 'fit' verwijst naar de interne 
consistentie van het HR-beleid en het HR-instrumentarium. De verticale fit heeft 
te maken met het aansluiten van de HR-instrumenten en het HR-beleid met andere 
aspecten van het organisatiebeleid. 
Meerder auteurs hebben getracht dergelijke typologieën te construeren. 
Voorbeelden zijn Miles & Snow (1984) en Ichmowsky e.a. (verwijzing in Delery 
en Doty 1996). De laatste schrijvers stellen dat "combinations of HRM practices 
have bigger effects on productivity than the sum of the effects due to the 
individual practices ". 

3.6 De veranderende rol van de personeelsafdeling 

Ongeacht welke theorie men aanhangt, heeft HRM consequenties voor de rol van 
de personeelsfunctionaris. De verdeling van personeelsactiviteiten over staf en 
lijn, de 'knip' tussen deze twee, verandert. Steeds meer activiteiten worden in de 
lijn (her)belegd: "the manager hires and fires'. Dat betekent dat het takenpakket 
van de personeelsfunctionaris wijzigt. De uitvoerende werkzaamheden worden 
meer en meer door lijnmanagers gedaan. 

Toch blijven personeelsfunctionarissen voorlopig onmisbaar. Ze moeten dan wel 
een nieuwe jas gaan dragen. Hoe die jas eruit ziet, daar is men het nog niet over 
eens (Paauwe in Vlaming 1994). 
Paauwe (in Vlaming 1994) schetst een rol als 'sparring partner' of als specialist, 
als leverancier van zeer specifieke diensten, waarbij hij met name denkt aan een 
makelaarsrol. 
Van Haaren en De Jong (1990) stellen dat de personeelsfunctie zich gaat 
concentreren op beleidsvoorbereiding ten behoeve van het lijnmanagement. Ook 
zij zien daarnaast een aantal specialistische taken weggelegd. 
Volgens Price en Walker (1992) dient de personeelsmanager vooral een 
gesprekspartner van het hogere management te zijn, waarbij organisatie-verande
ringen tot een succesvol einde gebracht dienen te worden. 
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Volgens De Jong (1994) missen lijnmanagers vaak de praktische competentie om 
de vaktechnische kanten van personeelsmanagement te beheersen. Iets dat men 
overigens ook niet kan verwachten: ze zijn er namelijk niet specifiek voor 
opgeleid. 
Vlaming (1994) ziet de personeelsmanager dan ook als degene die ervoor zorg 
dient te dragen dat de nieuwe schoenen van de lijnmanager niet gaan knellen. Hij 
moet maken dat de lijnmanager in staat is om de personeelsmanagement-
activiteiten goed uit te voeren. Opleiding, advies en begeleiding zijn hierbij 
belangrijke instrumenten. Daarnaast ziet Vlaming ten aanzien van het hogere 
management taken op het gebied van de beleidsontwikkeling, de lobby, coördi
natie van informatie, advies en bemiddeling en begeleiding van veranderings
trajecten. Ook kan de personeelsmanager functioneren als klankbord. 

Fombrum e.a. (1984) zijn van mening dat, om een effectieve personeelsfunctie te 
realiseren, personeelsfunctionarissen opgeleid moeten worden tot generalisten die 
beter in staat zijn om het lijnmanagement bij te staan. Tevens pleiten zij ervoor 
dat ook de personeelsfunctionarissen worden afgerekend (via de belonings- en de 
controlstructuur) op zowel kortere als strategisch langere termijn doelstellingen 
('progress against strategie goals"). 
Overigens achten Fombrum e.a. het van groter belang dat de noodzaak van HRM 
wordt erkend binnen een organisatie dan dat bepaalde taken naar de lijn worden 
verplaatst. 

Ook Dyer (1988) spreekt over de personeelsmanager als 'strategische partner'. 
Hij onderscheidt hierbij 4 aspecten: 
• topmanagers en toppersoneelsmanagers ontwikkelen gezamenlijk een brede 

personeelsmanagement strategie, die zij van tijd tot tijd evalueren en aanpas
sen aan de gewijzigde organisatie en diens omgeving; 

• top-personeelsmanagers participeren volledig bij het tot stand komen van de 
algehele bedrijfsstrategie; 

• personeelsfunctionarissen en personeelsspecialisten zoals bijv. Beleidsmede
werkers en functiewaarderingsspecialisten werken nauw samen op alle 
niveaus; 

• de personeelsafdeling zelf wordt strategisch gemanaged, heeft een eigen 
afdelingsbeleid, met daarin duidelijke prioriteiten, duidelijke toewijzing van 
middelen en aansturing van de eigen medewerkers. 

Met name zijn laatste punt is belangrijk. Naast de aandacht die wordt gegeven 
aan zaken als het strategisch maken van personeelsbeleid, het als perso
neelsafdeling betrokken worden bij het formuleren van de bedrijfsstrategie en het 
verbeteren van de personeelsmanagementcapaciteiten van het lijnmanagement, zal 
de personeelsafdeling ook juist zichzelf aan de rol moeten aanpassen. 
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Storey (1992) onderscheidt binnen de door hem onderzochte organisaties 
4 typen personeelsfunctionarissen: 

Strategie 

CHANGEMAKERS ADVISORS 

Inter- A A Non-inter-
ventionary V 

REGULATORS HANDMAIDENS 

W ventionary 

Tactical 

Fig. 3.11 -Typen personeelsmanagers volgens Storey (1992) 

• Adviseurs werken als 'interne consultants' binnen de organisatie. De uitvoe
ring ligt bij het management. Bij het onderzoek gaven veel personeelsfunctio
narissen aan dat zij veranderd waren m hun houding van 'rule makers' en 
'custodian of the procedure' naar een minder assertieve adviseursrol. 

• De 'handmaiden' fungeert als service station. 'U vraagt, wij draaien' is de 
houding. De lijn is de klant en de klant bepaalt. 

Noch adviseurs, noch handmaidens plegen interventies: zij voeren uit maar veran
deren niet. 
• De 'regulator' pleegt interventies op het gebied van people-management. Hij 

is nauwelijks betrokken bij een bredere business strategie. 
• De voorkeur van Storey gaat uit naar het type van de 'change maker' : 

"This role type denotes the natural location of the human resource manager 
proper. Tfwse personnel specialists make a highly, pro-active, interventio-
nary and strategic contribution. Tlie orientation is away from bargaining, 
away from ad-hocery, and away from 'humble advice '. It is in fact the 
antithesis of all of these. ... Integration of different aspects of resourcing, 
planning, appraising, rewarding and developing; and the further integra
tion of all of these into the business plan are the characteristic features of 
this type of personnel approach ". (Storey 1992) 
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De Korte en Singeling (1995) stellen dat "de behaaglijke leunstoel waarin 
P&O-afdelingen zich hebben genesteld, vaak moet worden ingeruild voor 
krukjes en keukenstoelen". Zij stellen dat de eisen die aan de P&O manager 
gesteld worden veranderen: de druk om de toegevoegde waarde aan te tonen 
neemt toe. Geen sturende en controlerende rol, maar een adviserende en onder
steunende. Meer begrip van de primaire processen van de organisatie, de 
omgeving en van de mensen die erin werken, is een noodzaak. 
De traditionele positioneringsvraag 'Ben ik er voor het management of voor de 
medewerkers?' is vervangen door de vraag 'Hoe positioneer ik mij ten opzichte 
van de vele opdrachtgevers en klanten (en soms functionele collega's) binnen de 
organisatie?' De Korte en Singeling stellen dat de personeelsfunctie binnen 
organisaties zich moet herpositioneren: 
• door een juiste prioriteitstelling te kiezen, gebaseerd op de eisen die het 

primaire proces binnen de organisatie stelt; 
• verschuiving van aandacht voor de uitvoering van taken naar het uitoefenen 

van rollen; 
• afstemming van eigen prioriteiten op de prioriteiten van de organisatie. 

(De Korte en Singeling, 1995) 

Van oudsher wordt het activiteitenpakket van de afdeling P&O inhoudelijk 
omschreven ("de afdeling P&O houdt zich bezig met arbeidsvoorwaarden, 
functiewaardering", e.dj. Maar omdat er een verschuiving plaats vindt van 
sturende, controlerende en uitvoerende taken naar ondersteunende en adviserende 
taken, voldoet deze inhoudelijke beschrijving niet meer. Er zal een nieuwe inde
ling van activiteiten moeten komen, waarbij geredeneerd wordt vanuit klant
vragen waarmee personeelsfunctionarissen te maken krijgen en vanuit de 
verschillende rollen die daaruit voortvloeien. Deze klantvragen kennen een 
bepaalde hiërarchie, die in figuur 3.12 staat weergegeven. 

Antenne 

Buffering 

Advisering en ontwikkeling 

Services 

Productie (beheer) 

Fig. 3.12 Diverse rollen voor de personeelsafdeling 
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De indeling is als volgt: 
• antenne: monitoren, het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen en 

signalen, het genereren en interpreteren van control en audit gegevens. 
Kenmerk: vergt sociale vaardigheden, goed zicht op verhoudingen in de 
organisatie en autoriteit op het eigen vakgebied (ook extern); 

• buffering: betreft het onderhouden van relaties met de omgeving. Met o.a. 
vakbonden, arbeidsbureaus, onderwijs instellingen, Arbo-diensten, advo
caten, adviseurs, OR, e.d Kenmerk: de externe reputatie van het bedrijf, het 
imago is in het geding, er is een groot afbreukrisico (deze rol wordt dus 
belegd bij de top van de organisatie); 

• advisering en ontwikkeling: niet gestandaardiseerde managementonder
steuning: conflicthantering, begeleiding van veranderingsprocessen, ontwik
keling van nieuwe instrumenten en beleid, projectleiderschap, counseling en 
coaching. Kenmerk: elke vraag is anders, vergt vaardigheid van P&O, vergt 
goede relaties met stakeholders, men moet door de klant gevraagd worden 
voor deze rol (vertrouwen); 

• services: personeelsmanagementsystemen beheren en toepassen, bijv. functie
waardering, werving & selectie, beoordelmg, outplacement, management info 
leveren, control & audit uitvoeren, voorbereiden beoordelings- en 
functioneringsgesprekken. Kenmerk: deze rol is niet noodzakelijk aanwezig, 
vergt aandacht voor kwaliteit en klantgerichtheid en vergt een dienstver
lenende instelling; 

• productie (beheer): uitvoerende activiteiten zoals: personeels- en salaris
administratie, inhoudingen en afdrachten regelen, declaraties en vergoedingen 
regelen, ziekmeldingen, contracten, uitvoering arbeidsvoorwaarden. 
Kenmerk: weinig zichtbaar, onpersoonlijk, dissatisfier. 

Kortom er zijn verschillende rollen die een personeelsfunctionaris kan vervullen 
in de toekomst. Het is de vraag of binnen een organisatie volstaan kan worden 
met slechts één rol. Het ideaaltype van Storey (1992), de 'changemaker', kan op 
een bepaald niveau in de organisatie goed volstaan, maar binnen het personeels-
werk valt ook veel uitvoerend werk te verrichten (administratie, afwikkeling en 
bewaking van de werving en selectieprocedure bijvoorbeeld) waarvan het de 
vraag is of dit een "changemaker kan boeien. De stelling van de Korte en 
Singeling lijkt realistischer: er zal op de verschillende niveaus binnen de organi
satie een verschillende behoefte bestaan, waarvoor een ander type personeels
functionaris nodig is. 

3.7 Effecten van de rolverandering op de aard van het werk en 
mate van legitimering 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat er sprake is van professioneel werk wanneer een 
relatief groot aantal specifieke problemen c.q. activiteiten voldoet aan het 
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volgende kenmerk: een standaard aanpak is niet mogelijk, zodat een beroep wordt 
gedaan op het oplossingsvermogen, de kennis en ervaring van degene die het werk 
uitvoert. 
Hierboven zijn nieuwe rollen voor de personeelsfunctionaris beschreven. In de 
vakliteratuur worden enkele zeer regelmatig genoemd: 
• het strategisch meedoen op topniveau; 
• super specialist zijn (bijvoorbeeld op het gebied van opleidmgen of arbeids

voorwaarden); 
• P&O adviseur van top- en lijnmanagement zijn; 
• externe contacten onderhouden. 

Met name een personeelsfunctionaris in de rol van adviseur van top- en lijn
management, dus inzetbaar op zowel operationeel als strategisch niveau, zal in 
praktijk veel te maken kunnen krijgen met problemen en activiteiten waarvoor een 
standaard aanpak niet mogelijk is. Dit betekent dat de kans dat het werk voldoet 
aan het bovengenoemde kenmerk van professioneel werk groter wordt. 

Strategische vertegenwoordiging op topniveau heeft een relatie met de mate van 
legitimering. Indien de personeelsfunctie op topniveau is vertegenwoordigd kan 
dat vertaald worden als formele acceptatie, formele erkenning van het belang van 
de personeelsfunctie door de top van de organisatie. Als hier sprake van is, is de 
kans op door de top gelegitimeerd optreden van de personeelsafdeling eveneens 
groter. 

Hier is sprake van een theoretische redenering: De kans dat er sprake is van een 
gelegitimeerde positie met daaraan gekoppeld professioneel werk is groter. In 
hoeverre dit daadwerkelijk in praktijk vertaald wordt is afhankelijk van vele 
andere factoren, zoals kennis en kunde van de medewerkers van de personeels
afdeling, de insteek van het (top en lijn) management, de formele bevoegdheden, 
de budgetten ed.. Daarbij zal tevens betrokken moeten zijn wat het oordeel van 
de overige klanten, de individuele medewerkers, over de personeelsafdeling is: 
hoe beoordelen deze de dienstverlening van de personeelsafdeling in de praktijk? 

3.8 Conclusies 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de belangrijkste recente theoretische ontwikke
lingen op het gebied van Human Resource Management en de effecten daarvan op 
de rol van de personeelsfunctionaris. Geconcludeerd is dat de 'nieuwe jas" van de 
personeelsfunctionaris tot gevolg kan hebben dat zijn werk voldoet aan de 
definitie van een professie als behandeld in hoofdstuk 2: er wordt van personeels
functionarissen gevraagd om met zondermeer het door hen geleerde in de praktijk 
te brengen, maar juist om te bezien wat in de betreffende situatie het beste past. 
Niet één bepaalde rol is de beste, maar bij de verschillende posities (strategisch, 
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tactisch of operationeel niveau) in de organisatie passen verschillende rollen. 
Kortom: elke situatie vereist een andere jas. 
Wat betreft de theoretische stromingen in HRM kunnen we concluderen dat er 
momenteel drie mainstreams zijn: 
• de universele 'best practices' benadering: één bepaalde benadering van HR 

is, ongeacht de situatie, altijd de beste. Veel aandacht voor betrokkenheid, 
ontwikkeling van medewerkers, etc. De Harvard benadering (Beer e.a.) is 
hiervan een voorbeeld; 

• de contingentie benadering, waarbij vanuit de strategie van de organisatie 
geredeneerd wordt. De Michigan benadering is hiervan een voorbeeld; 

• de configuratie benadering: het zoeken naar ideaaltypen dwz. bepaalde 
combinaties van factoren die in bepaalde situaties het meest effectief zijn. 

Zoals al eerder is opgemerkt, wordt in dit onderzoek bewust met gekozen voor 
een bepaalde theoretische stroming binnen de HRM- theorieën. Door deze 
discussie te omzeilen en de insteek van het dagelijkse werk van een personeels
afdeling te kiezen, bouwen we meer mogelijkheden m om de verzamelde data te 
analyseren. Bovendien kan zo specifiek gefocust worden op de verhouding tussen 
de aanbieder van diensten (de personeelsafdeling) en de klant (managers en 
medewerkers) en hun beider perceptie van de dienstverlening. 
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4. De praktijk van het Personeelsmanagement 

Samenvatting hoofdstuk 4 

In hoofdstuk 4 worden een aantal empirische onderzoeken besproken die te 
maken hebben met de kwaliteit van het personeelsmanagement in organisaties. 
Al eerder (zie hoofdstuk 1 en 3) is geconstateerd dat er geen sprake is van een 
empirische onderzoekstraditie op het terrein van HRM. De onderzoeken die in 
dit hoofdstuk worden besproken zijn lastig onderling te vergelijken. Dit geldt 
zowel voor de onderwerpen als voor de omvang en de kwaliteit van de 
onderzoeken. 

Het empirisch onderzoek op het gebied van HRM blijkt erg versnipperd te zijn. 
Zo is er, vooral in Engeland en de VS, maar ook in Nederland (Leijten 1991, 
Hiltrop 1996) onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kwaliteit van HRM 
en het ondernemingsresultaat. De, voorlopig nog voorzichtige, conclusie uit 
deze onderzoeken luidt dat een kwalitatief goed HRM een positief effect heeft 
op het ondernemingsresultaat. 
Kluytmans (1995) concludeert op basis van hieronder beschreven onderzoeken 
echter dat "geen of een gebrekkige afstemming" tussen personeelsbeleid en 
organisatiebeleid "geen effect blijkt te hebben op het prestatievermogen van 
de organisatie ". 

Andere studies (Storey 1992, Ten Have 1993, Tissen 1991, Biemans e. a. 1991, 
Paauwe 1989) constateren een kloof tussen de theorie en de praktijk van 
personeelsmanagement: enerzijds de beelden en visies van HRM die, vooral in 
de vakpers, gepropageerd worden, en anderzijds de wijze waarop in de praktijk 
met de personele factor wordt omgegaan. Er is geen sprake van gerichte sturing 
maar eerder van toeval. Bovendien wordt de kwaliteit van sociaal beleid in 
Nederland voor een belangrijk deel door de sociale partners bepaald (Paauwe 
1989 en Ten Have 1993). 

De perceptie van personeelsmanagers zelf over de positie van HRM is 
daarentegen erg positief: er is sprake van integratie van het personeelsbeleid in 
het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid komt tot stand door de perso
neelsafdeling en lijn gezamenlijk en de personeelsafdeling heeft een visie en 
speelt in op de wensen van de lijn (Manders e.a. 1993, Biemans e.a. 1994). 

Als wordt gekeken naar de activiteiten die worden uitgevoerd door de perso
neelsfunctie, dan blijkt uit diverse onderzoeken (Biemans e.a. 1991, Coopers & 
Lybrand 1992, 1996) dat beheersmatige en administratieve taken veel vaker 
worden uitgevoerd en dat hier veel meer tijd aan wordt besteed dan aan meer 
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op de langere termijn gerichte activiteiten als personeelsplanning, management 
development ed. Ook dit is een aanwijzing voor de reeds eerder gememoreerde 
kloof tussen theorie en praktijk. 

Uit een onderzoek onder managers naar peoplemanagement (Tissen 1991), 
blijkt dat zij een vrij eenzijdig beeld hebben van personeelsmanagement en dat 
zij van mening zijn dat de personeelsafdeling zich nog moet bewijzen als een 
volwaardige managementfunctie. 

Tenslotte concluderen Van Leest e.a. (1997) dat personeelsmanagement sterk 
persoonsafhankelijk is en dat de adviesrelatie tussen personeelsfunctionaris en 
lijnmanager nog sterk in ontwikkeling is. Pragmatisch personeelswerk 
prevaleert. 

Aan het einde van het hoofdstuk wordt het bestudeerde empirische materiaal 
gerelateerd aan de definitie van professionaliteit die in deze studie gehanteerd 
wordt. Hieruit komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat: 
• I/T ratio relatief gering is (veel tijd aan administratief werk); 
• de relatie staf-lijn nog niet als een leverancier-klant verhouding bestem

peld kan worden; 
• de speelruimte binnen organisaties om het personeelsbeleid eigenstandig 

vorm te geven, als gevolg van de specifieke situatie in Nederland (regel
geving en collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden) relatief 
gering is. 
De conclusie uit de bespreking van deze onderzoeken luidt dat er geen 
eenduidig beeld van HRM bestaat en dat evenmin de effecten van HRM 
eenduidig in kaart worden gebracht.   

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 zijn reeds kanttekeningen geplaatst bij de feitelijke praktijk van het 
personeelsmanagement: in hoeverre is in de praktijk sprake van wat in de 
vakliteratuur HRM wordt genoemd? Is hier sprake van een kloof russen theorie en 
praktijk? 
Het signaleren van een kloof tussen theorie en praktijk van het personeelswerk is 
op zich niet nieuw. Bol weg spreekt hier in 1982 reeds over met betrekking tot de 
toen bestaande situatie in personeelsmanagement: 

"Veel van de theoretische ontwikkelingen op het terrein van personeels
beleid zijn meer gekoppeld aan externe maatschappelijke ontwikkelingen 
en/oj'meer of minder geëxpliciteerde mensvisies, dan dat zij aansluiten bij 
specifieke interne organisatieproblematieken." (Bolweg 1982) 
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In veel organisaties was de personeelsafdeling vooral bezig met het schrijven van 
uitvoerige beleidsnota's, waarvan de uitvoering vaak op de achtergrond raakte. 

De huidige kloof lijkt zich te concentreren op het onvermogen om het strategische 
personeelsbeleid door te trekken naar de dagelijkse personeelspraktijk. Veel 
personeelsafdelingen zijn geneigd zich te richten op het formuleren van 
strategische doelen, zonder dat structurele vertaling naar een aansluitend en 
samenhangend instrumentarium plaatsvindt en zonder dat zij hun werkwijze 
aanpassen. 

Op het vakgebied van personeelsmanagement vindt slechts een beperkte hoeveel
heid empirische onderzoeken plaats. Het grootste deel hiervan richt zich slechts 
op deelgebieden en instrumenten, zoals bijvoorbeeld welke beoordelings-
systematieken en beloningsstructuren bijdragen aan de strategische doelstellingen 
van de organisatie. Er worden weinig bredere studies verricht (o.a. Maenhout e.a. 
1993, Leijten 1991, Looise en Paauwe 1998). 

In dit hoofdstuk passeren een aantal voor dit onderzoek relevante empirische 
studies de revue. Het betreft in Nederland uitgevoerd empirisch onderzoek, 
waarbij vooral gefocust wordt op de feitelijke personeelspraktijk, met onder
werpen als: 
• wat is het belang van personeelsmanagement voor de organisatie; 
• wat is de mate van aansluiting tussen personeelsbeleid en organisatiebeleid; 
• in welke fase verkeert de personeelsfunctie; 
• welke personeelsactiviteiten worden binnen een organisatie uitgevoerd; 
• is er betrokkenheid van de lijn bij het personeelsmanagement; 
• wat is de rol van de personeelsfunctionaris; 
• hoe wordt de personeelsafdeling beoordeeld? 

De belangrijkste conclusies uit de verschillende onderzoeken worden achtereen
volgens weergegeven. Vervolgens worden de consequenties voor dit onderzoek 
besproken. Op basis daarvan wordt in hoofdstuk 5 het onderzoeksmodel uitge
werkt. 

4.2 Onderzoek naar het belang van personeelsmanagement voor de 
organisatie 

Leijten (1991) heeft onderzocht op welke wijze het personeelsmanagement de 
continuïteit van de organisatie ondersteunt. Aan het onderzoek deden in totaal 63 
organisaties en 785 individuele werknemers mee. 
Leijten benadrukt de eigenstandigheid van personeelsmanagement als discipline 
met een aantal eigen na te streven doelen. Op basis van uitgebreide data-analyse 
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komt hij tot het onderscheid van zes typen personeelsmanagement: van stimule
rend tot remmend. 
Stimulerend personeelsmanagement kenmerkt zich, zo leert zijn onderzoek, door 
met name de volgende punten: 

veel instrumenten op het gebied van arbeidsvoorzieningen (o.a. werving & 
selectie, introductie, vacatureplanning, loopbaanbegeleiding, personeels
beoordeling, opleiding en vorming); 
de verantwoordelijkheid voor arbeidsvoorzieningen is decentraal geïntegreerd 
en deels in handen van het lijnmanagement; 
de arbeidsvoorwaarden zijn niet primair gericht op minimalisering van de 
loonsom; 
er is een functiewaarderingssysteem en de beloningsstructuur is afgestemd op 
externe ontwikkelingen; 
in het kader van de arbeidsomstandigheden wordt ruim aandacht besteed aan 
bedrijfsmaatschappelijk en -geneeskundig werk; 
met betrekking tot de arbeidsx'erhondingen wordt de OR gezien als een 
volwaardige gesprekspartner; 
de personeelsafdeling heeft een professioneel karakter met grote inspraak-
bevoegdheden; 
de personeelsafdeling hecht veel belang aan het vastleggen en evalueren van 
het personeelsmanagement. 

Zijn onderzoek onderbouwt de conclusie dat stimulerend personeelsmanagement 
bijdraagt aan de financiële effectiviteit en dus de continuïteit van organisaties. 

In de Verenigde Staten en Engeland wordt de laatste jaren regelmatig onderzoek 
gedaan naar de effecten van Human Resource Management op de resultaten van 
de organisatie. Hiltrop heeft enige onderzoeken op een rijtje gezet en concludeert 
voorzichtig: 

"77?e overall conclusion is that while there is a growing body of evidence that 
certain types of HR practices are associated with high (financial) perfor
mance, the list of effective practices varies from study to study and the effects 
are often not very strong. " (Hiltrop 1996) 

Belangrijke empirische studies die hij noemt zijn: 
• Guest en Hoque (1994). Zij concluderen op grond van een Engelse studie dat 

bedrijven die een coherente en heldere HR-strategie hebben en waar veel 
aandacht is voor het creëren van commitment, een betere kwaliteit hebben en 
een hogere productiviteit laten zien, dan bedrijven waar dit niet het geval is; 

• Huselid (1995). In dit onderzoek worden data van bijna 1000 Amerikaanse 
bedrijven onderzocht, om de impact van HRM op omzet, productiviteit en de 
financiële performance te analyseren. Conclusie: Het gebruik van 'high 
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performance work practices' in het Human Resource Management (waar
onder uitgebreide werving en selectieprocedures, beloning gebaseerd op 
incentives, en uitgebreide trainings- en opleidingsprogramma's), hebben een 
significante positieve invloed op zowel omzet en productiviteit als op het 
financiële ondernemingsresultaat; 

• Roberts (1995). Hij bestudeerde de effecten van HR-strategie op de 
winstgevendheid van 3000 bedrijven over de gehele wereld. Zijn conclusie: 
de winstgevendheid van een bedrijf kan met 15% stijgen als managers het 
gevoel hebben te delen in alle informatie en betrokken te zijn bij nieuwe 
ideeën en besluitvorming. Tevens concludeert hij dat een goed belonings
systeem het functioneren van individuen significant kan verbeteren, waarmee 
de winstgevendheid van het bedrijf toeneemt. 

Ondanks dit onderzoek luidt de algehele conclusie van Hiltrop dat er nog weinig 
hard bewijs is voor het feit dat: 

"HRM policies and practices are improving organisational performance. 
Nevertheless the evidence is growing. (...) the evidence is consistent with the 
view that the HRM policies and practices of an organisation have a powerful 
influence in motivating employees to exhibit the kinds of attitudes and 
behaviour that are needed to support and implement the competitive strategy 
of an organisation. " (Hiltrop 1996) 

Delaney en Huselid (1996) komen tot de volgende conclusie, op basis van een 
studie m 590 organisaties naar de effecten van HRM op de performance van de 
organisatie: een progressief HRM beleid (o.a. recruitment, training, beloning op 
basis van incentives) heeft een positief effect op variabelen waaruit de perfor
mance van de organisatie kan worden afgemeten. Dit geldt zowel in profit als in 
non-profit organisaties. 
Zij concluderen verder dat de effecten van HRM niet per los instrument in kaart 
dienen gebracht te worden, maar dat meerdere HR-instrumenten met elkaar in 
samenhang moeten worden bekeken. Zij zelf hebben in hun onderzoek de HR-
activiteiten zowel op zichzelf als in samenhang met elkaar onderzocht en 
geconstateerd is dat de effecten van een bepaald HR-instrument, als men het als 
losstaand instrument beschouwt, beduidend groter zijn dan als men het in 
samenhang met andere HR-instrumenten bekijkt. 

Delaney en Huselid (1996) constateren dat alle studies die HR-beleid en HR-
effecten in kaart brengen dit op verschillende manieren doen. Dit komt de verge
lijkbaarheid niet ten goede. Zij sluiten hun artikel dan ook af met een pleidooi 
voor het uitvoeren van meer onderzoek op dit terrein, waarbij vooral nagedacht 
moet worden over de wijze waarop de HR-praktijk in kaart wordt gebracht en de 
effecten worden gemeten. 
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4.3 Onderzoek naar de aansluiting van het personeelsbeleid bij het 
ondernemingsbeleid 

Paauwe (1989) onderzocht d.m.v. zeven jaar durende casestudies "of er sprake is 
van een overwegend systematische samenhang tussen enerzijds aspecten van 
sociaal beleid en anderzijds organisatie- en omgevingskenmerken, of dat deze 
samenhang overwegend door toevallige, c.q. andere factoren wordt bepaald?". 
Hij constateert de volgende punten: 
• er is inderdaad een samenhang tussen de omgevings- en organisatieken

merken en de wijzigingen die optreden in het personeelsbeleid; 
• door de tijd vinden, als gevolg van deze veranderde organisatie- en/of 

omgevingskenmerken, zowel tussen organisaties onderling als binnen één 
organisatie, veranderingen plaats; 

• er is sprake van veranderingen die niet door gewijzigde omgevings- dan wel 
organisatiekenmerken te verklaren zijn. Kennelijk is er ruimte om het 
personeelsbeleid op eigen initiatief of naar eigen voorkeur te wijzigen. 

Hij constateert dat allerlei omstandigheden (economische, technische en politiek-
maatschappelijke) in zekere zin de organisatie dwingen het sociaal beleid aan te 
passen. Daarnaast echter bestaat er een zekere speelruimte waarbinnen zich 
mogelijkheden voordoen voor onafhankelijk en vernieuwend gedrag. De mate 
waarin dit mogelijk is, is volgens Paauwe afhankelijk van factoren van financieel-
economische aard en van sociaal-organisatorische aard. Kapitaalintensiviteit 
(goede verhouding tussen loon- en kapitaalkosten), een differentiatie- of 
focusstrategie, een sterke positie op de afzetmarkt, financiële reserves, een 
veranderingscultuur en sociaal krediet bevorderen de speelruimte. Omgekeerd 
kunnen factoren als monopolie op de afzetmarkt, het voeren van een prijsstrategie, 
arbeidsintensiviteit, het missen van financiële reserves, en starre cultuur en geen 
sociaal krediet de speelruimte om eigenstandig binnen een organisatie het sociaal 
beleid aan te passen beperken. 

Ten Have (1993) onderzoekt of er sprake is van afstemming tussen het domein 
van arbeidsdeling en het domein van arbeidsrelaties. Hij heeft onderzoek gedaan 
bij 600 industriële bedrijven. Zijn conclusies luiden: 
• de expliciete waarborgen rond arbeidsrelaties zijn niet gerelateerd aan de 

kenmerken van arbeidsplaatsen. Anders gezegd: het sociaal beleid hangt niet 
systematisch samen met de aard van het werk; 

• sociaal beleid is niet gericht op het sturen van mobiliteitsstromen. Grotere 
bedrijven hebben niet een sterker sociaal beleid omdat zij personeel willen 
binden, maar omdat dit nu eenmaal hoort bij 'good practice'; 

• sociaal beleid is, ten minste deels, het resultaat van de invloed van sociale 
partners en de overheid; 
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• naarmate het bedrijf groter is neemt de differentiatie in de personele functie 
toe en neemt de integratie met de bedrijfsdoelstellingen af. Het personeels
beleid gaat zijn eigen weg; 

• deze ontkoppeling heeft geen zichtbare consequenties voor de effecten van 
het bedrijfsbeleid. De prestatie van de onderneming ondervindt daar nauwe
lijks hinder van. 

Kortom: er is sprake van een "schril contrast (..) tassen beelden, visies en ideeën 
over HRMen de realiteit". 
Een ander punt is dat de wijze waarop men in de praktijk met de personele factor 
omgaat, afgestemd moet zijn op de wijze waarop de organisatie is gestructureerd 
(de productiestructuur). Dit blijkt vaak niet het geval te zijn. Ten Have onderkent 
een aantal valkuilen die de ontwikkeling van HRM in een organisatie in de weg 
kunnen staan: 
• HRM niet laten aansluiten bij de specifieke context van de organisatie, maar 

te algemeen opvatten; 
• HRM te presenteren als iets waar iedere werknemer bij te winnen heeft. Dit 

is niet waar immers, de grotere ontwikkelingsmogelijkheden worden 
verkregen ten koste van verminderde baanzekerheid; 

• HRM richten op een selectief deel van het personeelsbestand, waardoor 
bepaalde groepen buiten de boot vallen; 

• Beperkt omgaan met doorstroom. Doorstroming moet gestuurd worden en 
specifiek toegepast op de situatie in de organisatie. Vergelijking met andere 
organisaties is niet relevant. De uitspraak: "de mobiliteit is hier te laag" staat 
voor een verkeerde benadering; 

• Het laten ontstaan van HRM afdelingen. Indien HRM een taak voor de lijn 
is, hoeft er geen speciale HRM afdeling te zijn; 

• HRM te beschouwen als doel in plaats van als middel. 

Uit zowel het onderzoek van Paauwe als dat van Ten Have komt naar voren dat 
bedrijfsbeleid en personeelsbeleid in praktijk veel verder van elkaar af staan dan 
wordt verondersteld. Met name bedrijfseconomische factoren bepalen de ruimte 
die er is om het personeelsbeleid in een organisatie vorm te geven. Volgens 
Kluytmans (1995) kan hieruit geconcludeerd worden dat de verantwoordelijke 
voor het personeelsmanagement een goed zicht moeten hebben op de bedrijfs
economische realiteit. Kennis van de branche en een intensieve interactie met 
andere managementfuncties is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van 
strategisch personeelsmanagement. Hij concludeert verder op basis van deze 
onderzoeken dat "geen of een gebrekkige afstemming" tussen personeelsbeleid 
en organisatiebeleid "geen effect blijkt te hebben op het prestatievermogen van 
de organisatie". Met andere woorden ,de voorzichtige conclusie uit het 
Amerikaanse onderzoek en het onderzoek van Leijten (zie par. 4.2) wordt door 
hem weersproken. 
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4.4 Onderzoek naar de fase waarin de personeelsfunctie verkeert 

Manders, Kracher en Scheurer (1993) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de 
stand van zaken met betrekking tot HRM in 58 bedrijven. Zij komen tot de 
conclusie dat in slechts 19% van deze organisaties sprake is van HRM. In de 
overige organisaties is sprake van personeelswerk (29%), personeelsbeheer 
(23%) of personeelsmanagement (29%). Hieronder volgt een overzicht van de 
kenmerken die zij hebben onderzocht: 

n=58 Personeels- Personeels Personeels HRM 
werk beheer management 
29% 23% 29% 19% 

Strategische Niet Eenzijdig Neigt naar Tweezijdig 
integratie tweezijdig 
Lijn- Geen Operationeel Strategisch en Strategisch en 
integratie integratie management operationeel 

management 
operationeel 
management 

Personeels- Eenvoudig ad Gericht op Gelijkelijk Complex, 
instrumen hoc beheer verdeeld over geïntegreerd 
ten beheer, 

ontwikkeling 
en beleid 

Beleids N.v.t. Korte termijn Middellange Lange termijn 
termijn termi)n 
Personeels- Niet Niet gekop Gekoppeld Nadrukkelijk 
doelstel aanwezig of peld met met gekoppeld met 
lingen niet concreet verwachting

en 
verwachtingen verwachtingen 

Verant Primaire Professiona Strategisch en Geïntegreerde 
woordelijk personeels- lisering van operationeel verantwoorde
heid P&O taken primaire op eigen lijkheid, zowel 

(operationeel) personeels-
taken 
(operationeel) 

vakgebied strategisch als 
operationeel 

Figuur 4.1 - Aanwezigheid HRM (Manders e.a. 1993) 

Manders e.a. hebben tevens onderzocht in hoeverre de zwakkere HRM vormen, 
getypeerd als personeelswerk, personeelsbeheer en personeelsmanagement, 
tussenfasen zijn die uiteindelijk leiden naar HRM. Hiervoor hebben zij geen 
aanwijzingen gevonden. Er is volgens hen geen algemene trend naar HRM. 
Daarbij concluderen zij dat HRM geen voorwaarde is voor bedrijfssucces: de 
organisaties waar sprake is van HRM presteerden niet beter dan de andere 
organisaties. Zij vragen zich af in hoeverre HRM daadwerkelijk die toegevoegde 
waarde levert die in de theorie geclaimd wordt. 
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Storey (1992) heeft in 15 belangrijke grote Britse ondernemingen een gedetail
leerd onderzoek verricht naar het management van de human resources. Hij heeft 
naar 27 verschillende HRM aspecten gekeken op 4 gebieden: 
• "beliefs and assumptions" (regels, aard van de onderlinge relaties, etc); 
• "stategic aspects" (o.a. bedrijfsplannen, snelheid in besluitvorming); 
• "line management" (rol van de managers, communicatie, standaardisatie, 

etc); 
• "key levers" (o.a. selectie, salaris, opleiding). 

Tien van de 15 organisaties scoren op 11 of meer van de HRM-aspecten, terwijl 
veel andere aspecten deels aanwezig zijn. 
Storey concludeert uit de grondige analyse van de 15 cases, dat er sprake is van 
een "wholesale shift away from the procediiralist recipe". Met andere woorden: 
men is op weg naar HRM. Echter wel met een aantal belangrijke kanttekeningen: 
• duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van een geïntegreerde benadering 

ontbreken; 
• er is nauwelijks sprake van strategische integratie van personeelsbeleid; 
• personeelsactiviteiten die in de jaren tachtig breed uitgemeten zijn in de 

vakpers zijn in praktijk niet wijdverspreid opgepakt en geïmplementeerd. 

Daartegenover staat dat het lijnmanagement meer en meer initiatief neemt op het 
gebied van personeelsactiviteiten. 

Biemans e.a. (1994), hebben onderzoek verricht bij 462 personeelsmanagers naar 
de perceptie van hun positie en rol in de organisatie. Gekeken is naar de volgende 
items: 
• beleidsontwikkeling ten aanzien van personeelsmanagement; 
• houding topmanagement ten aanzien van personeelsmanagement; 
• relatie personeelsafdeling-topmanagement; 
• relatie personeelsafdeling-lijnmanagement; 
• duidelijkheid over de rol van de personeelsafdeling. 

Uit het onderzoek blijkt dat de personeelsmanagers positief zijn over de volgende 
punten: 
• Beleidsontwikkeling: 

• er is sprake van integratie personeelsbeleid en ondernemingsbeleid; 
• in de strategie is er aandacht voor de personele factor; 
• personeelsbeleid komt tot stand in gezamenlijk overleg tussen top

management en personeelsmanagement; 
• de top accordeert doorgaans het personeelsbeleid. 

• Houding personeelsmanagement naar lijnmanagement (dienstverlening): 
• personeelsmanagement heeft een visie, heeft aandacht voor verbetering 

en vernieuwing, speelt in op de wensen van de lijn en neemt initiatieven. 
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Personeelsmanagers zijn minder positief over: 
• Houding topmanagement: 

• er is weinig visie op personeelsmanagement en de plaats en positie van 
de personeelsafdeling; 

• personeelsbeleidsuitgangspunten worden beperkt uitgedragen. 
• Meting personeelsbeleidseffecten: 

• er wordt weinig gedaan aan evaluatie en resultaatmeting; 
• er is weinig inzicht in tijdsbesteding en kosten; 
• er is geen match tussen plannen en resultaten. 

4.5 Onderzoek naar welke personeelsactiviteiten worden uitgevoerd 

Biemans e.a. (1991) hebben onderzocht in hoeverre bepaalde personeels
activiteiten worden uitgevoerd in organisaties. Het betreft een onderzoek onder 
189 organisaties met meer dan 250 medewerkers. Biemans e.a. concluderen dat 
personeelsactiviteiten gericht op de lange termijn en op planning (o.a. 
personeelsbudgetbewaking, personeelsplanning, management development en 
loopbaanontwikkeling) veel minder vaak worden uitgevoerd dan beheersmatige 
personeelsactiviteiten (zoals opleidingsregistratie, functieomschrijvingen, aan- en 
afwezigheidsregistratie), die vrijwel overal worden uitgevoerd. Dit terwijl de 
langere termijnactiviteiten beduidend meer aandacht krijgen in de vakpers. 
Het onderzoek leidt tot de conclusie dat de ontwikkeling van personeels
management in de praktijk nog niet zo ver is als men op grond van vakliteratuur 
zou mogen verwachten. De personeelsfunctie binnen organisaties is vooral gericht 
op de uitvoering van een aantal traditionele personeelsmanagementactiviteiten. 
Het onderzoek pleit voor verbetering van de administratief -technische 
ondersteuning van de personeelsfunctie, zodat bepaalde activiteiten efficiënter 
kunnen worden uitgevoerd. De onderzoekers stellen dat dan tijd vrijgemaakt kan 
worden voor de meer initiërende en sturende activiteiten. 

Het beeld dat personeelsfunctionarissen zich vooral bezig houden met de meer 
uitvoerende activiteiten wordt tevens bevestigd door onderzoek van Berenschot en 
Coopers & Lybrand (1992, 1996). 

Zie onderstaand figuur: 
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Fig. 4.2 - Tijdsbesteding van de personeelsafdeling (N= 276) 

Uit dit onderzoek blijkt dat het werkterrein 'personeels- en salarisadministratie' 
het gebied is dat verreweg het meeste tijd in beslag neemt. Een andere 
tijdsintensieve bezigheid betreft werving en selectie, gevolgd door opleidingen, 
arbeidsvoorwaarden en advies en onderzoek. 

4.6 Onderzoek naar de betrokkenheid van het lijnmanagement bij het 
personeelsmanagement 

Tissen (1991) heeft, met behulp van vragenlijsten, onderzocht in hoeverre 
lijnmanagers zich bezig houden met mensmanagement (peoplemanagement). In 
het geval van HRM zouden dan veel personeelsactiviteiten gedecentraliseerd naar 
en geïntegreerd in het lijnmanagement moeten zijn. Zijn onderzoekspopulatie 
beslaat 247 managers. De hier relevante conclusies uit zijn onderzoek luiden: 
• de tijdsbesteding aan mensmanagement is nog relatief laag (in meerderheid 

van de gevallen minder dan 25% van de tijdsbesteding); 
• de meerderheid van de managers heeft een vrij eenzijdig beeld van het 

mensmanagementaspect van de functie, men ziet vooral het leidinggeven en 
kijkt minder naar zaken als strategie, beleid, procedures, methoden en 
technieken van personeelsmanagement; 

• de opvattingen van managers over de personeelsafdeling luidt dat deze 
afdeling zich nog moet bewijzen als volwaardige managementfunctie. De 
kwaliteit van de afdeling wordt over het algemeen als onvoldoende ervaren. 
Managers met meer mensmanagement ervaring zijn echter beduidend 
positiever; 
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• iii de meeste organisaties zijn sociale beleidsuitgangspunten. Deze bepalen 
echter zelden het handelen in de praktijk. Bovendien zijn ze bij nadere 
bestudering vaak slechts deels of helemaal niet geïntegreerd met de onder
nemingsplannen. 

Zijn algemene conclusie luidt dat de in de vakliteratuur geschetste situatie van 
HRM nog lang niet overal gepraktiseerd wordt. Tissen concludeert dat er 
momenteel sprake is van een overgangssituatie tussen traditioneel personeels
beleid (personeelsmanagement genoemd) en HRM. 

4.7 Onderzoek naar decentralisatie van het personeelsmanagement 

In 1997 hebben Van der Leest e.a. een onderzoek gedaan onder zes organisaties 
naar de gevolgen van decentralisatie van personeelsmanagement in relatie tot het 
concernbesturingsmodel. Hieruit worden de volgende conclusies getrokken: 
• in gedecentraliseerde organisaties blijkt de formele taakverdeling tussen 

personeelsfunctionaris en lijnmanager in het algemeen niet bekend te zijn. De 
samenwerking wordt dan ingevuld op basis van relaties tussen de personen en 
kunnen onderling variëren per personeelsfunctionaris en per lijnmanager; 

• de onderlinge verwachtingen (van staf aan lijn en vice versa) zijn nog te veel 
impliciet; 

• personeelsfunctionarissen in een decentrale organisatie hebben te maken met 
een rollenprobleem: verschillende onderdelen van de organisatie kunnen 
verschillende behoeftes hebben op het gebied van invulling van 
personeelsmanagement. Zo ontstaat een spanningsveld tussen het streven naar 
synergie binnen de gehele organisatie enerzijds en de behoefte aan maatwerk 
anderzijds; 

• de adviesrelatie tussen personeelsfunctionaris en lijnmanager is nog sterk in 
ontwikkeling. Zowel lijnmanagement als P&O weten deze adviesfunctie 
slechts beperkt vorm te geven. De toegevoegde waarde van P&O staat nog 
vaak ter discussie. Enerzijds haakt P&O in de ogen van de lijn nog 
onvoldoende in op de specifieke decentrale situatie, anderzijds is de lijn 
volgens de personeelsfunctionarissen nog onvoldoende betrokken bij en heeft 
nog onvoldoende kennis van het gebied van P&O; 

• de adviesrelatie stelt andere en hogere eisen aan management en P&O; 
• pragmatisch en zakelijk personeelsmanagement prevaleert. Uit het onderzoek 

komt een beeld naar voren dat een personeelsmanagement dat gericht is op 
het, in samenwerking met de lijn, praktisch en gericht oplossen van 
personeelsvraagstukken de voorkeur geniet. Het resultaat gaat voor de 
integriteit van het vak. 
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4.8 Slotbeschouwing: hoe professioneel komt de personeelsfunctie naar 
voren? 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat professioneel werk te maken heeft met 3 aspecten: 
• het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd c.q. het type problemen dat 

men afhandelt (hoge I/T ratio); 
• kennis en ervaring op een specifiek domein (in dit geval op het gebied van 

personeelsmanagement, dus deze vraag wordt buiten beschouwing gelaten); 
• externe legitimering door sponsors en afnemers van de diensten, hetgeen te 

maken heeft met: 
• toegekende speelruimte en faciliteiten door sponsors (i.e. het topmanage

ment); 
• waardering van de dienstverlening door sponsors (topmanagement) en 

afnemers van diensten (lijnmanagement en individuele medewerkers). 

Op basis van bovenstaande empirische studies wordt hieronder bekeken of de 
personeelsfunctie voldoet aan deze definitie van professioneel werk. 

Aard van de werkzaamheden en type problemen (I/T-ratio) 
Wat betreft het takenpakket van de personeelsmanagers wordt gekeken in hoe
verre hier sprake is van meer technische activiteiten ('Technicality'), die door 
middel van regels overgedragen kunnen worden en in hoeverre er sprake is van 
bepaalde onzekerheden en onvoorspelbaarheid in de werkzaamheden (een hoge 
mate van 'Indétermination'). Om met deze onzekerheid om te kunnen gaan is een 
bepaalde ervaring, zijn vaardigheden nodig die niet alleen gebaseerd zijn op 
regels en niet alleen te verwerven zijn door middel van opleiding. 

Uit de hierboven verrichte studies blijkt dat personeelsfunctionarissen veel tijd 
besteden aan uitvoerende activiteiten die gestandaardiseerd kunnen worden 
uitgevoerd en derhalve aangemerkt kunnen worden als technische activiteiten 
(personeels- en salarisadministratie, werving en selectie, e.d.). 
Aan minder technische activiteiten, zoals management development, personeels
planning, organisatieadvisering, e.d. wordt veel minder belang gehecht. 
Uit de besproken onderzoeken blijkt dat veel HR-activiteiten, waaraan in de 
vakpers in de jaren tachtig en negentig maximaal aandacht is besteed, in de 
praktijk nog lang geen 'common use' zijn. 
Op grond van het onderzochte empirische materiaal kan dus geconcludeerd 
worden dat de I/T ratio laag is. 

Externe legitimering; oordeel van de klant (managers en medewerkers) 
Wie is de klant van de personeelsfunctionaris? In de jaren zeventig heeft zich over 
dit onderwerp een verhitte en langdurige discussie afgespeeld. Vooral in 
Nederland was men verdeeld: er was sprake van een vermeende tegenstrijdigheid 
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tussen de belangen van de organisatie die door de top en door het lijnmanagement 
behartigd zouden moeten worden en de belangen van de individuele werknemer 
die de zaak zouden zijn van personeelsfunctionarissen. Deze vermeende 
belangentegenstelling (organisatie vs. individu) werd vooral bimien 
overheidsorganisaties ver doorgevoerd. In de tweede helft van de jaren tachtig, 
onder invloed van Human Resources Management, vond een omslag plaats. 
Men erkent dat de personeelsafdeling verschillende typen klanten kent, die allen 
een verschillende invulling van de functie vereisen. Het betreft: 
• individuele medewerkers (deze klantengroep neemt nog steeds een belang

rijke plaats in); 
• middel en lager management (lijnmanagement); 
• topmanagement (de personeelsmanager als adviseur van de top: dan fungeert 

het topmanagement naast sponsor ook als klant). 

Uit het onderzoek van Tissen (1991) blijkt dat het lijnmanagement over het 
algemeen van mening is dat de personeelsafdeling in organisaties in ontwikkeling 
is en nog verder dient te groeien om als volwaardige gesprekspartner geac
cepteerd te worden. Meer kennis bij de lijn over personeelsactiviteiten heeft 
daarbij, paradoxaal genoeg, tot gevolg dat de lijnmanager positiever over de 
personeelsafdeling denkt. 

Het onderzoek van Van der Leest e.a. leidt tot de conclusie dat de onderlinge 
verwachtingen tussen staf en lijn nog onvoldoende expliciet zijn gemaakt. Daarbij 
blijkt de adviesrelatie nog sterk in ontwikkeling. Kortom: de klantengroep 
management ziet zichzelf nog niet in de rol van klant van de personeelsafdeling. 

Externe legitimering: toegekende speelruimte door het management 
Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende personeelsfunctie is 
legitimering door het topmanagement. Het topmanagement kan beschouwd 
worden als de sponsor van de personeelsafdeling. Hier zitten twee kanten aan. 
Het topmanagement dient faciliteiten en speelruimte voor de personeelsmanager 
ter beschikking te stellen, anderzijds zal de personeelsmanager door zijn wijze 
van optreden het vertrouwen van het topmanagement moeten winnen. 

Uit het onderzoek van Biemans e.a. (1994) blijkt dat het topmanagement volgens 
personeelsfunctionarissen weinig visie heeft op personeelsmanagement en de 
plaats en positie van de personeelsafdeling. Daarbij worden de personeels
beleidsuitgangspunten slechts beperkt uitgedragen door de top. 
Verder blijkt uit de onderzoeken van Paauwe (1989) en Ten Have (1993) dat de 
speelruimte om een eigen personeelsbeleid vorm te geven binnen organisaties in 
Nederland in zijn algemeenheid vrij beperkt is. De regelgeving van de overheid 
en het feit dat een deel van de arbeidsvoorwaarden via CAO-onderhandelingen tot 
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stand komt zijn hier in belangrijke mate debet aan. Kortom: de speelruimte binnen 
organisaties is beperkt. 

Hoewel de diverse onderzoeken geen compleet beeld opleveren, kan op basis van 
deze resultaten een aantal kanttekeningen bij de mate van professionaliteit van de 
personeelsfunctie worden gesteld. Het beeld dat naar voren komt is niet eenduidig 
en niet altijd positief. 

4.9 Concluderend 

Het beeld dat uit de aangehaalde onderzoeken naar voren komt is dat HRM nog 
met in de dagelijkse manier van opereren van de personeelsafdeling is opge
nomen. Veel personeelsafdelingen besteden relatief veel tijd aan administratie en 

beheer. 
Uit een aantal onderzoeken is, met de nodige voorzichtigheid, geconcludeerd dat 
kwalitatief goed HR-beleid een positief effect heeft op het ondernemingsresultaat. 
Andere onderzoeken spreken dit echter weer tegen. 

Bij de bespreking van de empirische onderzoeken blijkt echter wederom dat er 
weinig overeenstemming bestaat over wat HRM is en hoe je de kwaliteit en de 
effecten kunt onderzoeken. Meer eenduidigheid hierin zou verhelderend werken 
en zou de waarde van de verschillende onderzoeken aanmerkelijk verhogen. Dit 
zou de theorievorming over HRM kunnen versterken. 

Professionalisering van de personeelsfunctie *•* 





5. Het onderzoeksmodel en de onderzoeksopzet 

Samenvatting hoofdstuk 5 

In dit hoofdstuk worden het onderzoeksmodel en de onderzoeksvragen geope
rationaliseerd. 

Onderzoeksvraag 1: wat zijn de belangrijkste activiteiten van de personeels

afdeling? 
Allereerst worden de activiteiten van de personeelsfunctie nader uitgewerkt: 
om welke concrete activiteiten gaat het en hoe kunnen deze worden gerubri
ceerd? Gekozen is voor een indeling in de volgende activiteiten: 
• bemensen 
• ontwikkelen 
• belonen 
• werken 
• arbeidsverhoudingen 
• ondersteuning 

De indeling van Beer e.a. (1984) en Buitendam (1997) zijn hier met twee 
activiteiten (ontwikkelen en ondersteuning) uitgebreid. Ook zijn de termen van 
Buitendam aangepast aan de terminologie van de huidige tijd. 

Onderzoeksvraag 2: hoe wordt de personeelsafdeling door aanbieders en 
afnemers van diensten gewaardeerd? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een 
(bewerkte) vragenlijst van Zeithaml e.a. (1990), die de kwaliteit van dienst
verlening bij dienstverlenende organisaties in kaart brengt. Onderzocht worden 
de aspecten betrouwbaarheid, reactievermogen, vertrouwen, invoelings
vermogen, concrete zaken. 

Onderzoeksvraag 3: hoe is de positie van de personeelsafdeling gelegi
timeerd in termen van toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) ? 
Deze vraag is beperkt uitgewerkt in de vragenlijst, maar vooral naar voren 
gekomen in interviews. Gevraagd is naar de rol van de personeelsafdeling in 
besluitvormingsprocessen, breedte van de betrokkenheid van de personeels
afdeling (alleen bij personele aangelegenheden of breder?), etc. 
Verder wordt een verantwoording gegeven van de onderzoeksopzet. Gekozen is 
voor een explorerende benadering, vooral vanwege de geringe hoeveelheid 
empirisch onderzoeksmateriaal. 
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Deelnemende organisaties zijn geselecteerd op 3 criteria: 
• zoveel mogelijk variatie in de te onderzoeken organisaties; 
• het zijn van een afgeronde 'onderzoekseenheid' (vestiging, deelgemeente, 

hoofdkantoor, e.d); 
• de aanwezigheid van een professionele personeelsfunctionaris. 

Er hebben 10 organisaties uit de profit en 10 uit de non-profit sector deel
genomen. 
De data zijn verzameld via documentenstudie, enquêtes en (groeps-) inter
views. Uiteindelijk hebben deelgenomen: 
• management: 84 geïnterviewden, 103 enquêtes; 
• medewerkers: 165 geïnterviewden, 195 enquêtes; 
• personeelsfunctionarissen: 32 geïnterviewden, 42 enquêtes.  

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksmodel verder geoperationaliseerd (meetbaar 
gemaakt). Met behulp van dit onderzoeksmodel is de personeelsfunctie in de 
deelnemende organisaties geanalyseerd. 
Voorts wordt een beschrijving van de onderzoeksopzet gegeven: hoe is het 
onderzoek opgezet en welke organisaties hebben eraan deelgenomen? 

5.2 Het onderzoeksmodel 

Voor dit onderzoek wordt de insteek van professionaliseringstheorieën gekozen. 
Hiermee wordt de discussie over de definiëring en inhoud van het begrip HRM en 
daarmee een keuze voor een van de stromingen voorkomen. 
Uit zowel de theoretische beschouwing over HRM als uit de empirische studies, 
die in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 behandeld zijn, blijkt dat het begrip 
inmiddels een 'containerbegrip' is geworden: een begrip waarin iedereen wel iets 
van zijn gading kan vinden. Hiermee is het lastig bruikbaar geworden voor 
empirisch onderzoek. De keuze voor de insteek 'professioneel werk' brengt de 
discussie terug tot een aantal onderzoekbare aspecten: namelijk de feitelijke 
werkzaamheden van de personeelsafdeling en het oordeel hierover van de klanten. 

In hoofdstuk 1 is de probleemstelling van dit onderzoek als volgt benoemd: 
1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd (als onderdeel van het legiti
meringsproces) ? 

3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 
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Om de deelvragen uit de probleemstelling te kunnen beantwoorden worden een 
aantal variabelen onderzocht: 
• achtergrondvanabelen (bedrijfskenmerken, omvang, achtergrond, etc); 
• de activiteiten die worden uitgevoerd c.q. het type problemen dat de 

personeelsfunctionaris afhandelt (I/T ratio) (onderzoeksvraag 1); 
• de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van personeelsmanagement 

(omvang, opleiding, ervaring van de personeelsafdeling); 
• externe legitimering door sponsors en afnemers van de diensten, hetgeen te 

maken heeft met: 
• gepercipieerde kwaliteit van dienstverlening door aanbieders enerzijds en 

klanten (management en medewerkers) anderzijds, (onderzoeksvraag 2); 
• door sponsors (topmanagement) toegekende speelruimte en faciliteiten 

(onderzoeksvraag 3). 

5.2.1 (Onderzoeksvraag 1) Type activiteiten/problemen 
De werkterreinen van de personeelsfunctie kunnen via verschillende invalshoeken 
worden gegroepeerd. In de literatuur worden meerdere indelingen gebruikt: 

o.a. 
Buitendam 
1979, Leijten 
1991 

Beere.a. 1984 Fombrun e. a. 
1984 

Butler e.a. 1991 

Arbeids
voorzieningen 

Human resource 
flow 

• selection 
• development 
• appraisal 

• staffing 
• training & 

development 
• performance 

evaluation* 
• development 
• appraisal 

• training & 
development 

• performance 
evaluation* 

Arbeids
voorwaarden 

Reward systems Rewards Reward systems* 

Arbeids
omstandighe
den 

Worksystems 

Arbeids
verhoudingen 

Wmployee 
influence 

Industrial relations 

* Performance evaluation & reward systems worden door Butler e.a. beschouwd als één 
cluster van activiteiten. 

Fig. 5.1-Diverse indelingen van werkterreinen in personeelsmanagementliteratuur 

Voor dit onderzoek gaan we uit van de indeling van Beer e.a., die inhoudelijk 
gezien overeenkomt met de in Nederland veel gebruikte indeling in 
arbeidsvoorzieningen, -voorwaarden, -omstandigheden en -verhoudingen. Maar 
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de termen van Beer e. a. zijn meer herkenbaar en sluiten beter aan bij het huidige 
taalgebruik in de personeelsmanagementliteratuur. 
Uit bovenstaand overzicht blijkt echter dat de indelmg van Beer e.a. niet volledig 
is. De term 'development' ontbreekt in zijn indeling. Dit terwijl aandacht voor de 
ontwikkeling van medewerkers tegenwoordig sterk in de belangstelling staat (zie 
o.a. Ambtman 1997). Zo komen we op de volgende lijst werkterreinen: 
• bemensen; 
• ontwikkelen; 
• belonen; 
• werken; 

• arbeidsverhoudingen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende activiteiten, die met verschil
lende van bovenstaande werkterreinen te maken hebben, zoals bijvoorbeeld 
personeelsadministratie. Deze zijn ondergebracht in de categorie 'ondersteuning'. 

Deze indeling beslaat het gehele veld van personeelsmanagement, maar is vrij 
globaal en dient nog verder uitgewerkt te worden. Op basis van diverse andere 
inventarisaties van auteurs (o.a. Kouwenhoven en Van Hooft, 1990, Biemans e.a. 
1991, Leijten 1991, Kluytmans en Hancké 1990, Buitendam 1979) is het 
volgende activiteitenoverzicht opgesteld: 

Veld 
Bemensen 

Ontwikkelen 

Belonen 

Werken 

Activiteiten/probleemgebied 
personeelsplanning 
opleidingsplanning 
vacatureplanning 
werving & selectie 
introductie 
positietoewijzing 
outplacement 
sleutelpositiemanagement (management development) 
personeelsbudgetbewaking (in geld of in FTE's) 
ontslagprocedures 
beoordelings- en functioneringsgesprekken 
loopbaanbegeleiding 
training en opleiding 
ontwerpen arbeidsvoorwaarden 
toepassen arbeidsvoorwaarden 
functiewaardering 
regelingen oudere werknemers (VUT, e.d.) 
bedrijfsgeneeskundige zaken 

• bedrijfsmaatschappelijk werk 
• veiligheidsbeleid 
• functieomschrijvingen 
• functieprofielen 
• arbo-beleid 
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• BPR (Business Proces Redesign) 
• personeelsbegeleiding 
• ziekteverzuim 
• dienst-Averkroosters 
• klachtenregelingen (ongewenste intimiteiten, e.d.) 
• aan- en afwezigheidsregistratie 

Arbeids
verhoudingen 

• ondernemingsraad 
• werkoverleg 
• relatie met vakbonden 
• communicatie en voorlichting 
• samenwerking in de organisatie 

Onder
steuning 

• personeelsadministratie 
• personeelsinformatievoorziening 

Fig. 5.2 -Uitwerking werkterreinen personeelsmanagement in activiteiten 

5.2.2 Aanwezige kennis en ervaring op de personeelsafdeling 
De aanwezige deskundigheid op een specifiek domein is een belangrijke indicatie 
voor de mate van professionaliteit, zo is in hoofdstuk 2 geconstateerd. 
Deskundigheid heeft te maken met opleiding én ervaring. 
Verder is gesteld dat naast een gedegen, vaak universitaire opleiding, 'training-
on-the-job' nodig is om de complexe problematiek uit de praktijk zelfstandig op te 
lossen. 
Voor dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat personeelsfunctionarissen over het 
algemeen een HBO- of Universitaire opleiding genoten hebben, op hun eigen 
vakgebied of in een aanverwante richting. Op grond hiervan is dit aspect slechts 
zijdelings meegenomen in het onderzoek. Noch in de vragenlijsten, noch in de 
interviews is uitgebreid aandacht hieraan besteed. 

5.25 (Onderzoeksvraag 2) Externe legitimering: de dienst
verleningsaspecten 

Om de kwaliteit van de dienstverlening zoals die wordt beleefd door de afnemers 
in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een vragenlijst die in de VS is 
ontwikkeld ten behoeve van dienstverlenende organisaties (Zeithaml 1990). Deze 
vragenlijst staat bekend als het SERVQUAL model en is voor dit onderzoek 
'vertaald' naar de situatie van personeelsafdelingen. 

Een personeelsafdeling biedt voornamelijk diensten aan. Het personeelsmanage-
mentinsrrumentarium (beoordelingssysteem, overzichten vanuit het personeels
informatiesysteem, e.d.) kan eventueel als product worden beschouwd. Maar bij 
de personeelsafdeling gaat het vooral om de wijze waarop ermee wordt 
omgegaan: advies en deskundigheid op terreinen als werving & selectie, beoor
deling, opleidingen, conflicthantering, etc. kunnen beschouwd worden als 
dienstverlening. 
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Dienstverlening is een kwestie van mensenwerk. Dienstverlening wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de wijze waarop mensen zich gedragen. Het is een 
'product' dat lastig te meten is. 
Kenmerken van dienstverlening zijn: 
• ontastbaarheid. Een dienst is veel meer een ervaring dan een ding. Je kunt 

het niet aanraken; 
• interactieve consumptie. Er wordt een vorm van samenwerking vereist tus

sen consument en dienstverlener; 
• heterogeniteit. Zowel consument als wijze van dienstverlening kunnen sterk 

uiteenlopen: voor de ene persoon duurt een minuut wachten lang, voor de 
ander is dat kort; 

• vergankelijkheid. Zodra de dienst is geleverd is deze weer weg. Pas op het 
moment dat de klant de dienst geleverd wil krijgen kan deze worden gepro
duceerd. Denk aan een voorstelling, een restaurant, etc. (Sikkel 1994). 

Het dienstverleningsproces is een kwetsbaar proces, waarin vele zaken fout kun
nen gaan. 

Word-of-mouth 
communications 

Personal needs 

L 

Past experience 

y Expected Service 

Perceived Service 

GapT^p. A Service Delivery k » / 
External communications 
to customeis 

A Service Quality Specifications 

Migt Perceptions of Customers Expectations 

Fig. 5.3.-Het achterliggende model: Afstand tussen perceptie dienstverlener en klant 

(Zeithaml 1990) 

De SERVQUAL is een door Zeithaml e.a. ontwikkeld meetinstrument, gebaseerd 
op bovenstaand model. Dit model gaat uit van een aantal 'afstanden', (gaps) die 
er bestaan tussen enerzijds de wensen van de klant en anderzijds de feitelijke 
dienstverlening van een bedrijf op een aantal deelaspecten van dienstverlening. 
Zeithaml onderkent 5 gaps: 
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• gap 1: de kloof tussen de perceptie van het management over de wensen van 
de klant en de werkelijke klantwensen. Het hogere management in een 
organisatie kan een onjuist of niet volledig beeld hebben van wat klanten van 
de dienstverlening verwachten. Dit kan een aantal gevolgen hebben, o.a. dat er 
verkeerde beslissingen worden genomen, een niet optimale resource allocatie 
plaatsvindt of verkeerde prioriteiten worden gesteld. Dit alles kan tot gevolg 
hebben dat de kwaliteit van dienstverlening afneemt; 

• gap 2: de kloof tussen de perceptie van het management over de klant
wensen en specificaties m.b.t. kwaliteit van dienstverlening. Denk aan de 
aanwezigheid van zaken als: concrete performance standaarden c.q. 
voorschriften, vaststellen van normtijden inzake levering, reparatie, etc. In 
veel organisaties zijn dergelijke standaards afwezig. Kwaliteit van 
dienstverlening blijft dan een gevoel. Meten is weten is het devies; 

• gap 3: de kloof tussen de specificaties m.b.t. de kwaliteit van dienstverlening 
en de feitelijke dienstverlening. Om effectief te zijn moeten de voorschriften 
niet alleen in overeenstemming zijn met de klantwensen, maar ook onder
steund worden door de juiste resources in termen van mensen, systemen en 
technologie. Bovendien moeten medewerkers getraind worden in het toepassen 
van de voorschriften. Ook zal er genieten moeten worden of deze voor
schriften worden gehaald en moeten bijv. de beloningssystemen erop gericht 
zijn dit te bevorderen; 

• gap 4: de kloof tussen de feitelijke dienstverlening en de externe communi
catie. Beloftes die worden gedaan in reclamecampagnes of contacten met 
klanten en niet worden nagekomen hebben een sterk negatief effect op de 
klanten; 

• gap 5: de kloof tussen de door de klant verwachte en de ervaren dienst
verlening. De vorige vier gaps hebben allen effect op de vijfde gap. Indien 
men de gepercipieerde kwaliteit van dienstverlening wil verbeteren, zal men 
alle voorgaande gaps moeten dichten. De door de klant verwachte dienst
verlening wordt ondermeer bepaald door eerdere ervaringen, persoonlijke 
behoeften, trends, etc. 

Zeithaml e.a. (1990) en Berry e.a. (1994) zijn op basis van een zeer omvangrijk 
onderzoek d.m.v. factoranalyse gekomen tot een vijftal zaken op grond waarvan 
de kwaliteit van dienstverlening vastgesteld wordt: 
• betrouwbaarheid; 
• reactievermogen; 
• vertrouwen; 
• invoelingsvermogen; 
• concrete zaken. 

In onderstaand schema zijn de vijf criteria uitgewerkt: 
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Aspect: Omschrijving: Bijvoorbeeld 
Betrouwbaarheid Is men in staat zijn beloften 

na te komen? Wordt de 
beloofde dienst betrouwbaar 
uitgevoerd? 

• Gemaakte afspraken worden 
goed nagekomen 

• Fouten worden snel gecorrigeerd 

Reactievermogen De bereidheid om klanten te 
helpen en directe service te 
bieden 

Als er sprake is van een acuut 
probleem, staat men 
onmiddellijk klaar om te helpen 
en doet men alles wat in zijn 
vermogen ligt om een oplossing 
te vinden 

Vertrouwen De kennis en beleefdheid van 
werknemers en hun 
vermogen om vertrouwen te 
wekken 

Men heeft kennis van zaken en 
is ervaren en communicatief 
sterk, zodat men in staat is 
vragen snel en ter zake kundig te 
beantwoorden 

Invoelingsvermo
gen 

De zorgzame individuele 
aandacht die aan een klant 
wordt geschonken 

Men kan zich goed verplaatsen 
in de situatie van de klant 

Concrete zaken Hoe materiële voorzieningen, 
apparatuur, personeel en 
informatiemateriaal eruit 
zien 

Bijvoorbeeld 
• formulieren 
• ondersteunende 

geautomatiseerde systemen 
• gebouwen 
• materiaal 

Fig. 5.4 - Aspecten van dienstverlening 

Betrouwbaarheid staat centraal voor de klant, zo blijkt uit het onderzoek van 
Zeithaml en Berry. Dit is het belangrijkste criterium en vormt zelfs de kern van de 
service, zo blijkt uit hun grootschalige onderzoek naar de mening van afnemers 
van diensten: 

"..reliability is the most critical dimension, regardless of the service being 
studied. ... Appear neat and organised, be responsive, be reassuring, be 
empathetic, and most of all, be reliable, do what you say you are going to do. 
... Results from those studies have consistently shown reliability to be the 
most important dimension and tangibles the least important. " (Zeithaml e.a. 
1990) 

Concrete zaken, vaak uiterlijkheden, zijn dus het minst belangrijk. Uit het onder
zoek van Zeithaml e.a. onder honderden klanten blijkt verder dat dienstverleners 
het juist op het aspect van betrouwbaarheid het vaakst laten afweten. 
Juist op dit, voor klanten belangrijke, aspect scoren dienstverlenende organisaties 
het laagst, zo blijkt uit dit onderzoek. Bedrijven zijn ook vaak geneigd als eerste 
in concrete zaken te investeren, terwijl concrete zaken in de ogen van klanten het 
minst belangrijke aspect van dienstverlening zijn. 
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Maar indien de betrouwbaarheid van de dienstverlening met deugt zijn de overige 
aspecten niet meer van belang. Zij kunnen 'onbetrouwbaarheid' niet meer 
compenseren. Een formulier bijvoorbeeld kan er nog zo mooi uit zien en 
makkelijk in te vullen zijn, indien de vervolgactie keer op keer niet correct wordt 
uitgevoerd, is de klant uiteindelijk zeer ontevreden, hoe vriendelijk hij ook te 
woord wordt gestaan. 

Een patroon van fouten of het niet nakomen van afspraken, dus onbetrouwbaar 
zijn in de dienstverlening, is desastreus voor de positie van de dienstverlener. Een 
dienstverlener die regelmatig een steek laat vallen of zijn afspraken met ofte laat 
nakomt wordt niet meer serieus genomen door de klant. 

Het SERVQUAL meetinstrument is het eerste meetinstrument dat is gebaseerd op 
een grondige studie naar kwaliteit van dienstverlening. Het is dan ook een zeer 
bekend en veel gebruikt instrument geworden. Inmiddels zijn er wel een aantal 
kritische kanttekeningen bij geplaatst (Sikkel 1994, Lemmink): 
• validiteit van de vraag naar 'excellente organisaties '. Bij de vragen wordt 

uitgegaan van een vergelijk tussen de betreffende organisatie en een 
'excellente organisatie'. Maar wat wordt precies bedoeld met deze excellente 
organisatie? Iedere respondent kan hier een eigen interpretatie van maken. Op 
grond hiervan wordt de validiteit van het instrument ter discussie gesteld; 

• generali teit van de vijf factoren. In verschillende onderzoeken van andere 
marktonderzoekers blijken de vijf door Zeithaml gevonden factoren niet te 
worden teruggevonden. Hieruit kan worden afgeleid dat de factorstructuur 
niet algemeen is maar afhankelijk is van de branche, de omvang, etc. waarin 
deze wordt afgenomen. 

Om bovengenoemde redenen is het met aan te raden de SERVQUAL zonder meer 
toe te passen bij het meten van de kwaliteit van dienstverlening van een 
personeelsafdeling. Bovendien gaat het bij een personeelsafdeling niet om de 
dienstverlening van een gehele organisatie aan externe klanten, maar om de 
interne dienstverlening ten opzichte van interne klanten. Daarom is in dit onder
zoek een aantal aanpassingen gedaan. Deze zijn: 
• per vraag is gekeken of deze relevant is voor een interne afdeling. Eén van de 

22 vragen viel om deze reden af. Het betrof de vraag of het gebouw er 
aantrekkelijk uitziet; 

• per waag is gekeken hoe deze relevant is te maken voor een interne perso
neelsafdeling. Een aantal vragen zijn daarom op inhoudsniveau enigszins 
aangepast. Zo is de term 'het personeel' vervangen door de term 'de 
personeelsafdeling' ; 
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• er is alleen gekeken naar de perceptie van het huidige dienstverleningsniveau. 
In de SERVQUAL methode wordt tevens het dienstverleningsniveau van de 
gewenste situatie ('excellente ondernemingen') in kaart gebracht. Het 
verschil tussen de huidige en de gewenste situatie wordt vervolgens gemeten. 
Dit is in dit onderzoek niet gebeurd. 

5.2.4 (Onderzoeksvraag 3) Externe legitimering: toegekende speelruimte 
en sponsoring 

De waardering van sponsors en klanten van de personeelsafdeling voor de 
dienstverlening is, zoals in hoofdstuk 2 al geconstateerd, afhankelijk van het 
vertrouwen dat men in de dienstverleners heeft. Omdat een professional geen 
sanctiemacht heeft kan hij alleen door overtuigen en overreden speelruimte en 
faciliteiten claimen. 

Regelmatige terugkoppelingscycli inzake gemaakte afspraken over het niveau en 
de kwaliteit van dienstverlening tussen aanbieder en afnemer van diensten 
vergroten het vertrouwen van de klant in de aanbieder. 
Het beschikbaar stellen van voldoende middelen en het creëren van voldoende 
speelruimte voor de personeelsafdeling door het topmanagement zal het optreden 
van de personeelsafdeling positief beïnvloeden. 

In dit onderzoek zijn deze aspecten meegenomen. De perceptie van management, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen zijn onderzocht. In de vragenlijst zijn 
hierover zeven vragen opgenomen. Vooral in de interviews is dit aspect veelvuldig 
aan de orde geweest. 

5.3 Onderzoeksopzet 

5.5.7 Methodologische verantwoording 
Hieronder wordt ingegaan op het ontwerp en de opzet van het empirische 
onderzoek. Dit onderzoek is te omschrijven als een exploratieve vergelijkende 
case studie. Bij een exploratief onderzoek bestaat, in tegenstelling tot bij toetsend 
onderzoek, slechts een vaag beeld van de te onderzoeken verschijnselen. 
Gaandeweg het onderzoek wordt het 'plaatje' ingevuld. Dit wordt aangeduid met 
de term 'een explorerende benadering'. 

Men kiest voor een explorerende benadering als: 
• het de vraag is welke algemene theorie moet worden toegepast, of 
• als de aansluiting tussen een (goede) theorie en de te onderzoeken situatie 

nog met bekend is, of 
• er heel erg weinig bekend is over de te onderzoeken situatie. 
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In dergelijke situaties wil de onderzoeker open staan voor verassingen en onver
wachte ontwikkelingen. De toetsende benadering is daarvoor te weinig flexibel. 
De exploratieve methode doet een beroep op de creativiteit en op het improvi
satievermogen. Aan de exploratieve methode kleven ook een aantal nadelen. Als 
kritiekpunten en valkuilen gelden: 
• iedere onderzoeker selecteert, ook bij een exploratieve aanpak; 
• ongericht werken kan leiden tot inefficiency; 
• er doen zich interpretatiemogelijkheden voor waartussen je niet kunt kiezen 

(hiervan is vaak sprake bij multi-variate analysetechnieken, zoals factor
analyse); 

• indien niet wordt uitgegaan van een algemene theorie is het systematische en 
het toevallige lastig van elkaar te onderscheiden. (Swanbora 1987) 

Zoals gezegd is bij dit onderzoek gekozen voor een exploratieve onderzoeksopzet. 
Het empirische deel bestaat uit case-studies naar het functioneren van 20 
personeelsafdelingen in 20 verschillende organisaties. 
De onderzoekseenheid vormt de personeelsafdeling binnen een organisatie. De 
rest van de organisatie, management en medewerkers, vormen de 'klanten' van de 
personeelsafdeling. 

5.3.2 Opzet van het onderzoek 
De organisaties die zijn onderzocht dienden te voldoen aan één criterium: er 
moest tenminste één specialist parttime of fulltime specifiek werkzaam zijn op het 
terrein van personeelsmanagement. Daarnaast zijn er doorgaans nog één of 
meerdere administratieve krachten t.b.v. de personeelsadministratie werkzaam. 
Dergelijke organisaties hebben doorgaans een omvang van tenminste 100 
medewerkers. 
Verder is gezocht naar zo gevarieerd mogelijke type organisaties: verschillende 
omvang, verschillende branches, zowel profit als non-profit. Hierbij is er wel naar 
gestreefd om eenzelfde aantal profit als non-profit organisaties te selecteren. 

Vanuit deze variatie wordt vervolgens gezocht naar patronen. Patronen die te 
maken hebben met de positie, de rol en het functioneren van de personeelsafdeling 
binnen de organisatie en met de perceptie van de 'klanten' van de 
personeelsafdeling hierover. Met 'klanten' wordt in dit geval gedoeld op mana
gement en medewerkers binnen de organisatie. 

Om het streefgetal van 20 organisaties te bereiken zijn in totaal 38 organisaties 
benaderd. Een aantal veel genoemde redenen om niet deel te nemen aan het 
onderzoek zijn: 
• te druk met het primaire proces (3x); 
• veel veranderingen/reorganisaties die de aandacht vergen (4x); 
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• lijnmanagement is niet geïnteresseerd in een dergelijk onderzoek omdat "de 
personeelsafdeling het in onze ogen al goed genoeg doet" (lx); 

• personeelsafdeling ziet af van deelname als zij vernemen dat naast de eigen 
afdeling ook management en medewerkers in het onderzoek betrokken 
worden (8x). 

Verder is van de kant van de onderzoeker gestreefd naar een zo groot mogelijke 
variatie, waardoor een aantal organisaties die wel bereid waren tot deelname 
uiteindelijk niet gekozen zijn. Het betreft hier enkele overheidsorganisaties, 
enkele zorginstellingen en enkele organisaties in de automatiseringsbranche. Deze 
sectoren waren op een bepaald moment voldoende vertegenwoordigd met elk twee 
organisaties. 

Van de 20 deelnemende organisaties zijn er 10 afkomstig uit de non-profit sector 
en 10 uit de profit sector. Hieronder volgt een beknopt profiel per organisatie, 
waarbij aandacht wordt besteed aan type en omvang van de organisatie en 
omvang van de personeelsafdeling. De omvang van de administratieve onder
steuning van de personeelsafdeling (personeels- en salarisadministratie en secre
tariële ondersteuning) zijn niet meegenomen in dit schema. Dit omdat deze 
ondersteunende functies zo divers waren vormgegeven in de organisaties, dat daar 
geen betrouwbare cijfers van te genereren waren. Zo was bijvoorbeeld de 
salarisadministratie vaak uitbesteed of ondergebracht bij een financiële afdeling 
of de moederorganisatie, bleken secretaresses vaak een dubbele rol te hebben 
door zowel de personeelsadministratie uit te voeren als de secretariële onder
steuning op zich te nemen. 

De case-studies hebben plaatsgevonden in de periode mei 1995-september 1996. 

Organi Korte schets Omvang Omvang 
satie P-

afdeling 
Profit: 
1. Detacheringsbedrij f in de IT branche, dat zich 280 6FTE 
F-Data specifiek richt op de sector van de financiële 

dienstverlening. Maakt onderdeel uit van een 
nationale holding in de IT-branche. 

• relatief jong en snelgroeiend; 
• wil van detachering naar bredere 

dienstverlening; 
• klantgerichtheid is essentieel; 
• bezig met invoering 'netwerk organisatie' en 

invoering resultaatgerichte business teams; 
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• personeelsafdeling in verandering: 
gedetacheerde medewerkers zaten in 'pools', 
waar HR-functionaris hiërarchisch boven 
stond; 

• HR functionarissen waren vooral gericht op 
individuele medewerkers; 

• HR-verantwoordelijkheid wordt bij lijn 
gelegd; 

• personeelsafdeling moet zich meer op lijn 
richten (ondersteunend, adviserend, initiërend 
en bewakend). 

2. 
H-Holding 

Hoofdkantoor van een internationaal 
opererende detailhandelsorganisatie waarvan 
de holding in Nederland is gesitueerd. 

• hoofdkantoor is afgelopen jaren sterk 
afgeslankt (decentralisering) en bezig met 
heroriëntering 
(wat blijft centraal ?); 

• bezig met internationalisering; 
• corporate identity is belangrijk; 
• ambitieuze groeidoelstelling door nieuwe 

activiteiten (internationalisering); 
• HRM speelt belangrijke rol; 
• personeelsbeleid lag en ligt in de lijn; 
• van personeelsafdeling wordt toegevoegde 

waarde verwacht; 
• personeelsbeleid moet veranderingen 

ondersteunen d.m.v. ontwikkeling verfijnd 
stuurinstrumentarium. 

300 1,5 FTE 

3. Digi-
trans 

Zelfstandige automatiseringsafdeling van een 
internationale transportorganisatie. 

• laatste jaren allerlei veranderingen 
doorgemaakt; 

• sinds enkele jaren opgedeeld in (interne) 
klantgerichte units (daarvoor productgericht); 

• units zullen worden overgeheveld naar primair 
proces; 

• reorganisatie en afbouw; 
• personeelstaken zijn belegd bij de lijn; 
• door uitzonderlijke situatie richt 

personeelsafdeling zich op korte termijn. 

150 4FTE 

4. NV 
Nuts 

Zelfstandige vestiging van een nutsbedrijf. 
• staat in teken van overname en fusie; 
• herinrichting van de organisatie op basis van 

analyse en verbetering van de bedrijfs
processen; 

• daardoor (verdere) afbouw organisatie; 
• personeelsafdeling nu onderdeel van groter 

geheel door fusie; 
• personeelsafdeling van vestiging zal 

langzamerhand kleiner worden en sterkere 
link hebben met hoofdorganisatie; 

320 4 FTE 
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• personeelsbeleid staat in teken van 
reorganisatie. 

5. Electra Elektriciteitsproducent. 
• onlangs ingrijpend gereorganiseerd: veel 

functies komen te vervallen maar ook 
vacatures ontstaan; 

• structuur van resultaatverantwoordelijke 
eenheden; 

• personeelsafdeling met reorganisatie 
gecentraliseerd t.b.v. eenheid in personeels
beleid; 

• decentraal zijn wel personeelsadviseurs 
benoemd om de veranderingen te onder
steunen; 

• streven om personeelsbeleid integraal op te 
pakken. 

1000 18FTE 

6. World 
Con
tainers 

Container overslagbedrijf in de haven. 
• onlangs gereorganiseerd en door omscholing 

geen gedwongen ontslagen; 
• nadruk van stukgoed naar containersector; 
• door automatisering meer werk met (veel) 

minder mensen; 
• veranderingen bij klanten: grootschaliger en 

hogere eisen aan klantgerichtheid; 
• organisatie moet mee veranderen; 
• personeelsafdeling deels gedecentraliseerd; 
• personeelsafdeling was tot voor enige jaren 

vooral beheersmatig; 
• personeelsafdeling bepaalde veel, nu meer 

naar de lijn en meer decentraal; 
• personeelsbeleid was en is integraal onderdeel 

van algemeen beleid. 

2100 12FTE 

7. 
Pension-
Plan 

Zelfstandige divisie van een 
verzekeringsbedrijf gericht op 
pensioenverzekeringen. 

• veranderende markt waarin individualisering 
belangrijke rol speelt. Organisatie dient zich 
hieraan aan te passen; 

• van product- naar marktgericht; 
• flexibelere en klantgerichtere instelling van 

mensen geëist; 
• personeelsafdeling ontwikkelt zich naar onder

steunende en adviserende afdeling; 
• meer 'samen met' i.p.v. 'voor' het manage

ment; 
• sleutelbegrippen in personeelsbeleid: 

flexibiliteit, employability en mobiliteit; 
• veel aandacht voor loopbaanbeleid. 

650 4FTE 

8. 
Pecunia 

Inter -bancaire instelling die het 
betalingsverkeer regelt. 

• Onlangs ontstaan door fusie van 3 organisaties 

1300 16FTE 
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met zeer verschillende achtergronden en 
culturen; 

• grote en snelle veranderingen in de markt; 
• nieuwe veranderingen in planning; 
• flexibiliteit en meer klantgerichtheid van 

medewerkers geëist; 
• personeelsafdeling gecentraliseerd omdat er 

eenheid in personeelsbeleid moest ontstaan; 
• hele arbeidsvoorwaardenpakket en personeels-

managementinstrumentarium in verandering; 
• veel veranderingen ook in personeelsafdeling; 
• personeelsafdeling zal opnieuw 

gedecentraliseerd worden; 
• veel aandacht voor ondersteuning lijn. 

9. 
Juris 

Advocatenkantoor dat nationaal en 
internationaal opereert. 

• bewust voor centrale vestiging in Nederland 
gekozen want daardoor specialisatie mogelijk 
en meer samenhang en homogeniteit; 

• internationalisatie speelt belangrijke rol; 
• sterk gericht op primaire proces en primaire 

functies; 
• personeelsafdeling opgesplitst in 2 delen: 

gericht op ondersteunend personeel en gericht 
op juridisch personeel; 

' inrichting personeelsmanagement voor 
juridisch personeel; 

• veel aandacht voor recruiting, kwalitatief 
goede afstudeerders; 

• nu beoordelingsproces optimaliseren. 

350 2,5 FTE 

10. 
Multi-
meubel 

Winkelketen in de meubelbranche die 
onderdeel uitmaakt van een internationale 
holding. 

• branche staat onder druk door hogere eisen 
consument en door toenemend aantal 
aanbieders; 
beleid gericht op kostenbesparing en omzet-
vergroting; 

• geen eigen personeelsafdeling; 
• personeelsfunctionaris wordt gedetacheerd 

vanuit holding; 
• flexibele en op verandering gerichte 

medewerkers gewenst: hogere eisen ; 
• flexibele contracten voor medewerkers. 

150 0,7 FTE 

Non
Profit 
11. 
DG 
Vervoer 

Directoraat Generaal van een ministerie, 
bestaande uit twee beleidsdirecties, twee 
uitvoerende onderdelen en de stafafdelingen. 

• afgelopen 10 jaar drastisch in omvang 
verkleind; 

• komende jaren zullen eveneens worden 

650 9 FTE 
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gekenmerkt door verdere afslanking, 
rationalisering, verzelfstandiging en 
overheveling van taken; 

• personeelsafdeling sinds begin van de jaren 
negentig sterk in beweging door 
decentralisatie van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden en door invoering van integraal 
management (overheveling 
personeelsmanagementtaken naar de lijn); 

• minder beheerstaken en uitvoering en meer 
advisering; 

• omvang personeelsafdeling daarmee 
teruggebracht van 13 naar 9. 

12. 
Sociale 
Werkvoor
ziening 

Sociale Werkvoorziening, verdeeld over een 
industrieel bedrijf en groenvoorziening. 

• eindjaren tachtig van open eind naar budget
financiering en daardoor veel veranderd; 

• veel meer nadruk op bedrijfseconomische 
aspecten; 

• anderzijds strengere eisen aan WAO; 
• dus: kwalitatief en kwantitatief hogere eisen 

en 'kwaliteit' medewerkers daalt; 
• voor personeelsafdeling is zorgaspect nog 

steeds belangrijk; 
• bezig met overheveling taken naar de lijn; 
• personeelsafdeling moet meer ondersteunen en 

adviseren en lijn meer uitvoeren; 
• veel activiteiten gepland gericht op 

ontwikkeling en verbetering 
personeelsmanagementinstrumentarium. 

570 5,3 FTE 

13. 
Jeugd & 
Welzijn 

Jeugdwelzijnsinstelling. 
• een van de oudste hulpverleningsorganisaties 

in Nederland; 
• organisatie staat bekend om zijn vernieuwende 

aanpakken; 
• sterk gedecentraliseerde organisatie met 

relatief autonome onderdelen; 
• door nieuwe methodieken andere eisen aan 

medewerkers; 
• personeelstaken liggen in de lijn; 
• sinds 2 jaar is men bezig met het optuigen van 

een volwaardige personeelsafdeling. Daarvoor 
was er alleen een personeelsadministratie; 

• opleiden lijn in personeelstaken en 
ontwikkelen samenhangend 
personeelsmanagementinstrumentariumzijn 
belangrijk. 

580 2 FTE 

14. Rijks
dienst 

Zelfstandig opererende dienst die onderdeel 
uitmaakt van een ministerie. Decentraal (door 
het land) georganiseerd. 

• organisatie staat in teken van krimp; 

900 23 FTE 
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• centrale personeelsafdeling en decentrale 
personeelsfunctionarissen in het land; 

• afstemming en verdeling taken centraal en 
decentraal op personeelsgebied is steeds punt 
van discussie. 

15. 
Streek
zieken
huis 

Ziekenhuis dat in de regio een zorgfunctie 
vervult. 

• bezig met invoering andere structuur rondom 
specifieke patiëntengroepen; 

• richten op kwaliteit van dienstverlening aan 
patiënten; 

• personeelsafdeling bezig met het maken van 
een kwaliteitsslag; 

• personeelsafdeling wil beter aansluiten bij 
wensen en behoeften van de klanten; 

• bezig met doorlichten en verbeteren van de 
procedures . 

1900 9,2 FTE 

16. 
Omroep 

Omroep organisatie op Christelijke grondslag. 
• bezig met transformatieproces; 
• moeten een meer marktgerichte organisatie 

worden; 
• wordt meer van mensen gevraagd (meer 

initiatief en meer communicatie); 
• personeelsafdeling moet mee veranderen van 

reactief naar pro-actief en van ad hoc naar 
gestructureerd; 

• personeelstaken moeten in de lijn worden 
belegd; 

• gaan zich bezig houden met ontwikkeling 
nieuw personeelsmanagement 
instrumentarium. 

300 4FTE 

17. 
Univer-
siteits-
biblio-
theek 

Bibliotheek van een grote universiteit met 
naast de reguliere rol tevens een internationale 
rol. 

• onlangs ingrijpend gereorganiseerd; 
• steeds minder overheidssubsidies; 
• steeds meer de nadruk op 

informatietechnologie; 
• dus meer aandacht voor derde geldstroom 

activiteiten; 
• personeelsafdeling moet naast personeels- ook 

organisatietaken oppakken; 
• personeelstaken worden sinds enkele jaren 

meer en meer in de lijn belegd. 

200 3 FTE 

18. 
Douane 

Douane district. 
• ingrijpende reorganisatie binnen douane als 

gevolg van externe ontwikkelingen; 

• moet steeds resultaat- en klantgerichter gaan 
werken; 

• dit stelt hogere en andere eisen aan de 
medewerkers; 

430 3,5 FTE 
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• personeelstaken zijn een taak voor de lijn 
geworden; 

• personeelsafdeling moet meeveranderen: van 
bewaking regelgeving naar advisering en 
ondersteuning van de lijn; 

• personeelsafdeling moet dichter bij primaire 
proces staan; 

• personeelsontwikkeling, mobiliteit, uitstroom-
bevordering en resultaatgericht leidinggeven 
zijn belangrijke items. 

19. 
Verpleeg
huis 

Middelgrote verpleeginstelling. 
• op handen zijnde fusie met bejaardentehuis; 
• meer 'zorg op maat' voor bewoners; 
• personeelsafdeling met parttime 

personeelsfunctionaris; 
• personeelsafdeling (nog) niet bij fusieproces 

betrokken; 
• gericht op personeelstaken en (nog) niet op 

organisatietaken; 
• aandachtspunten personeelsbeleid: 

ziekteverzuim, arbo, opleidingsbeleid, 
functioneringsgesprekken. 

250 0,6 FTE 

20. 
Gemeente 

Zelfstandige deelgemeente van één van de 
grootste gemeenten van Nederland. 

• na eerste jaren van opbouw organisatie 
komende jaren gericht op verder ontwikkeling 
en uitbouw van zaken als zelfbeheer, 
stroomlijning, in- en externe klantgerichtheid, 
kostenbewustzijn, kwaliteitszorg, integraal 
management en decentralisatie; 

• stelt hogere eisen aan de medewerkers en aan 
management; 

• meer personeelstaken naar de lijn; 
• ook personeelsafdeling moest meeveranderen 

van overnemend naar ondersteunend en 
uitvoerend; 

• kwaliteitsslag op personeelsafdeling; 
• bezig met opzetten handboek P&O voor de 

lijn; 
• bezig met ontwikkelen 'social controller' 

functie. 

350 3,75 FTE 

Fig. 5.5 - Beknopte beschrijving deelnemende organisaties 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de organisaties qua omvang, branche, 
product, of dienstverlening een zeer gevarieerd beeld bieden. Ook als gekeken 
wordt naar de omvang van de personeelsafdeling is het beeld zeer divers. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat alleen de 'personeelsdeskundigen' gerekend zijn. 
Het betreft diegenen die zich bezig houden met specifieke personeels
management- en organisatietaken, zoals personeelsconsulenten, personeels-
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functionarissen, opleidingscoördinatoren, arbo-functionarissen, organisatie- en 
formatiedeskundigen, etc. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn een 
scheidslijn te trekken: wie behoort wel en wie niet tot deze categorie 'deskun
digen'. 
Administratieve en secretariële medewerkers zijn niet meegeteld omdat in een 
aantal gevallen de personeels- en salarisadministratie is ondergebracht bij de 
financiële administratie of valt in de categorie 'secretariaat'. De bepaling van het 
aantal personeelsadministratieve medewerkers was derhalve moeilijk te bepalen 
en leverde vergelijkingsproblemen op. 

Er is steeds gezocht naar organisatorische eenheden die een afgerond onderdeel 
vormen. Denk aan een werkmaatschappij, een vestiging, etc. Soms opereren de 
deelnemende organisaties zeer zelfstandig (o.a. Streekziekenhuis, Jeugdwel-
zijnsinstelling). Vaak maken zij onderdeel uit van een groter geheel (o.a. de 
Rijksdienst, Directoraat-Generaal Vervoer, Deelgemeente, H-Holding, Digi-
trans). Wat betreft omvang variëren ze sterk. De kleinste organisatie heeft 150 
medewerkers, de grootste 2100. Zowel de dienstverlening (o.a. Juris, F-Data, 
Digi-trans) als handelsorganisaties (H-Holding, Multi-Meubel) als de 
productiesector (Electra) zijn vertegenwoordigd. Binnen de non-profit zijn dit 
overheidsorganisaties, zorginstellingen en het onderwijs (Universiteitsbiblio
theek). 

De grootste personeelsafdeling heeft 1 personeelsdeskundige op 40 medewerkers 
en is gesitueerd bij de Rijksdienst. De kleinste bevindt zich in de zorgsector: het 
verpleeghuis heeft omgerekend 1 personeelsdeskundige op 420 medewerkers. 

5.3.3 Werkwijze per organisatie 
De dataverzameling heeft plaats gevonden op 3 manieren: 
• Documentstudie. Door het bestuderen van jaarverslagen, beleidsnotities 

inzake personeelsmanagement, CAO's, etc. is een beeld verkregen van de 
betreffende organisatie (omvang, branche, primair proces, etc); 

• Enquêtes. Met behulp van enquêtes zijn gegevens verzameld bij zowel de 
personeelsfunctionarissen als bij twee groepen 'klanten' van de personeels
afdeling, managers en medewerkers. Omdat deze twee groepen verschillende 
producten/diensten afnemen van de personeelsafdeling, zijn hiervoor aparte 
vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijst voor medewerkers is een selectie van 
de vragenlijst voor managers en personeelsfunctionarissen. De vragenlijst 
bevat uitsluitend gesloten vragen, waarbij de respondent d.m.v. een kruisje 
zijn voorkeur kan aangeven. 

• Interviews. Er zijn interviews afgenomen met zowel personeelsfunctionaris
sen, managers als medewerkers. Medewerkers werden altijd in groepen 
geïnterviewd, lijnmanagers soms ook. Interviews met topmanagers en 
personeelsfunctionarissen hebben doorgaans individueel plaatsgevonden. De 
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interviews hadden een semi-gestructureerd karakter. Er is gebruik gemaakt 
van een korte checklist. 

Onderstaand overzicht geeft aan hoeveel interviews en enquêtes er per organisatie 
en per categorie zijn afgenomen: 

Organisatie Categorie Aantal 
interviews 

Aantal 
enquêtes 

Profit: 
1. F-Data Management 

Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
2 

3 
10 
2 

2. H-Holding Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
10 
2 

4 
10 
2 

3. Digi-trans Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

3 
8 
1 

4 
8 
1 

4. NV Nuts Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

2 
9 
2 

3 
10 
1 

5. Electra Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
9 
2 

4 
10 
3 

6. World 
Containers 

Management 
Medewerkers1 

Personeelsfunctionarissen 

2 
8 
2 

3 
7 
2 

7. Pension-
Plan 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

9 
9 
3 

12 
10 
3 

8. Pecunia Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
6 
2 

6 
13 
2 

9. Multi-
meubel 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

2 
2 
1 

1 
5 
1 

10. Juris Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

1 
4 
2 

1 
4 
2 

Non-Profit 
11. DG Vervoer Management 

Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
1 

4 
10 
1 

Bij World Containers is i.o.m. de organisatie afgesproken dat het laagste niveau 
leidinggevenden (teamleiders) in de organisatie betrokken wordt in het onderzoek en dat 
deze groep de medewerkers vragenlijsten krijgt toebedeeld. 
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12. Sociale 
Werkvoorziening 

Management 
Medewerkers1 

Personeelsfunctionarissen 

5 
8 
4 

13 
17 
5 

13. Jeugd & 
Welzijn 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
2 

3 
8 
2 

14. Rijksdienst Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
10 
2 

4 
10 
2 

15. Streek
ziekenhuis 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

5 
7 
1 

5 
7 
1 

16. Omroep Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
1 

5 
11 
4 

17. Universiteits
bibliotheek 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

6 
10 
2 

5 
12 
2 

18. Douane Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
3 

10 
12 
2 

19. Verpleeghuis Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

9 
10 
2 

9 
9 
2 

20. Gemeente Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
13 
2 

4 
12 
2 

Totaal Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 
Totaal 

84 
165 
32 

281 

103 
195 
42 

340 

Fig. 5.6 - Overzicht aantal enquêtes en interviews 

Er is dus voor dit onderzoek zowel gebruik gemaakt van gestructureerde data 
(enquêtes) als van minder gestructureerde data, afkomstig uit de semi-gestructu-
reerde interviews. De keuze voor de informanten uit de organisatie (wie wordt 
gevraagd voor de interviews, wie wordt gevraagd een enquête in te vullen) is 
overgelaten aan de desbetreffende organisatie. Door de onderzoeker is alleen 
gevraagd naar categorieën (dus: aantal managers, aantal medewerkers, aantal 
personeelsfunctionarissen), verspreid over verschillende niveaus en functies 
binnen de organisatie. 
Het verzamelde materiaal biedt voldoende voor 20 afzonderlijke case-studies. 
Maar door de wijze van analyseren (multi-variate analysetechnieken) is het 

Bij de Sociale Werkvoorziening zijn de medewerkers die onder de wet Sociale 
Werkvoorziening vallen buiten het onderzoek gelaten. Alleen de ambtenaren binnen de 
organisatie zijn in het onderzoek betrokken. 
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niveau van afzonderlijke case-studies overstegen en is op een hoger abstractie 
niveau getracht tot conclusies en uitspraken te komen. 

5.4 Resumerend 

In dit hoofdstuk is het onderzoeksmodel geoperationaliseerd en de onderzoeks
opzet beschreven. Uitgewerkt is hoe de verschillende onderdelen van de 
vraagstelling zijn onderzocht. Tevens is een beknopte beschrijving gemaakt van 
de 20 organisaties die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Tenslotte is 
ingegaan op de werkwijze die is gehanteerd bij het verzamelen van het onder
zoeksmateriaal. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten. 
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Belangrijke aspecten om het functioneren van de 
personeelsafdeling te beoordelen 

Samenvatting hoofdstuk 6 

In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksvragen (belangrijkste activiteiten, 
klantoordeel over de dienstverlening en toegekende speelruimte) globaal 
besproken. 
Met behulp van factoranalyse van alle in de 20 organisaties verzamelde data is 
datareductie gepleegd. Er is geanalyseerd welke aspecten van de inhoud van 
het werk, de kwaliteit van dienstverlening en de toegekende speelruimte 
belangrijk zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeels
functionarissen. 

Activiteiten van de personeelsfunctie: de inhoud van het werk (onderzoeks
vraag 1) 
Allereerst wordt, in paragraaf 6.2, gekeken naar de inhoud van het werk, naar 
de activiteiten van de personeelsfunctie. Hier blijkt dat de drie respon-
dentengroepen een verschillende perceptie hebben van wat belangrijke activi
teiten zijn: 
• managers hechten vooral aan een adequate personeelsadministratie (op de 

tweede plaats komt individuele personeelsbegeleiding); 
• medewerkers willen duidelijkheid, regelvorming in de zin van duidelijke 

rapportagelijnen en duidelijke functieomschrijvingen. Op de tweede plaats 
komen duidelijkheid in de personeelsbegeleiding (beoordelingsgesprekken, 
loopbaanpaden, opleidings- en trainingsprogramma's); 

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelings
instrumenten in de personeelsbegeleiding (beoordelingssystemen en 
horizontale mobiliteit). 

Er wordt tevens gekeken naar personeelsactiviteiten die alleen voor managers 
en niet voor medewerkers worden uitgevoerd. Hier blijkt dat: 
• managers vooral geïnteresseerd zijn in informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen belang hechten aan personele informatie

voorziening in het algemeen. 

Dienstverleningsaspecten (onderzoeksvraag 2) 
In paragraaf 6.3 worden de variabelen die betrekking hebben op de kwaliteit 
van dienstverlening geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat managers en 
medewerkers andere verwachtingen van de personeelsafdeling hebben: 
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• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect, in de zin van 
doen wat je belooft en op het juiste moment de juiste zaken aanleveren. 
Aandacht, individuele zorg voor de klant, komt op de tweede plaats; 

• medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect (betrouwbaarheid 
komt op de tweede plaats); 

• Personeelsfunctionarissen zelf achten, evenals managers, betrouwbaarheid 
het belangrijkste aspect. Ook bij personeelsfunctionarissen komt aandacht 
op de tweede plaats. 

Speelruimte (onderzoeksvraag 3) 
Tenslotte wordt in paragraaf 6.4 ingegaan op de waag welke aspecten belang
rijk zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
bij het verwerven van speelruimte. Opvallend is dat medewerkers hier weinig 
zicht op hebben, dit blijkt uit het grote aantal missing values. De verschillende 
respondentengroepen hebben ook hier verschillende verwachtingen. 
• managers vinden een getoetste bijdrage belangrijk; 
• medewerkers hechten aan effectmeting (voorzover de vragen zijn ingevuld 

en zij een mening hebben); 
• personeelsfunctionarissen willen invloed kunnen uitoefenen op de besluit

vorming. 

De conclusie luidt dat allereerst de klanten van de personeelsafdeling (mana
gers en medewerkers) verschillende eisen stellen aan en verwachtingen hebben 
van de personeelsafdeling, zowel wat betreft de dienstverlening als met 
betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd ten aanzien van het 
verwerven van speelruimte. 
Ten tweede komt naar voren dat de aanbieders van de diensten, de personeels
functionarissen, eigen beelden en verwachtingen hebben van wat belangrijk is 
aan hun dienstverlening en hun werkzaamheden: zij achten andere activiteiten 
belangrijk dan hun klanten. 
Al met al maakt dit het werk voor een personeelsafdeling niet gemakkelijk. 
Maar ook is duidelijk dat personeelsfunctionarissen onvoldoende zicht hebben 
op wat de klanten van hen verwachten en eisen.  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op basis van een analyse van het gehele bestand aan 
respondenten (N=340) ingegaan op de volgende punten: 
• welke aspecten van de inhoud van het werk (taken en activiteiten) zijn 

belangrijk in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen (onderzoeksvraag 1); 
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• welke aspecten van de dienstverlening zijn in de ogen van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen belangrijk (onderzoeksvraag 2); 

• welke aspecten zijn belangrijk in het kader van verwerven van speelruimte in 
de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
(onderzoeksvraag 3). 

De data zijn verzameld over 20 organisaties en van 3 verschillende respon-
dentengroepen: management, medewerkers en personeelsfunctionarissen. In totaal 
zijn 340 enquêtes verzameld. Daarnaast zijn 181 mensen geïnterviewd. In het 
volgende hoofdstuk zal deze analyse gedetailleerd worden uitgewerkt voor de 
afzonderlijke organisaties. 

6.2 De activiteiten van de personeelsfunctie (onderzoeksvraag 1) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten die een personeelsfunctie 
uitvoert. Welke activiteiten zijn in de ogen van respectievelijk managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen belangrijk? 

Er zijn in de vragenlijst 53 vragen opgenomen die betrekking hebben op concrete 
activiteiten, de inhoud van het werk van de personele functie. 36 Daarvan zijn aan 
alle respondenten gesteld (personeelsfunctionarissen, managers en medewerkers). 
17 vragen zijn alleen voorgelegd aan personeelsfunctionarissen en managers. Dit 
omdat medewerkers dergelijke 'diensten' van de personeelsafdeling niet afnemen. 

Met behulp van factoranalyse1 worden alle afzonderlijke wagen (of variabelen) 
'samengevat' tot een aantal onderliggende factoren. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de respondentengroepen. 
Op deze wijze wordt geanalyseerd welke aspecten van het werk van de perso
neelsfunctie belangrijk wordt gevonden door de verschillende respondenten-
groepen. 

1 Factoranalyse is een statistische techniek die gebruikt kan worden om een relatief klein 
aantal factoren te identificeren uit een grote groep variabelen die veel onderlinge relaties 
hebben. Met behulp van factoranalyse wordt a.h.w. een samenvatting gemaakt van de 
belangrijkste bevindingen uit de data. De 'factoren' hebben geen onderlinge relatie, ze 
zijn ongecorreleerd. 
Een goede factor analyse betekent: 
• dat er zo weinig mogelijk factoren nodig zijn om een fenomeen te verklaren. 
• dat het zinvolle factoren betreft die echt verklaren wat er in het bestand aan de hand is. 
Er wordt dan een antwoord gegeven op de vraag: wat hebben de variabelen met hoge 
waardes gemeenschappelijk? 
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6.2.7 Belangrijkste aspecten van inhoud van het werk voor de verschillende 
categorieën 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van personeelsafdelingen 
voor managers 

Factoranalyse op het bestand van managers (N=103) levert 12 factoren op, waarvan 
factor 7 t/m 11 minder dan 5% verklaarde variantie levert. De eerste 3 factoren leveren 
resp. 12,9%, 8,8% en 7,1% verklaarde variantie. 

Uit de factoranalyse blijkt dat de eerste drie factoren gezamenlijk een belangrijk 
deel van de verklaarde variantie in de datamatrix leveren (gezamenlijk 28,8%). 
Anders gezegd: met drie factoren kan een belangrijk deel (bijna eenderde) van de 
onderlinge verbanden verklaard worden. De factoren zijn ieder opgebouwd uit 
een aantal variabelen. Variabelen die sterk van invloed zijn en variabelen die 
minder sterk van invloed zijn. In onderstaand schema zijn de drie belangrijkste 
factoren weergegeven. Iedere variabele levert een bijdrage aan de factor. Hoe 
hoger deze bijdrage of 'lading' is, hoe belangrijker de variabele voor de factor is. 
Door de variabelen die hoog op de factor laden, die hoge scores hebben, te 
analyseren en te bezien wat zij onderling gemeenschappelijk hebben, kan aan 
iedere factor een label gehangen worden, dat samenvat wat er met de factor 
bedoeld wordt. 

De eerste factor ziet er als volgt uit: 

Inhoud van het werk management (N=103) 
Factor 1: Verklaarde variantie 12,9% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsadministratie wordt snel en juist uitgevoerd (.91) 
• Indien ik een mutatie doorgeef aan de personeelsadministratie wordt deze binnen een 

week verwerkt (.84) 

Label: Adequate personeelsadministratie  

Het label dat aan deze eerste factor gehangen kan worden duiden we aan met 
adequate personeelsadministratie. Voor managers is dit van essentieel belang. 
Deze administratie dient snel en juist te worden uitgevoerd. Managers 
beschouwen dit als één van de belangrijkste taken van de personeelsafdeling. 

Als tweede en derde factor komen de volgende naar voren: 
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Inhoud van het werk management (N=103) 

Factor 2: Verklaarde variant ie 8,8% 
De volgende variabele laadt als enige hoog op deze factor: 
• Indien individuele medewerkers in de problemen zijn geraakt zorgen wij voor 

zorgvuldige individuele begeleiding (.82) 

Label: Individuele personeelsbegeleiding  

Inhoud van het werk management (N=103) 

Factor S : Verklaarde variantie 7,1% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Management en ondernemingsraad werken hier als partners (.86) 
• De verhouding tussen management en ondernemingsraad is hier opbouwend (.82) 

Label: Relatie OR 

Uit analyse van de variabelen die hoog laden op factor twee blijkt dat managers, 
naast een goede personeelsadministratie, hechten aan zorgvuldige individuele 
personeelsbegeleiding. Als de derde factor wordt bekeken kan hier het label 
'goede relatie met de OR' aan gehangen worden. 
Kortom de activiteiten adequate personeelsadministratie, individuele perso
neelsbegeleiding en goede relatie met de OR zijn voor het management de 
belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie. 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van personeelsafdelingen 
voor medewerkers 

Factoranalyse op het bestand van medewerkers (N=195) levert 10 factoren op. De 
eerste factor heeft een verklaarde variantie van 18,6%, de daaropvolgende factoren van 
resp. 8,6%, 6,7% en 5,7%. Factor 5 t/mlO bieden minder dan 5% verklaarde variantie 
en kunnen derhalve verwaarloosd worden. 

De eerste factor: 

Inhoud van het werk medewerkers (N=195) 
Factor 1: Verklaarde variantie 18,6% 
• De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Iedereen in de organisatie weet wie zijn directe chef is en rapportagelijnen zijn 

duidelijk gedefinieerd (.79) 
• Onze functies zijn duidelijk omschreven in functieomschrijvingen (.78) 

Label: Regelvorming  
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De eerste factor is ook hier de belangrijkste factor. De variabelen die deze factor 
in belangrijke mate bepalen hebben beiden te maken met duidelijkheid over de 
eigen plaats en de plaats van anderen in de organisatie. Het label dat hieraan 
gehangen wordt is regelvorming. 
Medewerkers vinden dus, als het gaat om de activiteiten van de personeelsfunctie, 
duidelijkheid en regelvorming het belangrijkste. Zij hechten er vooral aan dat de 
organisatie duidelijk en inzichtelijk is en vastgelegd is in functiebeschrijvingen en 
dat er duidelijkheid is over de plaats en positie van personen in de organisatie. 

Als tweede en derde factor gelden: 

Inhoud van het werk medewerkers (N=103) 

Factor 2: Verklaarde variantie 8,6% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Tijdens het functionerings- c.q. beoordelingsgesprek worden concrete afspraken 

gemaakt over de toekomst in termen van ontwikkelingsrichting en te volgen 
opleidingen (.78) 

• Afspraken omtrent reactietermijnen bij sollicitatie, bevorderingscriteria , e.d. hebben 
wij zo concreet mogelijk vastgelegd (.68) 

Label: Duidelijke afspraken  

Inhoud van het werk medewerkers (N-lOi) 

Factor 3: Verklaarde variantie 6,7% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsadministratie wordt snel en juist uitgevoerd (.85) 
• Mutaties die ik doorgeef aan de personeelsadministratie worden foutloos doorgevoerd 

(.85) 

Label: Adequate personeelsadministratie 

Medewerkers hechten vooral aan duidelijkheid: duidelijkheid inzake de 
regelvorming binnen de organisatie (rapportagelijnen, plaats en rol in de organi
satie) en duidelijkheid inzake afspraken die gemaakt worden. Medewerkers 
willen anders gezegd weten waar ze aan toe zijn. Een personeelsafdeling die hier 
aandacht aan besteedt en zorgt voor instrumenten en sturing om dit te realiseren 
zal dus in de ogen van medewerkers goed scoren. Daarnaast vinden medewerkers 
een snelle en juiste personeelsadministratie belangrijk. 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van de personeelsfunctie 
volgens personeelsfunctionarissen 
Welke factoren zijn tenslotte volgens de personeelsfunctionarissen het belang
rijkste m.b.t. de inhoud van het werk? 
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Hieronder volgen ze in tabel: 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: Verklaarde variantie 18,8% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Tijdens het functionerings- c.q. beoordelingsgesprek worden concrete afspraken 

gemaakt over de toekomst in termen van ontwikkelingsrichting en te volgen 
opleidingen (.83) 

• Jaarlijks wordt met iedere medewerker tenminste lx een functionerings- c.q. 
beoordelingsgesprek gehouden (.77) 

• Horizontale mobiliteit wordt gestimuleerd binnen de afdeling, zodat medewerkers ook 
op andere plaatsten ervaring kunnen opdoen (.73) 

Label: Gestructureerde ontwikkelingsinstmmenten  

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat personeelsfunctionarissen vooral het 
aanbieden van gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten een belangrijk aspect 
van het werk van de personeelsfunctie vinden; instrumenten die gericht zijn op de 
ontwikkeling van de medewerkers, zoals functionerings- en beoordelings
gesprekken en het faciliteren van horizontale mobiliteit. 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 2: Verklaarde variantie 9,8% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Management en OR wisselen open informatie uit (.76) 
• De voortgang van opleidingen wordt bewaakt (.75) 
• Voor individuele loopbaanbegeleiding wordt gezorgd (.63) 

Label: Diversen 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 3: Verklaarde variantie 8,7% 
De volgende twee variabelen laden met name op deze factor: 
• Iedereen in de organisatie weet wie zijn directe chef is en rapportagelijnen zijn 

duidelijk gedefinieerd (.71) 
• Functies zijn hier duidelijk gedefinieerd, iedereen weet exact wat verwacht wordt van 

een bepaalde persoon in een bepaalde functie (.68) 

Label: Regelvorming  

Op de tweede factor (verklaarde variantie 9,8%) laden een aantal variabelen die 
zo verschillend zijn, dat interpretatie niet mogelijk is. Hier koppelen we het label 
diversen aan. 
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De derde factor (verklaarde variantie van 8,7%) biedt wel weer interpretatie
mogelijkheden. Hier gaat het net als bij de eerste factor van de medewerkers om 
regelvorming (duidelijke rapportagelijnen, functies zijn duidelijk gedefinieerd). 
Een adequate personeelsadministratie volgt bij personeelsfunctionarissen pas als 
vijfde factor (verklaarde variantie 7,6%). 
Uit de analyse van de resultaten die hierboven zijn besproken komt naar voren dat 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen verschillend denken over de 
mate waarin bepaalde activiteiten van het werk van personeelsfunctionarissen 
belangrijk zijn: managers hechten aan een adequate personeelsadministratie, 
medewerkers aan duidelijke regelvorming en personeelsfunctionarissen aan 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

6.2.2 Belangrijkste aspecten van inhoud van het werk voor personeels 
functionarissen en managers 

De personeelsfunctie heeft verschillende klanten: managers en medewerkers. 
Bepaalde activiteiten worden alleen uitgevoerd ten behoeve van managers. 
Medewerkers hebben hier slechts mee te maken via de lijnmanagers. Vragen over 
deze activiteiten (17) zijn alleen voorgelegd aan managers en personeels
functionarissen. Hieronder wordt beschreven welke van deze activiteiten in de 
ogen van managers respectievelijk personeelsfunctionarissen zelf, het meest 
belangrijk zijn. Het betreft activiteiten als lange termijn personeelsplanning, het 
regelen van individuele loopbaanbegeleiding voor medewerkers, beschikken over 
een eigen opleidingsbudget voor de afdeling, inzicht in loonkostenontwikkeling, 
beschikken over personele informatie (overzichten e.d). 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk voor managers 
Factoranalyse van deze 17 vragen op het bestand van managers (N=103) levert 6 
factoren op. De eerste factor heeft een verklaarde variantie van 19,5%. De volgende 
resp. 12,3%, 9,5%, 7,9%, 7,1% en 6,5%. 

De eerste factor ziet er als volgt uit: 

Inhoud van het werk management (N=103) 
Factor 1: Verklaarde variantie 19,5% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Ik heb voor mijn afdeling een eigen opleidingsbudget (.77) 
• Ik heb nu zicht op de formatie-omvang c.q. het personeelsbudget van mijn afdeling 

over 1 jaar 
(.66) 

Label: Beheersing personeelskosten  
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Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat managers vooral geïnteresseerd 
zijn in inzicht in en beheersing van de personele kosten. Informatie die inzicht 
geeft in die kosten vinden zij het meest belangrijk. 

Als tweede factor komt naar voren: het krijgen van juiste en duidelijke 
overzichten van de personeelsafdeling (verklaarde variantie van 12,3%). 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk voor personeelsfunctio
narissen 

Factoranalyse op het bestand van personeelsfunctionarissen levert 6 factoren op. De 
eerste factor heeft een verklaarde variantie van 23,0%. De volgende resp. 12,5%, 
10,9%,9,4%en8,2%. 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 
Factor 1: Verklaarde variantie 23,0% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsinformatie aan het lijnmanagement is vaak ongestructureerd (.82) 
• De personeelsinformatie voorziet in de behoefte van het lijnmanagement (.81 ) 

Label: Adequate personeelsinformatievooniening  

Personeelsfunctionarissen vinden dus een adequate personele informatievoorzie
ning in het algemeen het meest belangrijke aspect. 
Als tweede factor, met een verklaarde variantie van 12,5%, komt naar voren: 
adequate functiebeschrijving en -waardering. 

Uit bovenstaande 2 tabellen blijkt dus dat ook hier managers en personeelsfunc
tionarissen andere aspecten van het werk van personeelsafdelingen belangrijk 
vinden: 
• managers zijn vooral geïnteresseerd in personele kosten en informatie 

daarover zodat zij deze kosten kunnen beheersen. Op de tweede plaats volgt 
informatievoorziening in het algemeen; 

• personeelsfunctionarissen hechten belang aan algemene personeels
informatie-overzichten en aan het op snelle en adequate wijze beschrijven en 
waarderen van functies. 

Managers zijn anders gezegd specifieker in hun wensen inzake informatie
voorziening: zij wensen informatie over kosten, terwijl personeelsfunctionarissen 
juist personeelsinformatie in zijn algemeenheid als belangrijk bestempelen. 
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6.2.3 Conclusies ten aanzien van de activiteiten van de personeelsfunctie 
Uit de data-analyse blijkt dat managers, medewerkers en personeelsfunctionaris
sen ieder een ander deel van de activiteiten van de personeelsfunctie belangrijk 
vinden. Aan de hand van factoranalyse op 36 stellingen is geconcludeerd: 
• personeelsfunctionarissen vinden het aanbieden van gestructureerde 

ontwikkelingsinstrumenten de belangrijkste activiteit van hun werk; 
• managers hechten vooral aan een adequate personeelsadministratie; 
• medewerkers concentreren zich vooral op duidelijkheid in re gelvorming. 

Daarnaast zijn nog 17 stellingen voorgelegd aan personeelsfunctionarissen en 
managers, betreffende activiteiten waar alleen de lijn mee te maken heeft en 
waarbij medewerkers meer op afstand staan. Op basis van een factoranalyse op 
deze 17 stellingen concluderen we dat: 
• personeelsfunctionarissen vooral gericht zijn op het aanbieden van adequate 

informatievoorziening; 
• managers vooral hechten aan informatie waarmee zij de personele kosten 

kunnen sturen. 

Personeelsfunctionarissen hechten, anders gezegd, het meest belang aan de 
activiteiten die expliciet op hun vakgebied liggen en waaraan in de vakliteratuur 
veel aandacht wordt besteed. 

6.3 Belangrijke aspecten van dienstverlening (onderzoeksvraag 2) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op onderzoeksvraag 2: welke aspecten van de 
dienstverlening zijn voor klanten (managers en medewerkers) belangrijk? En 
welke aspecten in de ogen van de personeelsfunctionarissen zelf? 

Er zijn in de vragenlijst 21 wagen gesteld die te maken hebben met de kwaliteit 
van dienstverlening, met de mate van klantgerichtheid van de personeelsafdeling. 
Ook hier is met behulp van factoranalyse een samenvatting gemaakt: welke 
onderliggende factoren spelen een rol? 

6.3.1 Belangrijkste aspecten van dienstverlening voor de verschillende 
categorieën 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor managers 
Factoranalyse van het bestand van managers (N=103) levert 5 factoren op. Opvallend is 
dat 1 factor verantwoordelijk is voor ruim eenderde (36,6%) van de verklaarde variantie 
in dit databestand. Dit betekent dat met name deze ene factor belangrijk is voor de 
overeenkomsten in de database. 
De overige factoren zijn verantwoordelijk voor veel minder verklaarde variantie, resp. 
10.6%, 6.1%, 5.7% en 5.3%. 
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In onderstaande tabel worden de belangrijkste variabelen genoemd die op de 

eerste factor scoren: 

Dieiistverleningsaspecten Management (N=103) 

Factor 1: verklaarde variantie 36.6% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft (.88) 
• Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt dit 

ook (.82) 

Label: Betrouwbaarheid 

Bovenstaande variabelen komen overeen met de factor die door Zeithaml 
betrouwbaarheid wordt genoemd. Dit sluit dus aan bij haar bevindingen dat 
klanten betrouwbaarheid als het belangrijkste aspect van dienstverlening 
beschouwen (zie par. 5.2). 

Uit de data-analyse komt dus naar voren dat het belangrijkste dienstver
leningsaspect in de ogen van managers betrouwbaarheid is, in die zin dat de 
personeelsafdeling de diensten levert op het tijdstip dat zy belooft en als zij iets 
toezegt dat inderdaad ook doet. De tweede factor (10,6% verklaarde variantie) 
kan gelabeld worden met de term: aandacht (zie ook onder 'medewerkers'). 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor medewerkers 
Factoranalyse van het bestand van medewerkers (N=195) levert 4 factoren op. Ook bij 
deze analyse blijkt 1 factor te domineren met een verklaarde variantie van 35.5%. De 
andere drie factoren hebben een verklaarde variantie van resp. 8,6%, 7,9% en 5,3%. 
Ten behoeve van dit onderzoek wordt voornamelijk ingegaan op de eerste, belangrijkste 
factor. Over de tweede factor wordt opgemerkt dat het opvallend is dat deze 
overeenkomt met de eerste factor (betrouwbaarheid) bij managers. 

In onderstaande tabel zijn de onderliggende variabelen van de eerste factor opge

nomen: 

Dienstverleningsaspecten medewerkers (N=195) 

Factor 1: verklaarde variantie 35.5% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling geeft mij individuele aandacht (. 77) 
• Op de personeelsafdeling werken mensen die mij persoonlijke aandacht geven (. 74) 

Label: Aandacht 
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De term die bij deze variabelen past is aandacht. Medewerkers vinden dit dienst
verleningsaspect het meest belangrijk. Een klantgerichte personeelsafdeling 
schenkt individuele en persoonlijke aandacht aan de klanten en de medewerkers 
van de personeelsafdeling zijn beleefd en geïnteresseerd in de klant. 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor personeelsfunctionarissen 
Factoranalyse op het bestand van personeelsfunctionarissen (N=42) levert 7 factoren op. 
Ook hier wordt een fors deel van de verklaarde variantie, nl. 31.4%, bepaald door 1 
factor. De andere factoren hebben een verklaarde variantie van resp. 11,9%, 9,2%, 8,0% 
en 5,3%. Twee factoren vielen af, omdat ze niet betrouwbaar waren (geen variabelen met 
hoge lading). 
Opvallend is dat de tweede factor (verklaarde variantie van 11,9%) overeenkomt met de 
eerste factor bij medewerkers: aandacht. 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste variabelen die op deze factor 
laden: 

Dieitstverleningsaspecten personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: verklaarde variantie S 1.4% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft (.88) 
• Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt dit 

ook (.86) 

Label: Betrouwbaarheid 

Het blijkt dus dat managers en personeelsfunctionarissen hetzelfde aspect van 
dienstverlening belangrijk vinden, nl. betrouwbaarheid. Managers vinden het iets 
belangrijker dan personeelsfunctionarissen, zoals valt af te leiden uit het iets 
grotere percentage verklaarde variantie (resp. 31.4% bij personeelsfunctionaris
sen en 36.6% bij managers). 
Medewerkers wijken af en vinden aandacht het belangrijkste aspect van dienst
verlening: zij vragen aandacht van de personeelsafdeling. 

6.3.2 Conclusies inzake de dienstverlening van de personeelsafdeling 

Wat betreft de aspecten van dienstverlening hebben personeelsfunctionarissen en 
managers enerzijds en medewerkers anderzijds duidelijk verschillende meningen 
over wat zij belangrijk vinden: 
• personeelsfunctionarissen en managers zijn van mening dat de betrouwbaar

heidhet belangrijkste aspect van dienstverlening is; 
• medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
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Als dit wordt vergeleken met het onderzoek van Zeithaml e.a. (1990) dan blijkt 
dat managers dezelfde eisen en verwachtingen hebben van de dienstverlening van 
een personeelsafdeling als klanten van een dienstverlenende organisatie: de 
personeelsafdeling dient afspraken op tijd en juist na te komen. 
Ook personeelsfunctionarissen, de aanbieders van de dienst, achten dit het 
belangrijkste aspect van hun dienstverlening. 
Medewerkers wijken af van het reguliere klantenpatroon: zei vinden aandacht 
('empathy' in termen van Zeithaml), het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
Als gekeken wordt naar de tweede factor bij de drie respondentengroepen, dan 
valt op dat bij managers en personeelsfunctionarissen de tweede factor overeen
komt met de eerste factor van medewerkers {aandacht). En vice versa: de tweede 
factor bij medewerkers komt overeen met de eerste factor bij managers en 
personeelsfunctionarissen {betrouwbaarheid). 

6.4 Toegekende speelruimte (onderzoeksvraag 3) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de derde onderzoeksvraag: de aan de 
personeelsafdeling toegekende speelruimte. Geanalyseerd wordt welke aspecten 
belangrijk zijn bij het toekennen hiervan. 

In het onderzoeksmodel is gesteld dat personeelsafdelingen pas goed kunnen 
functioneren als zij door het lijnmanagement in de organisatie worden (h)erkend. 
Legitimiteit is dus een belangrijke voorwaarde. Deze legitimiteit werkt twee 
kanten op.Ten eerste dient de lijn personeelsbeleid belangrijk te vinden en de rol 
en positie van de personeelsafdeling te erkennen als een belangrijke voor de 
organisatie. Ten tweede dient de personeelsafdeling de toegekende speelruimte 
optimaal te benutten en bovendien door de wijze van optreden vertrouwen van de 
lijn te wimien. 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de aspecten die belangrijk zijn in het kader 
van de speelruimte van de personeelsfunctie. Er zijn in de vragenlijst een beperkt 
aantal vragen gesteld (7) die te maken hebben met de mate waarin de 
personeelsafdeling (h)erkend wordt binnen de organisatie en de wijze waarop de 
personeelsmanager de positie van de personeelsafdeling neerzet binnen de 
organisatie. 

Deze laatste vraag is vooral aan de orde gesteld in de interviews. In hoofdstuk 7 
wordt hier uitgebreid en gedetailleerd op ingegaan. 

Belangrijkste aspecten van speelruimte volgens managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen 
Hieronder volgt een analyse van aspecten die volgens de respondenten belangrijk 
zijn als het gaat om de verhouding tussen personeelsafdeling en lijnmanagement. 

Professionalisering van de personeelsfunctie 119 



Door middel van factoranalyse op 7 variabelen reduceren we deze aspecten per 
respondentengroep, achtereenvolgens voor management, voor medewerkers en 
voor personeelsfunctionarissen zelf. Hiervoor is wederom het gehele bestand aan 
respondenten gebruikt. 

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens management (N=103) 

Factor 1: verklaarde variantie 36.7% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Bijdrage personeelsafdeling aan organisatie is duidelijk (. 77) 
• Personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of gewenste effecten worden bereikt (. 77) 

Label: Getoetste bijdrage  

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens medewerkers (N=195) 

Factor 2: verklaarde variantie 38.3% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Evaluatie bijdrage personeelsafdeling door vergelijking resultaten met vooraf gestelde 

doelen (. 83) 
• Personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of gewenste effecten worden bereikt (. 82) 

Label: Effectmeting  

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens Personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: verklaarde variantie 37.3% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Personeelsafdeling heeft goede mogelijkheden om mee te spreken over besluitvorming 

(.88) 
• Personeelsafdeling maakt goed gebruik van beschikbare mogelijkheden om beleid te 

beïnvloeden (. 80) 

Label: Invloed op de besluitvorming  

Uit bovenstaande schema's blijkt dat de klanten van de personeelsafdeling vooral 
belang hechten aan een duidelijke en toetsbare bijdrage aan de organisatie: de 
bijdrage van personeelsafdelingen moet inzichtelijk worden gemaakt door het 
meten-van de effecten van het personeelsbeleid. Personeelsfunctionarissen hech
ten juist aan de invloed die men kan uitoefenen op het algemene organisatie-
beleid . 

1 Uit nadere analyse van de onderliggende frequentietabellen van de variabelen die laden 
op die 3 factoren bijdrage, effect en invloed blijkt dat medewerkers erg weinig zicht 
hebben op effectmeting en invloed van de personeelsafdeling: hier is sprake van meer dan 
50% 'missing values' (resp. 119 en 112 van de 195). Kennelijk hebben de medewerkers 
geen goed beeld hiervan. 
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Kortom, ook als het de mate van speelruimte betreft verschillen de percepties van 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. Men vindt andere aspecten 
van speelruimte belangrijk: 
• managers hechten aan een toetsbare bijdrage; 
• medewerkers achten effectmeting van belang; 
• personeelsfunctionarissen wensen invloed op de besluitvorming. 

Men wijst dus anders gezegd naar elkaar: managers en medewerkers verwachten 
van de personeelsfunctionarissen dat deze zorgen voor een inzichtelijke 
personeelsfunctie. Personeelsfunctionarissen wensen van het topmanagement dat 
ze bij zaken betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. 

6.5 Keuze voor uitwerking 

In dit hoofdstuk zijn steeds de belangrijkste drie factoren benoemd. Voor het 
vervolg van deze studie wordt uitsluitend gewerkt met de eerste en dus 
belangrijkste factor. Redenen voor deze keuze zijn: 
• de eerste factor is steeds de belangrijkste factor, de belangrijkste activiteit 

voor de betreffende groep deelnemers; 
• de eerste factor kent in de meeste gevallen een hoge tot zeer hoge verklaarde 

variantie en biedt dus voldoende houvast; 
• "parsimony' oftewel 'spaarzaamheid'. Een overdaad aan gegevens zou een te 

complex beeld genereren, waardoor noch de lezer noch de onderzoeker 
makkelijk de meest relevante resultaten kan vinden; 

• het gebruik van slechts één factor maakt het vergelijken van personeels
functionarissen, managers en medewerkers aanzienlijk eenvoudiger, hetgeen 
de toegankelijkheid van deze studie vergroot. 

6.6 Resumerend 

In dit hoofdstuk is door middel van factoranalyse op het gehele bestand aan 
respondenten gewerkt aan datareductie: de omvangrijke database is zodanig 
geanalyseerd dat er een aantal belangrijke factoren uit zijn gehaald waarmee in 
het volgende hoofdstuk verder zal worden gewerkt. Er is met behulp van 
factoranalyse als het ware een 'samenvatting' gemaakt van de belangrijkste 
elementen uit de database. Hiermee is een eerste globaal antwoord geformuleerd 
op de drie eerste onderzoeksvragen: 

Belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie wat betreft zaken die mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen aangaan (onderzoeksvraag 1): 
• voor managers adequate personeelsadministratie (als tweede volgt indivi

duele personeelsbegeleiding); 
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• voor medewerkers duidelijke regelvorming (als tweede volgt duidelijke 
afspraken); 

• voor personeelsfunctionarissen gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten 
(tweede aspect valt niet te interpreteren). 

Wat betreft zaken die alleen managers en personeelsfunctionarissen aangaan: 
• voor managers informatie over personele kosten; 
• voor personeelsfunctionarissen personele informatievoorziening in het alge

meen. 
Belangrijkste aspecten van de kwaliteit van dienstverlening als onderdeel van de 
legitimiteit (onderzoeksvraag 2): 
• voor managers en personeelsfunctionarissen betrouwbaarheid; 
• voor medewerkers aandacht. 

Belangrijkste aspecten bij het verwerven van speelruimte (onderzoeksvraag 3): 
• voor managers getoetste bijdrage; 
• voor medewerkers effectmeting; 
• voor personeelsfunctionarissen invloed uitoefenen. 

De conclusie is dat de klanten van de personeelsafdeling (managers en mede
werkers) verschillende eisen stellen aan en verwachtingen hebben van de 
personeelsafdeling, zowel wat betreft dienstverlening als met betrekking tot de 
activiteiten die worden uitgevoerd als met betrekking tot het verwerven van 
speelruimte. 
Daarbij komt naar voren dat de aanbieders van de diensten, de personeelsfunctio
narissen, eigen beelden en verwachtingen hebben van wat belangrijk is aan hun 
dienstverlening, bij het verwerven van speelruimte en ten aanzien van hun 
werkzaamheden: zij achten andere aspecten belangrijk dan de klanten. 

Uit de analyse van de activiteiten van de personeelsfunctie, waarmee zowel de 
klantgroep managers als medewerkers te maken heeft, kan het volgende worden 
geconcludeerd: het beeld t.a.v. de inhoud van het werk is diffuser dan het beeld 
rondom de kwaliteit van dienstverlening. De verklaarde variantie is meer 
verspreid over de verschillende factoren en ligt niet zo sterk geconcentreerd bij de 
eerste factor. Dit betekent dat, hoewel de eerste factor wel het belangrijkste is, 
aan de tweede en derde factor tevens een zekere mate van belang wordt gehecht 
door de klanten. 

Al met al maakt dit het werk voor een personeelsafdeling niet gemakkelijk. Maar 
ook is duidelijk dat personeelsfunctionarissen onvoldoende zicht hebben op wat 
de klanten van hun verwachten en eisen. 
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In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie per organisatie. Daarbij 
wordt hetgeen in dit hoofdstuk naar voren is gekomen nader uitgewerkt en 
uitgediept. 
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7. Analyse per organisatie: mate van professionaliteit per 
aspect 

Samenvatting hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie binnen de verschillende organi
saties: per onderzoeksvraag wordt deze nader uitgediept. 

Onderzoeksvraagl: Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op onderzoeksvraag 1: hoe beoordelen mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen hun personeelsafdeling op de 
taken die zij belangrijk achten. 
De respondentengroepen achten de volgende activiteiten belangrijk: 
• voor managers, een adequate administratie; 
• voor medewerkers, regelvorming; 
• voor personeelsfunctionarissen, gestructureerde ontwikkelingsinstrumen

ten. 

En wat betreft de specifieke taken voor managers: 
• managers informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen personeelsinformatie in het algemeen. 

Het betreft hier voornamelijk taken die vallen in de categorie 'routinematige 
taken' (administratie) en 'adaptieve taken' (regelvorming, informatie over 
personele kosten en personeelsinformatievoorziening in het algemeen). Dit zijn 
taken die een relatief hoog gehalte aan 'Technicality' in zich hebben. 
Alleen personeelsfunctionarissen hechten aan taken op een 'innoverend niveau' 
(ontwikkelingsinstrumenten), dus aan een taak waar relatief veel 
'Indétermination' bij komt kijken. De stelling voor dit onderzoek is, dat een 
personeelsafdeling professioneler is naarmate de klanten en de personeels
functionarissen op meer aspecten een hoge score geven. 
De resultaten luiden kort gezegd: 
• personeelsfunctionarissen zijn het meest positief: bij 25% van de organi

saties (vijf) scoren de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie 
taakgebieden hoog; 

• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op 
twee of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie (Digi-trans) stemmen de beelden van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en 
ontwikkelingsinstrumenten scoren hoog en de regelvorming laag;  
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• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert; 

• binnen acht organisaties bestaat geen overeenstemming tussen de 
verschillende klantengroepen over de wijze waarop de taken worden 
uitgevoerd. 

Ten aanzien van de taakgebieden die specifiek voor het management worden 
uitgevoerd kan het volgende worden vastgesteld: 
• personeelsfunctionarissen zijn negatiever over de personele infor

matievoorziening dan managers: bij zeven organisaties van de 19 (37%) 
scoren personeelsfunctionarissen beide aspecten als laag, tegenover drie 
van de 19 bij managers (16%). 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de tweede onderzoeksvraag. Er wordt 
gekeken naar de aspecten van dienstverlening die in de ogen van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen het belangrijkst zijn: 
• voor medewerkers, aandacht; 
• voor managers en personeelsfunctionarissen, betrouwbaarheid. 

In navolging van Zeithaml (hoofdstuk 5) wordt in dit onderzoek gesteld dat 
een personeelsafdeling professioneler is, naarmate men in de ogen van de 
klanten en van zichzelf op meer aspecten hoog scoort. 
Analyse leidt tot het volgende: 

• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de 
kwaliteit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de orga
nisaties beoordeelt men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als 
hoog; 

• medewerkers zijn uitgesproken negatief: bij elf organisaties (55%) beoor
delen zij de dienstverlening van de personeelsafdeling op beide aspecten 
als laag. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
In paragraaf 7.4 worden de resultaten t.a.v. het toekennen en verwerven van 
speelruimte besproken. De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel 
uit de interviews: in de vragenlijst zijn hierover slechts een beperkt aantal 
vragen opgenomen. 
Voor dit onderzoek wordt gesteld dat een personeelsfunctionaris zijn speel
ruimte moet 'verdienen': door op een bepaalde manier met de problemen en 
vragen van zijn klanten om te gaan kan hij vertrouwen verwerven en, als 
gevolg daarvan, meer speelruimte creëren. Een personeelsafdeling is profes
sioneler naarmate men in de ogen van klanten en van zichzelf vaker hoog 
scoort. De resultaten uit de analyses luiden:  
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medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant
woord) op deze vragen, geen duidelijk beeld van de speelruimte die de 
personeelsfunctie binnen de organisatie heeft; 
binnen geen enkele organisatie stemmen de beelden van personeels
functionarissen, managers en medewerkers overeen; 
bij vijf organisaties (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, 
Streekziekenhuis, Pecunia) zijn managers en personeelsfunctionarissen het 
erover eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 
Bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens 
dat de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft (Juris en Digi-trans). Bij 
Juris heeft dit te maken met de cultuur en structuur van een maatschap. Bij 
Digi-trans met de situatie waarin de organisatie verkeert (integratie met 
moederorganisatie); 
bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en perso
neelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de 
personeelsfunctie, personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de 
lijn bij personeelsaangelegenheden. 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 zijn uit het omvangrijke databestand keuzes gemaakt voor de 
vervolganalyse. Met behulp van factoranalyse is een samenvatting van het 
bestand gemaakt, gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvragen: 
• wat zijn de belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie (onderzoeks

vraag 1); 
• wat zijn de belangrijkste aspecten van dienstverlening (onderzoeksvraag 2); 
• wat zijn de belangrijkste aspecten om speelruimte te verwerven (onder

zoeksvraag 3). 

Er is gekeken naar de belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie voor 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. Hieruit bleek dat managers 
een adequate personeelsadministratie het belangrijkst vinden, medewerkers 
hechten belang aan duidelijke regelvorming en personeelsfunctionarissen aan 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 
Als gekeken wordt naar specifieke activiteiten ten behoeve van het management, 
dan vinden managers informatievoorziening over de personele kosten het 
belangrijkst. Personeelsfunctionarissen vinden personeelsinformatievoorziening 
in het algemeen het belangrijkst. 

Vervolgens bleek ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, dat managers 
en personeelsfunctionarissen de betrouwbaarheid van de dienstverlening het 
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belangrijkste aspect vinden. Medewerkers vinden aandacht het belangrijkste 
aspect. 

Wat betreft het toekennen c.q. verwerven van speelruimte bleek dat managers 
hechten aan een toetsbare bijdrage, medewerkers (voorzover ingevuld) aan 
effectmeting en personeelsfunctionarissen aan invloed op de besluitvorming. 
Naast deze algemene analyses is het interessant te bezien hoe de verschillende 
organisaties scoren op de afzonderlijke aspecten. In dit en in het volgende 
hoofdstuk wordt per organisatie een profiel geschetst van alle als belangrijk 
gekenmerkte aspecten ten aanzien van de inhoud van het werk, de kwaliteit van 
dienstverlening en de speelruimte. 

7.2 De inhoud van het werk: wat maakt de personeelsfunctie professio
neel? 

In par. 2.4.5 zijn de taken van de personeelsfunctie onderverdeeld in routine
matige activiteiten, adaptieve taken, innoverende taken en strategische taken. Als 
de voor het management belangrijkste taak van de personeelsafdeling, de 
adequate personeelsadministratie, onder de loep wordt genomen, dan kan deze 
ingedeeld worden in de categorie 'routinematig'. Een adequate personeels
administratie bestaat immers uit dagelijkse operaties: de salarissen moeten correct 
worden uitbetaald, correspondentie moet naar het juiste adres worden gestuurd, 
etc. Het betreft eenvoudige vraagstukken en problemen die erop gericht zijn de 
organisatie optimaal te laten functioneren. Dergelijke routinematige activiteiten 
dienen perfect en als een geoliede machine te worden uitgevoerd. 

Door de medewerkers wordt duidelijke regelvorming als de belangrijkste taak van 
de personeelsfunctie genoemd: de organisatiestructuur, functieprofielen, rapporta-
gelijnen e.d. dienen duidelijk te zijn. Deze taken van de personeelsafdeling 
worden onder 'adaptieve taken' geschaard: door dergelijke zaken goed 
georganiseerd te hebben worden problemen en verstoringen in de dagelijkse 
operatie voorkomen. 

Door de personeelsfunctionarissen wordt het ontwikkelen en gebruiken van 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten als belangrijkste taak beschouwd. 
Deze activiteiten worden ingedeeld in de categorie 'innoverende taken': ze zijn 
altijd gericht op het creëren van verandering binnen de organisatie. In sommige 
organisaties, waar het personeelsbeleid is geïntegreerd in het ondernemingsbeleid, 
kan ook sprake zijn van een strategische activiteit. In zo'n geval zijn de 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten gerelateerd aan veranderingen in de 
omgeving van de organisatie: indien er relevante veranderingen optreden worden 
de instrumenten, waar nodig, aangepast. 
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De kwestie of en in welke mate personeelsbeleid en ondernemingsbeleid met 
elkaar geïntegreerd zijn vomit echter geen onderdeel van dit onderzoek. Derhalve 
laten we de vraag of hier sprake is van een imioverende dan wel een strategische 
activiteit buiten beschouwing en wordt het ontwikkelen en gebruiken van 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten als een innoverende taak aangemerkt. 

Adequate personeelsinformatievoorziening, zeer belangrijk geacht door perso
neelsfunctionarissen, is vooral gericht op het voorkomen van problemen in de 
organisatie en 'control' op ingezette veranderingen (hebben ze de gewenste 
effecten?). Ziekteverzuimoverzichten, overzichten van parttimers, aantal man
nen/vrouwen, leeftijdsverdeling, etc. kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om 
zaken in de organisatie te signaleren, zodat problemen voorkomen kunnen 
worden. Daarom wordt de taak adequate personeelsinformatievoorziening 
ingedeeld bij minimaal de adaptieve taken. Indien de personele informatie ook 
wordt gebruikt om toekomstscenario's e.d. door te rekenen en de consequenties 
ervan in kaart te brengen, kan personele informatievoorziening beschouwd 
worden als een imioverende activiteit. 

Het verschaffen van informatie over beheersing personele kosten, de prioriteit van 
de managers, kan beschouwd worden als minimaal een adaptieve taak: om 
problemen te voorkomen is het immers van essentieel belang een goed overzicht 
te hebben over de personele kosten. Ook hiervoor geldt dat er sprake kan zijn van 
een imioverende activiteit, afhankelijk van hoe de informatie wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld ook om toekomstige ontwikkelingen door te rekenen). 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat managers en medewerkers 
routinematige en adaptieve taken het meest belangrijk vinden: adequate 
administratie, duidelijke regelvorming, informatievoorziening en informatie over 
personele kosten vallen is deze categorieën. Dit zijn activiteiten met een hoog 
'Technicality' gehalte en met een laag 'Indétermination' gehalte. Kenmerken zijn: 
makkelijk vast te leggen in regels en procedures, weinig uitzonderingen en 
makkelijk overdraagbaar. 
Alleen de activiteit 'gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten', de activiteit die 
door personeelsfunctionarissen zelf als de belangrijkste van hun takenpakket 
wordt beschouwd, kan gekenmerkt worden als tenminste een imioverende activi
teit. Deze activiteit is minder makkelijk vast te leggen en minder makkelijk 
overdraagbaar. Er zijn meer uitzonderingen en er wordt een beroep gedaan op 
creativiteit, vermogen en kennis van de beroepsbeoefenaar. 

Een professionele personeelsafdeling zal, zo is de stellingname in dit onderzoek, 
op alle activiteiten hoog moeten scoren. De routinematige activiteit personeels
administratie zal inmiers snel en vlekkeloos moeten verlopen om de dagelijkse 
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routine van het bedrijf door te laten gaan. Er mag geen ontevredenheid ontstaan 
onder medewerkers omdat salarissen onjuist of laat worden uitbetaald. En ook de 
andere adaptieve activiteiten -regelvorming, informatievoorziening in het 
algemeen en informatievoorziening over personele kosten- zullen efficiënt en 
effectief moeten verlopen om problemen te voorkomen en op te lossen. De 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten dienen goed te werken, zodat de 
organisatie veranderingen op de wat langere termijn aankan en klaar is voor de 
toekomst. 

Uiteraard moet de afdeling daarnaast aandacht besteden aan de aspecten die het 
belangrijkst geacht worden wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening, te 
weten betrouwbaarheid en aandacht. Bovendien geldt dat een personeelsafdeling 
goed inzicht dient te hebben in de perceptie van de klant ten aanzien van zijn 
activiteiten. 

7.2.1 Beoordeling van activiteiten tb.v. managers en medewerkers 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten die de personeelsfunctie 
verricht voor zowel managers als medewerkers (adequate personeelsadmini
stratie, regelvorming en gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten). In de vol
gende paragraaf wordt ingegaan op de taken die alleen voor de managers worden 
uitgevoerd (personeelsinformatievoorziening in het algemeen en informatie over 
personele kosten). 

Uitgangspunt bij het bepalen van de scores vormt het gemiddelde waarbij 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen worden beschouwd als drie 
afzonderlijke groepen respondenten. Telkens wordt het gemiddelde genomen van 
één groep respondenten binnen een organisatie1. Dit gemiddelde vormt de 
basisscore en daarmee wordt verder gewerkt. 

Het kan zo zijn dat binnen een groep van managers, medewerkers of personeels
functionarissen van een organisatie de meningen over een aspect sterk variëren: één 
manager is bijvoorbeeld erg positief en anderen zijn juist uitgesproken negatief. Dit komt 
tot uitdrukking in een hoge standaarddeviatie. Er is sprake van een grote mate van 
verdeeldheid als de standaarddeviatie groter is dan 2. Dit is bij ca. 10% van de scores het 
geval. Desondanks wordt in dit onderzoek het gemiddelde gebruikt als basis. Dit om een 
aantal redenen: 
• het maakt onderlinge vergelijking gemakkelijker; 
• een check op een steekproef wees uit dat de hoge standaarddeviatie in combinatie met 

een aantal respondenten en gemiddelden geen daadwerkelijke problemen opleverde; 
• in sommige gevallen (bijvoorbeeld daar waar slechts één personeelsfunctionaris 

aanwezig was of waar een aantal vragenlijsten niet was ingeleverd) bestaat 'een groep 
respondenten' slechts uit één persoon. In deze gevallen is niet bekend of er sprake was 
van gespreide meningen. 
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In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de verschillende groepen respon
denten per organisatie de drie meetaspecten, adequate personeelsadministratie, 
duidelijke regelvorming en gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (in termen 
van hoog/laag ) beoordelen. 

Dit levert 8 typen personeelsafdelingen op: 
• Type ARO (hoog op zowel administratie, regelvorming als ontwikkelings

instrumenten); 
• Type ARo (scoort hoog op administratie en regelvorming, laag op ont-

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type ArO (scoort hoog op administratie, laag op regelvorming, hoog op 

ontwikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aRO (scoort laag op administratie, hoog op regelvorming en ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type Aro (scoort hoog op administratie, laag op regelvorming en ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aRo (scoort laag op administratie, hoog op regelvorming en laag op 

ontwikkelingsinstrumenten); 
• Type arO (scoort laag op administratie en regelvorming, hoog op ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aro (scoort laag op administratie, regelvorming en ontwikkelings

instrumenten). 

In tabel 7.1 zijn de scores van de drie respondentengroepen uitgezet. 

Organi
satie 

ARO ARo ArO aRO Aro aRo arO aro 

3x 
hoog 

2xhoog, lx laag lx hoog, 2xlaag 3x laag 

1. 
F-Data 

Man. Pf Med. 

2. 
H-Holding 

Pf Man. Med. 

3. 
Digi-trans 

Pf 
Man. 
Med. 

4. 
NV Nuts 

Pf Man. 
Med. 

Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is gebaseerd op de mediaan 
(zie bijlage B). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', indien er 
beneden gescoord wordt dan heet dit 'laag'. Hoog wordt uitgedrukt met een HOOFD
LETTER. Laag door middel van een kleine letter. 
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5. 
Electra 

Med. Man. Pf 

6. World 
Con
tainers 

Pf Man. Med. 

7.Pension-
Plan 

Man. 
Med. 

Pf 

8. Pecunia Man. Med. Pf 
9. Juris Man. 

Med. 
Pf 

lO.Multi-
meubel 

Man. Pf 
Med. 

11. DG 
Vervoer 

Pf Man. 
Med. 

12. Soc. 
Werkvoor
ziening 

Man. Pf Med. 

13. Jeugd 
& Welzijn 

Pf Man. 
Med. 

14. Rijks
dienst 

Pf Man. 
Med. 

15. 
Streek-
ziekenh. 

Med. Pf Man. 

16. 
Omroep 

Pf Med. Man. 

17. 
Universi-
teitsbib. 

Pf 
Man. 

Med. 

18. 
Douane 

Pf Man. 
Med. 

^.Ver
pleeghuis 

Pf 
Med. 

Man. 

20. 
Gemeente 

Pf Man. 
Med. 

Totaal 
(%): 

P-funct. 
Managers 

Medew. 

5(25) 
1(5) 
1(5) 

2(1) 
1(5) 
1(5) 

3(15) 
4(20) 
2(10) 

1(5) 
6(30) 
4(20) 

3(15) 
2(10) 
5(25) 

3(15) 
2(10) 

1(5) 

1(5) 
4(20) 
2(10) 

2(10) 

4(20) 

Totaal 2 
(%): 

P-funct. 
Managers 

Medew. 

3x 
hoog 

5(25) 
1(5) 
1(5) 

2x hoog, lx laag 

6(30) 
11(55) 
7(35) 

lx hoog, 2x laag 

7(35) 
8(40) 
8(40) 

3x laag 

2(10) 

4(20) 
Tabel 7.1- Scores per organisatie (Man.=managers, Med.=medewerkers, Pf=personeels-
functionarissen) 
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Het valt op dat de personeelsfunctionarissen een rooskleuriger beeld hebben van 
de diensten die zij leveren dan de klanten: bij vijf van de organisaties (World 
Containers, NV Nuts, DG Vervoer, Universiteitsbibliotheek en Douane) zijn de 
personeelsfunctionarissen van mening dat zij het goed doen op alle fronten: zij 
scoren in hun perceptie hoog op zowel administratie, regelvorming als 
ontwikkelingsinstrumenten. 
Alleen bij de Universiteitsbibliotheek wordt deze mening gedeeld door een 
klantengroep: het management is het daar met de personeelsfunctionarissen eens. 

Daarnaast blijkt dat medewerkers vaker dan managers en personeelsfunctio
narissen, alle drie aspecten van de inhoud van het werk als laag beoordelen. Dit is 
het geval bij 4 organisaties (20%): F-Data, H-Holding, Universiteitsbibliotheek 
en World Containers. 
Tabel 7.2 geeft een samenvatting van de resultaten uit bovenstaande tabel. 

Score Organisatie Aantal (%) 

Man., Med. en Pf : eens (3x - -
hoog) 
Man., Med. en Pf : eens Digi-trans 1 (5%) 

(2xhoog, lx laag) 
Man. en Med.: eens (2x hoog, lx Juris 4 (20%) 

laag) DG vervoer 
Mening Pf wij kt af Rijksdienst 

Douane 
Man. en Med.: eens Pension-Plan 4 (20%) 
(lx hoog en 2x laag) NV Nuts 
Mening Pf wijkt af Jeugd & Welzijn 

Gemeente 
Pf en Man.: eens (3x hoog) Universiteitsbibliotheek 1 (5%) 
Med. : 3x laag 
Pf en Med.: eens (2x hoog lx Multi-meubel 2(10%) 
laag) Verpleeghuis 
Mening Man. wijkt af 
Geen overeenstemming F-Data 

H-Holding 
Electra 
World Containers 
Pecunia 
Sociale Werkvoorziening 
Streekziekenhuis 
Omroep 

8 (40%) 

Tabel 7.2 - Samenvatting scores klantgroepen op taken personeelsfunctie voor managers en 
medewerkers 
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Opvallend is dat in veel gevallen geen overeenstemming bestaat over de kwaliteit 
van de inhoud van het werk van de personeelsafdeling: in maar liefst 40% van de 
gevallen (8 organisaties) zijn managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen een verschillende mening toegedaan over de wijze waarop de personeels
afdeling bepaalde taken uitvoert. 
Slechts bij 1 organisatie (Digi-trans) zijn de 3 respondentengroepen het eens in 
hun oordeel. Hieronder wordt tabel 7.2 door middel van voorbeelden uit de 
interviews toegelicht: 

Personeelsfunctionarissen, management en medewerkers zijn het met elkaar 
eens (2x hoog en lx laag) 
Bij Digi-trans zijn alle drie de groepen, personeelsfunctionarissen, management 
en medewerkers het met elkaar eens over de inhoud van het werk dat de 
personeelsafdeling levert: op de administratie en op de ontwikkelingsinstrumenten 
scoort de personeelsafdeling hoog, op regelvorming scoort men daarentegen laag. 
De personeelsfunctionaris is ook erg alert op de personeelsadministratie: 

"Ik vind dat de personeelsfunctie minimaal moet zorgen voor het beheer, 
voor een goede snelle administratie. Dat moet goed in orde zijn. Eigenlijk 
moet men niet merken dat dat er is. " 

Het feit dat hier op regelvorming laag wordt gescoord heeft te maken met alle 
reorganisaties die binnen Digi-trans spelen en de onzekerheid over de toekomst 
van de organisatie die daarmee gepaard gaat. 
De personeelsfunctionaris hierover: 

"Wij zijn zeer afhankelijk van onze grootste klant, ah zij wat anders willen 
moeten wij wel meegaan. Dit maakt het lastig om een eigen strategie te 
maken en hier een organisatie op te bouwen. Maar als we dat niet doen 
weten we zeker dat we gestuurd worden. Dus proberen we het toch We 
maken zelf onze eigen roeispanen, zodat we zelf richting kunnen geven aan 
de verandering. Maar dit lukt niet altijd omdat de klant voor een groot deel 
bepaalt wat er hier gebeurt. " 

Een manager over de procedures: 
"We hebben geen erg geformaliseerde procedures. Veel zaken liggen vast in 
de hoofden van de mensen. Er wordt voor veel situaties vaak ter plekke iets 
bedacht. We zijn redelijk flexibel en als er goede argumenten zijn dan 
kunnen we om de regels heen. " 

Management en medewerkers zijn het met elkaar eens: 2x hoog en lx laag 
In vier gevallen delen medewerkers en management hetzelfde, relatief positieve, 
beeld over de activiteiten van de personeelsafdeling, nl. 2x een hoge en lx een 
lage score. 
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Het betreft de organisaties DG Vervoer, Rijksdienst, Douane en Juris. Bij DG 
Vervoer zijn management en medewerkers ontevreden over de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten, terwijl de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle 
aspecten goed beoordelen. 
Een medewerker: 

"Eigenlijk zou de personeelsafdeling veel beter moeten bijhouden wie wel 
en wie geen functioneringsgesprekken voert of opleidingsplannen maakt. Ze 
zouden kunnen uitzoeken wat er aan de hand is, waarom zaken niet 
gebeuren om dit vervolgens te rapporteren aan de directie. Op die manier 
geven ze ongevraagd advies maar maken daarbij gebruik van hun kennis 
en verantwoordelijkheid. " 

Bij de Rijksdienst geven de klanten een hoge score op regelvorming en een lage 
op administratie, terwijl de personeelsfunctionarissen dit juist andersom 
beoordelen. Soms kan een hoge score op regelvorming ook als minder positief 
ervaren worden. Een manager daar: 

"Ik ben er voorstander van dat de rechtspositie van ambtenaren fors naar 
beneden gaat. Het zijn gewoon asociaal goede regelingen die op de langere 
termijn ook voor individuele medewerkers slecht uitpakken. ... Men blijft 
dan ambtenaar vanwege de opgebouwde pensioenrechten en moet via het 
herplaatsingscircuit allerlei klusjes doen. ... Dit werkt overal in door, ook 
voor onze personeelsafdeling. Voor iedere uitdaging komt er zo een proce
dure. " 

Bij de Douane klagen management en medewerkers over de administratie, terwijl 
de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie aspecten een hoge score geven. 
Een manager: 

"De ergernis is vooral dat het niet gladjes verloopt. Men reageert 
bovendien anders als een medewerker belt of als ik zelf bel. Dan moet ik er 
dus vervolgens weer zelf achteraan. Ze zijn slordig met dat soort dingen en 
hebben niet altijd in de gaten dat ze met mensen te maken hebben en wat 
voor effect die slordigheid heeft. " 

Management en medewerkers zijn het met elkaar eens: lx hoog en 2x laag 
hi vier gevallen gaat het om een score van lx een hoge en 2x een lage (Jeugd & 
Welzijn, NV Nuts, Gemeente en Pension-Plan). 
Bij Jeugd & Welzijn scoort de personeelsafdeling in de ogen van management en 
medewerkers laag op regelvorming en op ontwikkelingsinstrumenten. Op 
administratie scoort men hoog. De personeelsfunctionarissen zijn van mening dat 
zij ook op de ontwikkelingsinstrumenten hoog scoren. 
Een lijnmanager over de ontwikkelingsinstrumenten: 
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"Er is binnen de organisatie weinig doorstroom naar boven mogelijk. Dus 
dan moetje doorstroom naar opzij regelen. In de CAO is geregeld dat et-
een budget is voor burn-out gevallen. Bij mij leeft nu al een tijdje de vraag 
hoe we dit gaan regelen. Ik heb deze vraag al een aantal keren bij de 
directie en bij P&O neergelegd. Gaan we dit pro-actief doen of reactief. 
Maar tot nu toe heb ik nog geen reactie. " 

Ook bij NV Nuts scoort de personeelsafdeling laag op regelvoraiing en 
ontwikkelingsinstrumenten. De personeelsfunctionarissen beoordelen zichzelf op 
alle drie de aspecten hoog. 

Bij de Gemeente zijn managers en medewerkers van mening dat de perso
neelsafdeling laag scoort op regelvorming en administratie en hoog op ont
wikkelingsinstrumenten. De personeelsfunctionarissen geven zichzelf een hoge 
score op regelvorming en een lage op ontwikkelingsinstrumenten en administratie. 
Een citaat van een manager over de administratie bij de Gemeente: 

"Maar administratiefis het een puinhoop. Zo levert de afwikkeling van één 
probleem meestal twee tot drie nieuwe problemen op Ik denk dat er te 
weinig controle op de invoer van gegevens is. " 

Personeelsfunctionarissen en managers zijn het eens 
Bij de Universiteitsbibliotheek zijn personeelsfunctionarissen en managers het 
eens dat de personeelsafdeling op alle 3 aspecten hoog scoort. Een manager over 
de administratie: 

"De personeelsafdeling is goed in het bijhouden van dossiers. De 
administratieve kant doen ze prima. Ik weet dat het lang niet overal zo is 
dat die betrouwbaar is. " 

Maar de medewerkers van de universiteitsbibliotheek geven juist op alle fronten 
lage scores. 

Personeelsfunctionarissen minder positief dan de klant 
Opvallend is tenslotte dat twee personeelsafdelingen zichzelf op alle fronten laag 
inschatten: bij Pension-Plan en bij Juris. 
Dit kan waarschijnlijk verklaard worden vanuit de normen die men aan het eigen 
functioneren stelt: Bij Juris (een maatschap) zijn de maten absoluut niet 
geïnteresseerd in professioneel personeelsmanagement. Zij hebben evenmin een 
beeld welke voordelen daaraan kleven. Feitelijk doet men het nu al beter dan bij 
andere advocatenkantoren. Een medewerker over het personeelsbeleid bij Juris: 

"Je ervaart het vaak als normaal dat ze er zijn. onze personeelsfunctionaris 
en onze recruiter. Maar als je hoort hoe het bij andere advocatenkantoren 
gaat, dan merk je pas dat het een hele luxe is. De vanzelfsprekendheid dat 
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er een secretaresse is, ook als de eigen afdelingssecretaresse op vakantie is, 
de goede wervingsprocedure, de homogeniteit in mensen, etc., dat is elders 
toch wel anders. " 

De personeelsfunctionaris en de recruiter moeten elke keer weer veel energie 
steken in het verkrijgen van budget: 

"Voor het oog doet men het hier heel serieus, maar wat betreft het los-
peuteren van de benodigde financiële middelen voor het personeels
beleidsinstrumentarium, daarvoor moet het onderste uit de kan gepraat 
worden. ... Het personeelsbeleid an sich neemt men serieus, alles wordt wel 
erkend. Alleen als je er de middelen voor vraagt dan staat men er minder 
voor open. Of de maten vinden dat zij het zelf het beste kunnen. " 

Bij Pension-Plan scoren de klanten (zowel medewerkers als managers) 
administratie zowel als regelvorming negatief. Personeelsfunctionarissen scoren 
daarnaast ook ontwikkelingsinstrumenten negatief. De personeelsafdeling erkent 
dus de problemen van de klanten. Het hoofd P&O van Pension-Plan bijvoorbeeld 
over de personeelsadministratie: 

"Het registreren van gegevens doen de personeelsfunctionarissen erbij. Als 
je een grotere omvang zou hebben zou je hier een aantal specialisten voor 
kunnen inzetten. Vandaar dat we de administratie willen gaan 
recentraliseren of concentreren zoals we dat hier noemen. Op dit moment 
klopt de informatie in het systeem absoluut niet. " 

7.2.2 Inzicht in tevredenheid van klanten over de personeels
administratie, de regelvorming en de ontwikkelings
instrumenten 

Vervolgens wordt nader ingegaan in hoeverre de personeelsfunctionarissen goed 
inzicht hebben in de perceptie van de klanten. Dit gebeurt door de precieze 
waardering van klanten en personeelsfunctionarissen per activiteit op een rijtje te 
zetten, te beginnen met het onderwerp dat managers het belangrijkst vinden: 
adequate personeelsadministratie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde groep 
respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. de 
managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect adequate personeelsadministratie. 

Professionalisering van de personeelsfunctie 13 7 



Organisatie Administratie (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 7,0 £5 6,8 
2. H-Holding 8,0 7,0 7,1 
3. Digi-trans 8,0 8,0 7,6 
4. NV Nuts 8,0 7,5 7,3 
5. Electra 6,7 5,7 LI 
6. World Containers 8,5 7.0 6.0 
7. Pension-Plan 6,3 IQ iÂ 
8. Pecunia 6,5 4J5 7,4 
9. Juris 7,0 8,0 £i 
10. Multi-meubel 6,0 «,0 6,5 
11. DG Vervoer 8,0 7,5 7,4 
12. Sociale werkvoorziening 7,3 19 52 
13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,7 8,2 
14. Rijksdienst 7,5 6,7 6,8 
15. Streekziekenhuis 8,0 7,2 7,0 
16. Omroep 8,0 7,0 8,0 
17.Universiteitsbibliotheek 8,0 8,0 6.8 
18. Douane 9,5 6J. L9 
19. Verpleeghuis 8,0 3J 7,4 
20. Gemeente 4,5 4,0 6J_ 
Gemiddelde 7,4 6,7 6,9 

Tabel 7.3 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
adequate administratie. Indien een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten de 
administratie aanzienlijk lager (=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Indien 
een getal vet, cursief en onderstreept is. dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk 
(=meer dan 1 punt) hoger dan die van de personeelsfunctionarissen. De minimale score is 2 
de maximale score is 10. 

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de personeelsafdeling in 20% van de 
gevallen (vier organisaties: World Containers, Pension-plan, Sociale Werkvoor
ziening en Douane) een aanzienlijk rooskleuriger beeld heeft over de kwaliteit 
van de personeelsadministratie dan management en medewerkers. 
Bij drie organisaties (Pecunia, Verpleeghuis en Universiteitsbibliotheek), heeft 
één van beide klantengroepen een aanzienlijk negatiever beeld. Bij de 
Universiteitsbibliotheek zijn dat de medewerkers en bij Pecunia en het 
Verpleeghuis is dat het management. 

Dus bij zes van de 20 organisaties (30%) scoort de personeelsafdeling wat betreft 
personeelsadministratie aanzienlijk slechter in de ogen van het management dan 
zij zelf denken. Dit terwijl het management de personeelsadministratie juist het 
belangrijkste aspect vindt. 
Bij de Sociale Werkvoorziening bestaat erg veel kritiek op de personeels
administratie. Een manager: 
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De personeelsadministratie kan veel en veel beter. Er zitten in alle 
overzichten wel fouten en het duurt altijd erg lang. ... Als je belt naar de 
administratie dan is het nooit hun fout maar altijd die van jezelf. Ze zeggen 
gewoon dat ze geen fouten maken. ... Dit heeft m.i. ook te maken met de 
kwaliteit van de afdeling. Er werkt nu een WSW-er en geen ambtenaar. 
Waarom zetten ze er geen ambtenaar op? " 

Opvallend is dat bij vier organisaties de personeelsadministratie, naar de mening 
van één van de twee klantengroepen, beter is dan de personeelsafdeling zelf 
denkt. Bij Juris en bij de Gemeente is dit de mening van de medewerkers, bij F-
Data en Multi-meubel van het management. Bij Multi-meubel zegt een manager: 

"De personeelsadministratie, dat loopt hier gewoon goed. En als het een 
keer niet klopt dan geef ik een belletje en dan wordt het geregeld. Het is wel 
eens wat bureaucratisch allemaal en dat kan soms vervelend zijn. Maar dat 
heeft te maken met hoe de loonperiode loopt. Het kan voorkomen dat iets 
pas na 7 weken betaald wordt. " 

De opvallendste verschillen doen zich voor bij de Douane en bij de Gemeente: bij 
de Douane zijn de personeelsfunctionarissen relatief veel positiever over de 
administratie dan managers en medewerkers. Bij de Douane is men vooral 
ontevreden, zo is gebleken tijdens de interviews, over de onpersoonlijke wijze 
waarop er met medewerkers wordt omgegaan die vragen hebben. Vaak krijgt men 
geen antwoord. Bij de Gemeente zijn de medewerkers aanzienlijk tevredener over 
de kwaliteit van de administratie dan de managers en personeelsfunctionarissen. 
Hiervoor is geen duidelijke verklaring. 

De regelvorming 
Als gekeken wordt naar het takenpakket van de personeelsafdeling dan vinden 
medewerkers de regelvorming het belangrijkste, zo bleek in hoofdstuk 6. Met 
regelvorming wordt gedoeld op duidelijke en heldere organisatie- en 
functiestructuur, etc. Medewerkers zoeken hierin naar duidelijkheid en zekerheid. 
In onderstaande tabel worden de scores van de verschillende categorieën 
respondenten uiteengezet. 
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Organisatie Regelvorming (scores) 
P-functionaris Mananagers Medewerkers 

l.F-Data 8,0 12 10 
2. H-Holding 9,0 8,5 8,0 
3. Digi-trans 7,0 7,0 6,1 
4. NV Nuts 9.0 8.0 8,1 
5. Electra 8,3 9,0 9,1 
6. World Containers 8,5 9,0 8,2 
7. Pension-Plan 7,7 7,8 7,2 
8. Pecunia 9,5 8,8 8,2 
9. Juris 5,5 - 6,0 
10. Multi-meubel 9,0 5,0 9,0 
11. DG Vervoer 10,0 8.5 8J 
12. Sociale Werkvoorziening 8,2 8,4 8,4 
13. Jeugd & Welzijn 6,0 LI 7,0 
14. Rijksdienst 6,5 M SJ 
15. Streekziekenhuis 8,0 8,2 8,6 
16. Omroep 8,5 8,4 7,8 
17. Universiteitsbibliotheek 8,5 9,0 JA 
18. Douane 9,5 M 8,8 
19. Verpleeghuis 7,0 7,3 7,8 
20. Gemeente 8,5 7,5 7.3 
Gemiddelde 8,1 7,9 7,8 

Tabel 7.4 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager 
(=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en 
onderstreept is. dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger 
dan die van de personeelsfunctionarissen. 

Uit de tabel blijkt dat in twee van de 20 gevallen (10%) beide klantengroepen, 
dus zowel management als medewerkers, de regelvorming binnen de organisatie 
lager achten dan de personeelsafdeling dat zelf doet. Hiervan is sprake bij F-Data 
en bij DG Vervoer. 

In vier gevallen (20%) scoort één van beide klantengroepen de regelvorming 
lager dan de personeelsafdeling. Bij twee organisaties, de Universiteitsbibliotheek 
en de Gemeente, zijn dit de medewerkers. Bij de andere twee, Multi-meubel en de 
Douane, is dat het management. Bij Multi-meubel is het management van mening 
dat de regelvorming daar laag scoort. Een manager van Multi-meubel: 

"Wat moet ik doen om iemand te ontslaan? Het beleid is hier datje in het 
diepe wordt gegooid. Ik denk dat PZ dan ook de functie heeft om bepaalde 
zaken toe te lichten en daarover te adviseren. Soms vraag ik me echt af hoe 
andere managers dat doen allemaal. ... Toen ik hier pas werkte moest ik 
iemand ontslaan. Ik wist niet hoe dat moest. Ik wil graag over dat soort 
zaken geïnformeerd worden. ... Je moet over de basiskennis beschikken. " 
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Medewerkers, de groep die het sterkst aan regelvorming hecht, zijn bij 6 orga
nisaties (30%) aanzienlijk negatiever dan de personeelsfunctionarissen. 

Bij Jeugd & Welzijn heeft het management een positiever beeld over de regel
vorming dan de personeelsafdeling en de medewerkers. 
Jeugd & Welzijn is een organisatie waar veel geëxperimenteerd wordt met nieuwe 
methoden in het primaire proces (opvang en begeleiding van jongeren). Deze 
informele sfeer, waar bovendien veel ad hoc gebeurt, vergt veel van medewerkers. 
Regelvorming scoort dan ook in de ogen van zowel medewerkers als perso
neelsfunctionarissen laag. En hoewel het management dit iets beter beoordeelt, 
nuanceert men zelf. Een directeur: 

"Het sterke en het zwakke pimt in deze organisatie is dat we informeel 
georganiseerd zijn. Het voordeel is dat we flexibel zijn. Het nadeel is dat het 
niet zo helder is voor de mensen. ... We zijn een bedrijf dat voortdurend in 
verandering en in beweging is. Het effect op de mensen is een redelijke 
mate van onzekerheid. Mensen geven wel eens signalen af. De derde 
'uitdaging ' in vijfjaar is wel eens veel. " 

Bij de Rijksdienst zijn zowel management als medewerkers van mening dat de 
regelvorming beter is dan de personeelsafdeling zelf vindt. 

Het meest opvallende verschil wordt geconstateerd bij Multi-meubel. Daar geven 
medewerkers en personeelsfunctionarissen gemiddeld een 9,0 aan regelvorming 
en managers slechts een 5,0 gemiddeld. Medewerkers ervaren bij Multi-meubel in 
praktijk veel regels. In hun ogen is de organisatie duidelijk. Dit komt 
waarschijnlijk omdat zij onderdeel uitmaken van een winkelfiliaal, waarin de 
organisatiestructuur klip en klaar is. Vanuit het gezichtspunt van de filiaal-
managers kan een veel groter deel van de organisatie worden beschouwd. Kenne
lijk is dat met de huidige regelvorming minder goed te doorgronden. 

De gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten 
Personeelsfunctionarissen zijn van mening, zo is uit de analyse in hoofdstuk 6 
naar voren gekomen, dat het ontwikkelen en gebruiken van gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten hun kernactiviteit vormt. In onderstaande tabel is 
uiteengezet hoe de verschillende groepen respondenten per organisatie de 
kwaliteit van deze activiteit waarderen. 
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Organisatie Gestructureerde ontwikkeling (scores) 
P-functionaris Managers Medewerkers 

l.F-Data 9,0 8,0 11 
2. H-Holding 6,5 7Ä IA 
3. Digi-trans 10,0 9,5 M 
4. NV Nuts 8,0 6£ 6̂ 3 
5. Electra 6,5 8J_ 9,2 
6. World Containers 8,0 9,0 5À 
7. Pension-Plan 7,5 10,0 8,4 
8. Pecunia 6,0 M 7,8 
9. Juris 6,5 SJ_ M 
10. Multi-meubel 10,0 M M. 
11. DG Vervoer 10,0 1Â 7.3 
12. Sociale Werkvoorziening 5,0 U. 7,6 
13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,3 7,1 
14. Rijksdienst 8,0 9,0 8,4 
15. Streekziekenhuis 5,0 M 8J_ 
16. Omroep 6,7 ü il 
17. Universiteitsbibliotheek 9,0 8,0 12 
18. Douane 8,8 10,0 8,3 
19. Verpleeghuis 7,5 SJ. 7,2 
20. Gemeente 7,4 8,3 9,5 
Gemiddelde 7,7 8,2 7,6 

Tabel 7.5 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties (20%), te weten NV Nuts, Multi-meubel, de Omroep en DG 
Vervoer zijn zowel management als medewerkers aanzienlijk minder positief dan 
de personeelsfunctionarissen over de gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

Bij drie organisaties (15%) is één van de twee klantengroepen aanzienlijk minder 
positief hierover. Bij F-Data, World Containers en bij de Universiteitsbibliotheek 
zijn de medewerkers minder positief dan de personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties is een van de klantengroepen positiever dan de perso
neelsfunctionarissen: bij Pension-Plan, de Douane en het Verpleeghuis zijn de 
managers positiever. Bij de Gemeente zijn de medewerkers positiever dan de 
personeelsfunctionarissen over gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

1 Met een aanzienlijk verschil duiden we een verschil aan van meer dan 1 punt. 
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Bij maar liefst zes organisaties (30%) zijn beide klantengroepen positiever dan de 
personeelsfunctionarissen. Het betreft hier de organisaties H-Holding, Electra, 
Pecunia, Juris, de Sociale Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. 
Bij een advocatenkantoor als Juris werken hoofdzakelijk professionals. Daar is 
kennelijk minder behoefte aan regelvorming dan bij medewerkers in andere 
organisaties. Een personeelsfunctionaris: 

"Ik ben een tijdje geleden begonnen met het maken van functiebeschrij
vingen. Maar daar was de leiding hier niet zo gek op dus daar ben ik weer 
mee gestopt. " 

Bij de Sociale Werkvoorziening moet er nog veel gebeuren aan het personeels-
managementinstrumentarium. Het hoofd P&O: 

"We worden nog te veel opgeslokt door de operatie en daardoor hebben we 
veel te weinig tijd voor beleid. .... We moeten nog veel zaken oppakken op 
het gebied van functiebeschrijvingen, beoordelingen voor ambtenaren, 
training en opleiding, doorstroom en het opstellen van een organisatie
handboek. " 

Bij elkaar zijn dus bij tien organisaties (50%) de personeelsfunctionarissen 
negatiever over de activiteit gestructureerde ontwikkeling dan één of beide 
klantengroepen. 

De meest opvallende verschillen in perceptie zijn aangetroffen bij Pecunia, 
Sociale Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. In alle drie deze gevallen zijn 
de personeelsfunctionarissen aanzienlijk minder tevreden over de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten dan managers en medewerkers. Een verklaring voor 
dit verschil in perceptie zou gelegen kunnen zijn in het feit dat bij alle drie de 
organisaties men druk bezig is het personeelsmanagementinstrumentarium te 
herontwerpen, te verbeteren, etc. Het kan zijn dat hierdoor het beeld dat men zelf 
heeft van het instrumentarium afwijkt van de realiteit. 

Samenvatting 
Ten aanzien van de inhoud van het werk kan gesteld worden dat de perso
neelsfunctionarissen een rooskleuriger beeld hebben dan de klanten. Opvallend is 
dat alle drie de groepen relatief minder tevreden zijn over dat aspect van het werk 
van de personeelsafdeling dat zij zelf belangrijk vinden: 
• het management is het vaakst ontevreden over de personeelsadministratie (in 

30% van de gevallen een aanzienlijk verschil met de perso
neelsfunctionarissen zelf); 

• medewerkers zijn het minst tevreden over de regelvorming (in 30% van de 
gevallen een aanzienlijk verschil met de personeelsfunctionarissen); 
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• personeelsfunctionarissen zijn het minst tevreden over gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten (in 50% van de gevallen een aanzienlijk verschil 
met één of beide klantengroepen). 

Verder is het zo dat over het geheel genomen de personeelsfunctionarissen 
positiever zijn dan hun klanten: 
• slechts bij één organisatie, de Universiteitsbibliotheek, beoordelen de mana

gers alle drie de aspecten als hoog; 
• bij eveneens één organisatie (Electra) beoordelen de medewerkers alle drie 

de aspecten als hoog; 
• bij maar liefst vijf organisaties (NV Nuts, World Containers, DG Vervoer, 

Universiteitsbibliotheek, Douane) beoordelen de personeelsfunctionarissen 
alle drie de aspecten als hoog. 

Medewerkers zijn in het algemeen het minst tevreden en managers nemen een 
middenpositie in: 
• managers scoren in 60% van de gevallen alle drie aspecten of twee van de 

drie aspecten als hoog; 
• personeelsfunctionarissen scoren in 55% van de gevallen alle drie of twee 

van de drie aspecten als hoog; 
• medewerkers scoren in slechts 35% van de gevallen alle drie of twee van de 

drie aspecten als hoog. 

Managers zijn over het algemeen het meest tevreden met de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten. Zij geven gemiddeld gezien een 8,2 hiervoor, 
tegenover een 7,4 en een 7,6 van respectievelijk personeelsfunctionarissen en 
medewerkers. Hier hoeft dus naar hun mening weinig extra aandacht aan te 
worden besteed. 

7.2.3 Beoordeling van de personeelsfunctie op de specifieke taken voor 
managers 

In totaal zijn 17 vragen gesteld over taken die de personeelsfunctie alleen voor 
managers uitvoert en waarbij de medewerkers niet als klant kunnen worden 
beschouwd. Het betreft bijvoorbeeld overzichten, personeelsplanning, budget
bewaking van opleidingskosten, e.d. 
Hieruit kwam naar voren dat (zie hoofdstuk 6): 
• managers vooral hechten aan informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen vooral hechten aan personeelsinformatievoorzie

ning in het algemeen. 

Een analyse levert vier typen personeelsafdelingen op: 
• type IK (scoort hoog op personele informatie, hoog op personele kosten); 
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• type Ik (scoort hoog op personele informatie, laag op personele kosten); 

• type iK (scoort laag op personele informatie, hoog op personele kosten); 
• type ik (scoort laag op personele informatie, laag op personele kosten). 

Uit tabel 7.6 blijkt dat personeelsfunctionarissen relatief ontevreden zijn over de 

informatievoorziening: bij maar liefst zeven van de 19 organisaties (37%) scoort 

men op beide aspecten laag . 

Organisatie Type IK TYPE Ik TYPE iK TYPE ik 
l.F-Data Managers P-funct. 

2. H-Holding Managers 
P-funct. 

3. Digi-trans Managers P-funct. 
4. NV Nuts - - - -
5. Electra Managers P-funct. 
6. World Containers P-funct. Managers 
7. Pension-Plan Managers P-funct. 
8. Pecunia P-funct. Managers 
9. Juris Managers 

P-funct. 
10. Multi-meubel Managers 

P-funct. 
11. DG Vervoer Managers 

P-funct. 
12. Sociale 
Werkvoorziening 

Managers 
P-funct. 

13. Jeugd & Welzijn Managers P-funct. 
14. Rijksdienst Managers P-funct. 
15. Streekziekenhuis Managers P-funct. 
16. Omroep Managers P-funct. 
17. 
Universiteitsbibliotheek 

Managers 
P-funct. 

18. Douane P-funct. Managers 
19. Verpleeghuis Managers P-funct. 
20. Gemeente P-funct. Managers 
Totaal: Managers: 

P-functionarissen: 
6 (32%) 
5 (26%) 

7 (37%) 
4(21%) 

3(16%) 
3(16%) 

3 (16%) 
7 (37%) 

Tabel 7.6 - Score op personele informatie en personele kosten voor managers en 
personeelsfunctionarissen. 

Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is weer gebaseerd op de 
mediaan (zie bijlage 1). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', 
indien er beneden gescoord wordt dan heet dit 'laag'. Hoog wordt uitgedrukt met een 
HOOFDLETTER. Laag door middel van een kleine letter. 
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Personeelsfunctionarissen zijn minder positief dan management 
Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden dat personeelsfunctionarissen vaker 
negatief zijn over de informatievoorziening over kosten en over de 
informatievoorziening in het algemeen dan de managers: binnen drie van de 19 
organisatie (16%) zijn de managers niet tevreden over beide aspecten. Binnen 
maar liefst zeven organisaties (37%) zijn de personeelsfunctionarissen niet 
tevreden over beide aspecten. 
In vijf gevallen, te weten bij F-Data, de Rijksdienst, de Omroep, Jeugd & Welzijn 
en bij Electra zijn de personeelsfunctionarissen zelfs minder tevreden dan de 
klant. Het hoofd P&O van F-Data: 

"We hebben hier een gebrek aan personeelsinformatie. Alle gegevens staan 
verspreid over verschillende systemen en verschillende afdelingen. Want de 
financiële afdeling handelt hier ook veel administratieve dingen op 
personeelsgebied af. We doen nu veel 'op gevoel' en dat maakt sturen 
lastig. Alle basisgegevens moeten nog gestructureerd worden. " 

Score Organisatie Aantal (%) 
Man. P-funct.: eens (2x hoog) H-Holding, DG Vervoer 2 (10%) 
Man. P-funct.: eens 
(lx hoog, lx laag) 

Multi-meubel 
Sociale Werkvoorziening 

2(10%) 

Man. P-funct.: eens (2x laag) Juris, Universiteitsbibliotheek 2(10%) 
Geen overeenstemming F-Data, Digi-trans, NV Nuts, 

Electra, World Containers, 
Pension-Plan, Pecunia, Jeugd & 
Welzijn, Rijksdienst, Streek
ziekenhuis, Omroep, Douane 
Verpleeghuis, Gemeente 

12 (60%) 

Tabel 7.7-Samenvatting resultaten op personeelsinformatievoorziening en personele kosten 

Zowel personeelsfunctionaris als klant scoren beide aspecten als hoog 
Binnen twee organisaties (H-Holding en DG Vervoer) zijn personeelsfunctio
narissen en managers het erover eens dat de personele informatievoorziening in 
het algemeen en de informatievoorziening op het gebied van personele kosten 
beiden van goede kwaliteit zijn. Toch zijn ook bij H-Holding puntjes van kritiek. 
Een manager: 

"De personeelsinformatie is hier op zich goed geregeld. .... Overzichten 
zijn echter niet altijd foutloos. Ik heb het gevoel dat sommige zaken wel wat 
beter kunnen. " 

En de personeelsafdeling realiseert zich dit ook. Een medewerker van de perso
neelsafdeling: 
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"We zouden sommige dingen hier wat nauwkeuriger kunnen bijhouden. 
Bijvoorbeeld de autocategorieën van de hogere functiegroepen. Deze staan 
nergens geregistreerd en dat zou eigenlijk wel moeten. " 

En bij DG Vervoer is de directeur erg tevreden: 
"Ik heb als directeur een bepaald soort informatie nodig en die krijg ik 
ook: een totaal financieel personeelsoverzicht, per afdeling, per periode, 
waarin allerlei zaken zijn opgenomen, zoals bijzondere beloning en 
ziekteverzuim, e.d. per werknemer, etc. Ik ben hier dan ook zeer tevreden 
over. Op die manier kun je sturend werken. " 

Maar sommige directeuren spelen deze informatie met door naar de laag eronder. 
Een manager: 

"Ik zou zelf meer informatie willen hebben. Informatie over deformatie van 
mijn afdeling, ziekteverzuim, wanneer mensen in dienst zijn gekomen, enz. 
enz. Nu loopt alles via onze directeur en krijg ik er weinig van te zien. " 

Tenslotte een personeelsfunctionaris: 
"Iedere twee maanden brengen we rapportages uit over budgetbeheer 
Hierdoor weet men precies hoe men ervoor staat. We hebben zo zicht op de 
knelpunten en we kunnen kijken hoe we die op moeten lossen. De managers 
zijn hier tevreden over en we krijgen hier vaak complimenten over. " 

Zowel personeelsfunctionarissen als klant scoren één van beide aspecten als 
hoog 
Bij twee organisaties (Sociale Werkvoorziening en Multi-meubel) hebben 
management en personeelsfunctionarissen hetzelfde beeld van de informatievoor
ziening: de algemene informatievoorziening is goed, maar de informatie
voorziening over de personele kosten laat te wensen over. 

Zowel personeelsfunctionaris als klant scoren beide aspecten als laag 
Bij twee organisaties (Juris en de Universiteitsbibliotheek) zijn zowel managers 
als personeelsfunctionarissen negatief over personele informatievoorziening in het 
algemeen en over de informatievoorziening over de personele kosten. Een 
manager bij de Universiteitsbibliotheek: 

"Het kost alleen wel veel moeite om de ziekteverzuimcijfers boven tafel te 
krijgen. Het duurt allemaal erg lang voor dat dergelijke simpele cijfers er 
liggen. " 

Dit heeft te maken met het personeelsinformatiesysteem dat ze binnen de 
universiteit gebruiken. De personeelsfunctionaris hierover: 
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"Wij kunnen niet tegemoet komen aan de behoefte aan management
informatie bij de lijn. We hebben hier een lappendeken aan allerlei soorten 
informatiesystemen. Als er een vraag komt dan moeten we dat elke keer 
helemaal maken om die vraag te kunnen beantwoorden. En dat kost erg 
veel tijd en moeite. De Universiteit is wel bezig met de aanschaf van een 
nieuw personeelsinformatiesysteem, maar dat duurt nog wel even voordat 
het er is. " 

Maar cijfers liggen ook wat minder in de belangstelling van personeels
functionarissen, zoals een manager, het hoofd financiële zaken, bij Juris opmerkt: 

"In mijn ogen is het belangrijk dat we de bezetting van het kantoor in de 
vingers houden. We zijn opgedeeld in units hier en iedere unit heeft aan het 
hoofd een compagnon, daaronder komen de medewerkers en daaronder 
stagiaires. Naast deze fee-earners zijn er de secretariële ondersteuners  
Per compagnon zijn drie tot vier medewerkers. De verhouding fee-earner 
secretaresse is niet één op één. De secretaresse ratio is 0, 75 per fee-earner 
Die ratio 's zijn belangrijk. Ik denk dat dat door de personeelsafdeling niet 
voldoende onderkend wordt. Er wordt wel aan vervanging van mensen 
maar niet aan die ratio gedacht, denk ik wel eens. " 

Inzicht in de tevredenheid van klanten over de informatievoorziening 
Managers zijn van mening dat het verschaffen van informatie over personele 
kosten het belangrijkste aspect van de inhoud van het werk is van perso
neelsfunctionarissen, als wordt gekeken naar die activiteiten waar alleen 
managers belang bij hebben (zie hoofdstuk 6). Het betreft bij personele kosten 
informatie over budgetten voor opleidingen, fonnatie/personeelsbudgetbeheer. 
loonkosten, etc. In onderstaande tabel staan de precieze scores uitgezet. 

Hiervoor is de gemiddelde waardering weer gebruikt1. 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect personele kosten. 
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Organisatie Personele Kosten (scores) 
P-functionarissen Managers 

l.F-Data 5,0 5,0 
2. H-Holding 9,5 1Ä 
3. Digi-trans 7,0 8J_ 
4. NV Nuts - -
5. Electra 6,0 8J_ 
6. World Containers 8,5 7.7 
7. Pension-Plan 9,0 12. 
8. Pecunia 7,0 7,7 
9. Juris 6,0 6,0 
10. Multi-meubel 6.0 6,0 
11. DG Vervoer 8,0 7,5 
12. Soc. Werkvoorziening 5,6 5,8 
13. Jeugd & Welzijn 5,0 £5 
14. Rijksdienst 7,0 7,3 
15. Streekziekenhuis 8,7 8,0 
16. Omroep 6,5 6,0 
17. Universiteitsbibliotheek 7,0 6,6 
18. Douane 9,0 M 
19. Verpleeghuis 8,0 7,3 
20. Gemeente 8,0 7,0 
Gemiddelde 7,2 7,0 

Tabel 7.7 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wamieer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeel sfunct ionari ssen. 

Bij vier organisaties (21%) is er sprake van een aanzienlijk verschil in perceptie 
tussen de personeelsfunctionarissen en de managers inzake welke informatie 
beschikbaar is over de personele kosten: managers beoordelen dit aanzienlijk 
negatiever dan de personeelsfunctionarissen zelf. Hiervan is sprake bij H-
Holding, Pension-Plan, World Containers en de Douane. 
Bij drie organisaties (16%) is er eveneens sprake van een aanzienlijk verschil, 
maar hier zijn de personeelsfunctionarissen zelf minder positief dan de klant. 
Hiervan is sprake bij Digi-trans, Electra en Jeugd & Welzijn. 

De personeelsinformatie in het algemeen 
Personeelsfunctionarissen vinden de belangrijkste activiteit die zij specifiek aan 
het management aanbieden de personele informatievoorziening in algemene en 
bredere zin, zo bleek in hoofdstuk 6. 
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Hieronder staan de precieze scores uitgewerkt. Hiervoor is wederom de gemid
delde waardering gebruikt. 

Organisatie Personele Informatievoorziening (scores) 
P-functionarissen Managers 

l.F-Data 3,0 6J 
2. H-Holding 6,5 6,5 
3. Digi-trans 8,0 6JS 
4. NV Nuts - -
5. Electra 5,7 5,0 
6. World Containers 6,5 IQ 
7. Pension-Plan 4,3 M 
8. Pecunia 6,0 4.8 
9. Juris 5,0 LO 
10. Multi-meubel 7,0 6,0 
11. DG Vervoer 10,0 10 
12. Sociale Werkvoorziening 7,3 6,4 
13. Jeugd & Welzijn 4,0 6J_ 
14. Rijksdienst 4,5 M 
15. Streekziekenhuis 5,0 6,0 
16. Omroep 4,0 6J 
17. Universiteitsbibliotheek 5,5 5,5 
18. Douane 4,8 M 
19. Verpleeghuis 5,0 6,4 
20. Gemeente 6,0 6.0 
Gemiddelde 5,7 5,4 

, Tabel 7.8 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is. 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

In zes gevallen (32%) is het beeld van de managers over de personele 
informatievoorziening aanzienlijk minder rooskleurig dan dat van de perso
neelsafdeling. Dit is het geval bij Digi-trans, World Containers, Pecunia, Juris, 
DG Vervoer en de Omroep. 

Bij eveneens zes organisaties (32%) is het beeld van de managers positiever dan 
dat van de personeelsfunctionarissen. Hiervan is sprake bij F-Data, Pension-Plan, 
Jeugd & Welzijn, de Rijksdienst, de Douane en het Verpleeghuis. Kennelijk 
willen de personeelsfunctionarissen hier meer bieden dan zij nu doen, maar zit het 
management daar niet op te wachten. 
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De meest opvallende scores zijn die bij F-Data en bij DG Vervoer. Bij F-Data is 
de personeelsafdeling opvallend negatiever over de kwaliteit van de 
personeelsinformatie dan het management. Men wil daar ook een nieuw 
personeelsinformatiesysteem. Het management deelt dat beeld niet, zij vinden de 
informatie die zij krijgen voldoende. Een verklaring is dat de personeelsafdeling 
ook stuurinfonnatie wenst. Het management heeft daar (nog) geen behoefte aan. 
Bij DG Vervoer is de personeelsafdeling veel positiever over de personeels-
informatievoorziening dan het management. Uit de gesprekken blijkt dat een 
aantal managers niet op de hoogte is van de vele reguliere overzichten die door de 
personeelsafdeling onder de topmanagers worden verspreid. Een aantal 
topmanagers blijkt deze voor zichzelf te houden en niet verder te verspreiden. 

Samenvatting van de taken voor managers 
Er zijn een aantal vragen in de vragenlijst opgenomen die te maken hebben met 
taken die alleen worden uitgevoerd voor de klantengroep management, zoals 
bijvoorbeeld functiewaardering, ondersteuning bij de werving, etc. Opvallend is 
dat, als specifiek naar deze taken wordt gevraagd, zowel personeelsfunctiona
rissen als managers het belang van personeelsinformatie het grootst achten. Wel 
legt men de nadruk anders: personeelsfunctionarissen op de personeelsinfor-
matievoorziening in brede zin en managers op specifieke informatie over kosten 
die gemoeid zijn met personeel. 
hi het algemeen kan gesteld worden dat personeelsfunctionarissen negatiever zijn 
over de informatievoorziening dan het management. Op zich is dit niet zo 
verwonderlijk gezien de vele moeite die binnen veel organisaties moet worden 
geleverd om bepaalde cijfers boven water te krijgen. Bij bijvoorbeeld F-Data, de 
Universiteitsbibliotheek, Pension-Plan, het Streekziekenhuis en bij de Gemeente 
is hiervan sprake. Tijd en moeite die vaak niet zichtbaar zijn voor de lijn. Het 
management heeft alleen te maken met de overzichten die er uiteindelijk geleverd 
worden. 
De invoering van een personeelsinformatiesysteem kost eveneens erg veel tijd en 
moeite. Binnen een aantal organisaties zijn er net lange trajecten afgerond om tot 
invoering van een dergelijk systeem te komen, zoals bij Pension-Plan, de 
Rijksdienst en de Gemeente. Dergelijke trajecten bepalen vaak in hoge mate de 
beeldvorming over de personeelsinformatievoorziening. Ook hiervoor geldt dat 
met name de personeelsfunctionarissen te maken hebben gehad met de vaak 
moeizame trajecten. De managers staan ook hier op veel grotere afstand. 

7.3 Een professionele personeelsfunctie over de klantgerichtheid 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat de legitimiteit van de personeelsafdeling afhankelijk 
is van twee zaken: het oordeel van klanten over de kwaliteit van de 
dienstverlening (onderzoeksvraag 2) en de toegekende speelruimte (onderzoeks
vraag 3). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het klantoordeel: de mate waarin de 
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personeelsafdeling in de perceptie van klanten en van zichzelf klantgericht 
opereert op voor de klant belangrijke aspecten. In hoofdstuk 6 is gebleken dat 
betrouwbaarheid van dienstverlening voor managers en personeelsfunctionarissen 
zelf het belangrijkst is. Medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect 
van de dienstverlening. 
Als het gaat om klantgerichtheid c.q. dienstverlening dient een professionele 
personeelsafdeling dan alleen hoog te scoren op aandacht en betrouwbaarheid? Of 
gaat het er juist om het verschil met de klant zo gering mogelijk te laten zijn? 
Zeithaml e.a. (1990) stellen (zie ook paragraaf 5.2.4) dat excellente dienst
verlenende organisaties goed dienen te scoren op alle vijf door hen gevonden 
aspecten. Betrouwbaarheid is daarbij het belangrijkst, maar ook de andere 
aspecten dienen positief te scoren in de ogen van de klant, aldus Zeithaml. Voor 
dit onderzoek wordt gefocust op twee aspecten van dienstverlening, nl. diegene 
die in de ogen van managers (de betrouwbaarheid) en van medewerkers (de 
individuele aandacht) het meest belangrijk zijn. In het verlengde van Zeithaml 
wordt gesteld dat professionele personeelsafdelingen op deze beide aspecten hoog 
dienen te scoren. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 7.2.1. 

Maar tevens dient een professionele personeelsfunctie goed zicht te hebben op de 
mening en beelden die bij de klanten over zijn afdeling leven. Immers pas als hij 
zicht heeft op welke eisen en verwachtingen de klanten hebben kan de 
personeelsfunctionaris hier optimaal op inspelen. Het verschil in perceptie tussen 
personeelsfunctionaris en klanten dient dus minimaal te zijn. Met dit uitgangspunt 
worden de precieze scores in paragraaf 7.2.2 en 7.2.3 verder uitgewerkt. 

7.3.1 Beoordeling van de aspecten aandacht en betrouwbaarheid 
Zoals gesteld dienen professionele personeelsafdelingen zowel hoog1 te scoren op 
aandacht als op betrouwbaarheid. We onderscheiden op basis van de score
indeling hoog/laag, vier typen personeelsafdelingen: 
• type AB (scoort hoog op aandacht en hoog op betrouwbaarheid); 
• type Ab (scoort hoog op aandacht en laag op betrouwbaarheid);type aB 

(scoort laag op aandacht en hoog op betrouwbaarheid); 
• type ab (scoort laag op zowel aandacht als betrouwbaarheid). 

In tabel 7.9 is de beoordeling van de drie groepen gezamenlijk uiteengezet: 

ï Of binnen een organisatie hoog dan wel laag op een aspect wordt gescoord door een 
bepaalde categorie respondenten, is bepaald door middel van het maken van een 
frequentie verdeling van alle gemiddelden (=basisscore) van een bepaalde categorie. De 
lijn is getrokken bij de mediaan: alles daarboven is als 'hoog' aangemerkt, alles daar 
beneden als 'laag'. Zie bijlage B voor een overzicht van waar de scheidslijn tussen hoog 
en laag precies is getrokken. De score hoog wordt uitgedrukt door middel van een 
HOOFDLETTER. Een lage score door middel van een kleine letter. 
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Organisatie Type AB Type Ab TYPE aB Type ab 
l.F-Data P-funct. Managers Medew. 
2. H-Holding P-funct. Managers 

Medew. 
3. Digi-trans Managers 

P-funct. 
Medew. 

4. NV Nuts Managers 
P-funct. 

Medew. 

5. Electra P-funct. Managers 
Medew. 

6. World Containers Managers 
Medew. 
P-funct. 

7. Pension-Plan Managers 
P-funct. 

Medew. 

8. Pecunia Managers Medew. 
P-funct. 

9. Juris Medew. 
P-funct. 

Managers 

10. Multi-meubel P-funct. Medew. Managers 
11. DG Vervoer P-funct. Managers Medew. 
12. Sociale Werkvoorziening P-funct. Managers 

Medew. 
13. Jeugd & Welzijn Managers 

Medew. 
P-funct. 

14. Rijksdienst Managers Medew. P-funct. 
15. Streekziekenhuis Managers 

P-funct. 
Medew. 

16. Omroep Managers 
P-funct. 

Medew. 

17. Universiteitsbibliotheek P-funct. Managers Medew. 
18. Douane P-funct. Managers 

Medew. 
19. Verpleeghuis Managers 

P-funct. 
Medew. 

20. Gemeente Managers Medew. 
P-funct. 

Totaal: Managers: 
Medewerkers: 

P-functionarissen 

4 (20%) 
1 (5%) 

10(50% 

6 (30%) 
3(15%) 
5 (25%) 

7 (35%) 
5 (25%) 
2(10%) 

3 (15%) 
11 (55%) 
3 (15%) 

Tabel. 7.9 - Score op aandacht en betrouwbaarheid per organisatie. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat managers aanzienlijk positiever denken over de 
klantgerichtheid van de personeelsafdeling dan de medewerkers: van vier (20%) 
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van de 20 organisaties is het management positief zowel over de aandacht die de 
personeelsafdeling aan klanten schenkt als over de betrouwbaarheid van de 
dienstverlening. Bij Digi-trans, Jeugd & Welzijn, de Rijksdienst en het 
Verpleeghuis beoordeelt het management de dienstverlening op beide aspecten als 
hoog: men is zowel positief over de aandacht als over de betrouwbaarheid van de 
personeelsafdeling. 
Hiertegenover staat slechts één (5%) organisatie, Jeugd & Welzijn, waar de 
personeelsafdeling volgens de medewerkers op beide aspecten hoog scoort. 
Andersom zijn bij elf organisaties (55%) medewerkers negatief over de 
klantgerichtheid. Zij geven een lage score op zowel aandacht als betrouw
baarheid. Slechts bij drie organisaties, Electra, de Douane en Multi-meubel 
(15%) is het management over beide aspecten negatief. 

Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat personeelsfunctionarissen een aanzienlijk 
positiever beeld over hun dienstverlening, hun klantgerichtheid, hebben dan de 
klanten: maar liefst bij tien organisaties (50%) hebben de personeels
functionarissen het beeld dat zij veel aandacht aan hun klanten schenken en dat zij 
zeer betrouwbaar zijn in hun dienstverlening. Dit tegenover het management van 
20% van de organisaties (vijf) en de medewerkers van 5% van de organisaties 
(één). 

Score Organisatie Aantal% 
Manager, Medewerker, P-functionaris: 
eens en 2x hoog 

Jeugd & Welzijn 1 (5%) 

Manager, Medewerker, P-functionaris: 
eens en lx hoog 

World Containers 1 (5%) 

Manager, Medewerker: eens 
en minder positief dan P-functionaris 

H-Holding, Sociale 
Werkvoorziening , 
Electra, Douane 

4 (20%) 

Manager, en P-functionaris: eens 
Medewerker: minder positief 

Digi-trans, Verpleeghuis, 
Pension-Plan, Omroep, 
Streekziekenhuis, NV 
Nuts 

6 (30%) 

P-functionaris en Medewerker: zelfde 
(neg.) beeld, Manager: positiever 

Pecunia, Gemeente, Juris 3(15%) 

Geen overeenstemming F-Data, Multi-meubel, 
Universiteitsbibliotheek, 
Rijksdienst, DG Vervoer 

5 (25%) 

Tabel. 7.10 - Samenvatting scores klantgroepen op dienstverlening 

De scores uit tabel 7.9 en de samenvatting in tabel 7.10 worden hieronder 
toegelicht. Tevens worden kenmerkende citaten uit de interviews aangehaald, die 
de situatie binnen de betrokken organisatie verduidelijken. 
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Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen scoren beide aspecten 
als hoog 
Slechts bij één organisatie (Jeugd & Welzijn), zijn zowel klanten (managers en 
medewerkers) als personeelsfunctionarissen het erover eens dat er sprake is van 
een hoge mate van aandacht en van een hoge mate van betrouwbaarheid bij de 
dienstverlening. 
Binnen deze organisatie was er tot voor twee jaar geen echte personeelsafdeling. 
Deze bestond feitelijk alleen uit een personeels- en salarisadministratie. Sinds de 
komst van een nieuw hoofd P&O is er veel veranderd. Men is hier over het alge
meen tevreden over, al ziet men wel ook nog veel verbeterpunten. Een directeur: 

"De relatie tussen lijnmanagement en P&O is erg goed. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van P&O en de afdeling stelt zich dienstig op. Men zegt 
niet gauw nee en dat wordt gewaardeerd". 

En een lijnmanager: 
"Ik ben erg over P&O te spreken. ...De drempel is laag en de mensen stap

pen makkelijk binnen en vice versa: men stapt makkelijk op de mensen af. 
Soms hebben we wel een meningsverschil of een verschil over de priori
teiten die gesteld moeten worden. ... Over de wijze waarop de functione
ringsgesprekken gevoerd gaan worden. P&O kiest voor een ontwikkelings
gerichte aanpak. Op zich ben ik het daar mee eens, maar niet alle 
organisatiedelen lenen zich daarvoor. " 

Een medewerker die ook in de OR zit: 
"Vanuit de OR hebben we P&O zien groeien. Het was een afdeling die 
alleen de salarisadministratie deed. Daarnaast zat er nog bedrijfsmaat
schappelijk werk .Het was een zeer ambtelijke club en pogingen om dat te 
verbeteren lukten niet: P&O was een sluitstuk voor de organisatie. Er is nu 
een echte personeelsfunctionaris gekomen en er is een duidelijker 
takenpakket. P&O moet zorgen dat er meer op een centrale, sturende wijze 
met P&O wordt omgegaan. " 

Tenslotte het hoofd P&O: 
"Toen ik begon twee jaar geleden zijn we eerst begonnen te werken als een 
ANWB-servicestation: iedere vraag die binnen kwam werd direct, zo 
spoedig mogelijk beantwoord. Daarna zijn we begonnen met enkele zaken 
die direct scoorden: een nota over personeelsbeleid en met een aantal 
zaken rondom mensen die niet goed functioneerden. Dat hebben we 
vervolgens opgelost... Het is ongelofelijk hoe er hier met mensen werd 
omgegaan: ongelijke behandeling, te weinig verdienen. Ondoordacht 
dingen regelen, enz. enz. ... Maar het is zo wel relatief makkelijk scoren. We 
zijn er nog lang niet. Het is dan ook maar goed dat mensen hier niet weten 
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wat een echt goed personeelsbeleid inhoudt. Daar steekt wat wij doen nog 
schamel bij af. " 

Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen scoren één van beide 
aspecten als hoog 
Bij één andere organisatie zijn managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen het wel eens met elkaar, maar wordt er slechts op één van de twee 
aspecten hoog gescoord: bij World Containers is men het erover eens dat de 
personeelsafdeling veel aandacht aan de individuele klanten schenkt, maar dat de 
betrouwbaarheid laag scoort. 

Binnen World Containers was de afdeling P&O tot voor een jaar of vijf erg 
bepalend in wat er gebeurde. De laatste jaren is men bezig de verantwoorde
lijkheden te decentraliseren: naar de lijn en lager in de organisatie. De directeur 
HR: 

"We hebben veel goodwill gekweekt als afdeling. Het gaat daarbij om de 
wijze waarop we zaken hebben geïntroduceerd en gepromoot. We werken 
steeds meer met "co-makership " en in projecten.De lijn is verheugd over 
de manier waarop P&O kleur geeft aan deze rol. Dat met alle "bitter and 
sweets". ... Zo is de hele reorganisatie voorbereid in een commissie met 
veel managers en enkele P&O-ers als begeleiders. Vroeger deed P&O dit 
alleen in een achterkamertje. .. We zijn bezig met kleinschalige pilots en het 
stapsgewijs uitbouwen daarvan. Dan vraagt men er steeds vaker zelf om. " 

Een manager: 
" ... De rol van PZ is nog niet diüdelijk genoeg. PI decentraal zou moeten 
bewaken dat alles een beetje in de pas loopt met elkaar. Of individuele 
belangen sporen met de algemene richting. Nu laat men rustig de ene 
manager links en de andere rechts afslaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
het tijdelijk aannemen of detacheren van mensen Je kunt niet de een 
detacheren met behoud van salaris en de ander laten afbouwen. Dat moet 
je zorgvuldig doen want je hebt met mensen te maken. Ik vind dat wij soms 
zorgvuldiger zijn dan PZ. .... PZ is wel goed in het tonen van een grote 
betrokkenheid bij ons en ze zijn hard aan het leren. Ze weten dat deze 
problemen spelen en erkennen de problematiek. " 

En een teamleider : 
"Soms ben ik tevreden en soms niet. Negen van de tien keer ben ik 
tevreden, dan krijg ik direct antwoord. ... Soms duurt het drie tot vier weken 

Binnen World Containers heeft het laagste niveau management (teamleiders) de 
vragenlijsten voor medewerkers ingevuld. 
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voordat je antwoord krijgt en het gaat dan wel over zaken met een hoge 
prioriteit. Dat kan dus niet. Dan voel ik me in mijn beslissingen geremd. " 

Binnen World Containers scoort de personeelsafdeling goed op aandacht, maar 
dient men de betrouwbaarheid nog wel te verbeteren. 

De klanten (managers en medewerkers) hebben hetzelfde beeld, dat veel 
minder positief is dan het beeld van de personeelsfunctionarissen 
In alle vier gevallen is de personeelsafdeling van mening dat men op beide 
aspecten hoog scoort, maar ligt de mening van de klanten anders: twee keer 
scoren managers en medewerkers op één van beide aspecten negatief, twee keer 
op beide aspecten. 

Bij H-Holding zijn managers en medewerkers het eens dat de betrouwbaarheid 
hoog scoort maar de aandacht laag. Het hoofd Personeelszaken hier is iemand met 
een specifieke visie. Hij is ook jarenlang actief geweest in OR-aangelegenheden. 
Het hoofd Personeelszaken: 

"Ik heb een bepaalde ethiek over het functioneren van de personeelsfunctie. 
Dit betekent in de praktijk dat ik overal voor moet, maar ook wil, vechten. 
Dat levert ook wel eens nadelen op, maar ik ben altijd een linkse jongen 
gebleven en heb de rol om de (rechtse) manager te corrigeren. Als een 
sociaal geweten. ...Ik gruw van jongens die alleen economisch zijn opge
leid: zij doen zichzelf en de organisatie tekort en kunnen niet met mensen en 
gevoelens omgaan. Ik vind dat je dat juist van een Personeelsmanager mag 
verwachten: een hart. ... Ook een personeelsfunctionaris moet zaken 
uiteraard bedrijfsmatig benaderen, maar ook de affectie met de mens is 
belangrijk. Een mens is meer dan een machine, een complex wezen, een 
hoogstandje. Dat is het unieke aan de mens en waarom zou je daar niet op 
mogen kicken?" 

Het management is vooral tevreden over de directheid en snelheid waarmee de 
zaken geregeld worden. Een manager: 

"Met het huidige hoofd P&O gaat het geweldig. Het is een heel aparte 
figuur maar ik kan er mee lezen en schrijven. Deze is anders dan de vorige 
die ik heb gehad. Hij is veel sneller. Als ik vandaag iets bespreek dan doet 
hij het direct. Hij regelt het perfect. Hij is een soort turbo figuur Hij 
geeft mij feedback, ook op mijn eigen functioneren. " 

Met de individuele aandacht naar met name medewerkers is het minder goed 
gesteld. Een medewerker: 

"P&O zou wat meer interesse kunnen hebben in wat er op de vloer speelt. 
Wat er speelt binnen de afzonderlijke afdelingen. Men zou daarvan op de 
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IS 

hoogte moeten blijven en fungeren als een soort van thermometer. Ze zijn 
immers verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal van de onder
neming, de mens! Ze moeten dus interesse hebben voor het product mens en 
feeling houden met de vloer. " 

Bij de Sociale Werkvoorziening scoort aandacht hoog en betrouwbaarheid laag in 
zowel de ogen van management als medewerkers. Overigens met zo 
verwonderlijk gezien het personeelsbestand binnen een organisatie als deze. 
Het hoofd PZ: 

"De personeelsafdeling is een wezenlijk onderdeel van onze organisatie in 
verband met de doelgroep, daarom is de personeelsafdeling hier ook 30-
40% groter dan elders. Het personeelsbeleid moet intensiever zijn. " 

Aandacht is belangrijk maar dat ligt in de huidige situatie wel complex. Het hoofd 
PZ: 

"Het wordt steeds moeilijker de eigenlijke doelgroep van de Sociale Werk
voorziening te bedienen. Simpel werk wordt weggeautomatiseerd of gaat 
naar lage lonen landen Beter werk vergt betere mensen en het gevolg is 
dat de zwakkere broeders laat of zelfs helemaal niet meer aan bod komen. 
Dat blijf ik bij voortduring tegen de lijn roepen. Ook binnen de lijn zou dit 
meer aan de orde moeten zijn. ... Maar zij hebben een dubbele pet op want 
ze worden op de financiële zaken afgetikt. Ze zouden moeten zorgen dat de 
zwakkeren ook een kans krijgen. ...Er zal meer rekening moeten worden 
gehouden met langere opleidingstrajecten en langere inwerkperiodes. " 

De betrouwbaarheid kan volgens de klanten sterk verbeteren. Een lijnmanager: 
"In alle lijsten die je krijgt zitten fouten. Ik vind dat slecht. Alles moet ik 
controleren. En als je er wat van zegt dan wordt dat niet serieus genomen. 
Als je erover belt is het nooit het probleem van de administratie. Want ze 
zeggen: 'wij maken geen fouten '. Dan moet je echt moeite doen hun 
interesse te wekken en hun aandacht vast te houden. " 

Bij Electra en de Douane scoren beide aspecten laag in de ogen van de klanten. 
Dit heeft in beide gevallen volgens het management te maken met de relatief 
geringe betrokkenheid van de personeelsafdeling bij het primaire proces. Het 
districtshoofd van de Douane: 

"Integraal management is hier wel ingevoerd maar ik vind niet dat het 
goed of goed genoeg werkt.... PZ pakt de verandering, de verandering die 
in de houding van de mensen zit, niet echt op. Ze doen het maar zo 'n beetje. 
.... Het primaire proces moet goed draaien en daar zouden ze mij voor 
moeten aftappen. Daarover moet PZ nadenken. Dat doen ze wel een beetje 
maar het is een stroperig proces. " 
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En de directeur van Electra: 
"Ik wil meer toe naar aansluiting bij het primaire proces. Men moet de 
zaken die daar spelen 'opzuigen '. De huidige plannen van de personeels
afdeling zijn meer specialistisch en hobby-achtig van karakter. Dat zegt 
men breed in de organisatie ". 

En volgens de medewerkers zou men vooral meer individuele aandacht en zorg 
moeten krijgen. Een medewerker bij de Douane: 

"Als individuele medewerker heb je eigenlijk weinig met ze te maken. ...Er 
klopte iets niet met mijn salarisstrook en daarover ging ik bellen. Toen werd 
mij gevraagd of ik met het huidige bedrag niet rond kon komen. ... Dat is 
geen incident. Men reageert niet of nauwelijks op signalen en vragen. ...Ik 
vind dat men best een adviesrol naar de medewerker mag hebben. Mede
werkers komen steeds meer voor zichzelf op, dus waarom zouden ze dan 
niet op zoek mogen gaan naar antwoorden? ". 

En een medewerker bij Electra: 
"Tien jaar geleden stond je dichter bij PZ. Je stapte er toen veel mak
kelijker binnen. Nu is het allemaal wat formeler. Ze hebben geen tijd en het 
is alsof ze zich achter een schermpje terugtrekken. ... Ik denk dat het ook 
een taak is voor de personeelsafdeling om iets aan de individuele belangen 
te doen. Als iemand een probleem heeft moet daar snel op gereageerd 
worden en moet het snel opgelost worden. Maar de belangstelling van PZ, 
die mist een beetje. Ze hebben een afwachtende houding. Je mist een stukje 
begeleiding, een duwtje in de rug. In conflicten kiezen ze al gauw de kant 
van het bedrijf. " 

Managers en personeelsfunctionarissen hebben hetzelfde beeld 
Bij twee organisaties (Digi-trans en het Verpleeghuis) zijn managers en 
personeelsfunctionarissen het erover eens dat de dienstverlening zowel veel 
aandacht als veel betrouwbaarheid biedt. Maar de medewerkers zijn negatief. 

Een manager van het verpleeghuis: 
"De personeelsfunctionaris heeft hier een parttime dienstverband. Dat is 
eigenlijk erg weinig. PZ voert hier dan vooral ook de klassieke P-taken uit: 
werving & selectie, dossien'orming, mutaties verwerken, functionerings
gesprekken initiëren en opleidingsplannen maken. Daarnaast is zij een 
vraagbaak en dat vergt erg veel tijd, wel 20% van haar beschikbare tijd. 
Hierbij tellen we mee het 'uithuilen ' van de medewerkers. ...Het manage
ment team heeft destijds bij de aanname hier bewust voor gekozen. We 
wilden een uitvoerende personeelsfunctionaris op HBO niveau. Meer kun je 
dan ook niet verwachten. " 
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En een manager van Digi-trans: 
"Ik ben tevreden over de dienstverlening van de personeelsafdeling. Er 
komt uit wat er uit moet komen en er wordt op tijd geleverd. Men gaat aan 
de slag en dan gebeurt het ook. PZ is niet dirigerend van hun naar onze 
kant, maar levert een bijdrage. ... Veel doet de lijn hier zelf maar we 
krijgen deskundige ondersteuning. Je kunt op ze terugvallen voor advies en 
voor uitwerking. ... En ook de personeelsadministratie wordt goed 
afgehandeld. " 

De medewerkers wijken hiervan af: Zij beoordelen de betrouwbaarheid wel als 
hoog, maar de aandacht als laag. Medewerkers wensen dat de personeelsfunctio
naris er ook voor hen is. Een medewerker van het verpleeghuis: 

"Ik heb het gevoel dat het managementteam de personeelsfunctionaris 
enorm kan inpakken. Ik weet niet of ze stevig genoeg is. De P-fmoet bemid
delen in sommige gevallen. Ik denk wel dat ze vrij dicht bij het personeel 
staat, maar dat ze niet voor vol wordt aangezien door het managementteam 
en dat ze dan bezwijkt onder de druk. " 

En een medewerker van Digi-trans: 
"We hebben heel weinig met de personeelsafdeling te maken. ... Ik zie ze 
dan ook als ondersteuning voor het management. " 

Bij twee andere organisaties (Pension-Plan en de Omroep), delen managers en 
personeelsfunctionarissen de mening dat de personeelsafdeling hoog scoort op 
aandacht maar laag op betrouwbaarheid. Medewerkers zijn op beide aspecten 
negatief. Een manager bij Pension-Plan: 

"Ik ben niet tevreden over de uitvoering. De bewaking van afspraken 
gebeurt te slordig, maar de dienstverlening, de kwaliteit en het enthou
siasme zijn wel groot. Ze hebben alleen wel moeite met het nakomen van 
afspraken.Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst die te laat komt ... Dat 
levert irritaties op en het imago naar de markt wordt daardoor ook niet 
altijd goed gedaan. 

Medewerkers wijken af: zij zijn van mening dat zowel betrouwbaarheid als 
aandacht laag scoren. Zij verwachten dat de personeelsafdeling er ook voor hen 
is. Een medewerker van Pension-Plan: 

"Wij vinden dat PZ te dicht bij de directie staat. Ze staan te ver van het 
personeel af. ... De sollicitatieprocedure uitgezonderd merken we niet veel 
van PZ... Het blijkt dat PZ de vertrouwensrelatie niet invult. " 
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Dan zijn er nog twee organisaties (het Streekziekenhuis en NV Nuts) waar 
managers en personeelsfunctionarissen de betrouwbaarheid van de perso
neelsafdeling hoog achten, maar de aandacht die er aan individuele klanten 
geschonken wordt laag. 
Ook hier scoren medewerkers beide aspecten als laag. Dit heeft in beide gevallen 
te maken met het vertrouwen dat men in PZ heeft. Een medewerker bij NV Nuts: 

"Ik vind dat PZ er niet meer voor de mensen is. Er is een hoge drempel. ... 
Voor de meeste zaken gaan we naar ons hoofd. Anders vraagje het aan een 
collega. Pas als er problemen zijn dan wordt PZ erbij gehaald. Je kunt 
beter niet naar boven gaan is de algemene mening, anders is alles op de 
derde verdieping bekend. Er wordt te veel gekletst daar.... Het kan best zijn 
dat ze daar keihard knokken voor ons maar daar merken wij niets van. " 

Een medewerker van het Streekziekenhuis: 
"Ikzelf heb weinig vertrouwen in de personeelsafdeling. Ik heb wel eens 
gemerkt dat problemen die in vertrouwen aan een personeelsfunctionaris 
werden verteld, daarna met de baas van de afdeling werden besproken. Dat 
kan natuurlijk niet, het blijft dan niet onder vier ogen. ... Soms is het 
belangrijk dat je even kunt spiegelen. Een personeelsfunctionaris kan dan 
neutraal zijn en zeggen of mijn ideeën kloppen of niet. Je baas is meer 
gekleurd in zijn benadering. " 

Medewerkers en personeelsfunctionarissen hebben hetzelfde beeld 
Bij de Gemeente en bij Pecunia zijn medewerkers en personeelsfunctionarissen 
het erover eens dat de personeelsafdeling in haar dienstverlening laag scoort op 
zowel aandacht als op betrouwbaarheid. De managers bij Pecunia menen dat de 
afdeling hoog scoort op aandacht en laag op betrouwbaarheid. Bij de Gemeente is 
dit omgekeerd. Een medewerker bij de Gemeente over de betrouwbaarheid: 

"De personeelsafdeling moet de basisgegevens beter controleren. Ik was 25 
jaar in dienst en heb daarover niets gezegd want ik wilde het stil houden. Ik 
heb het pas achteraf gemeld omdat er geld aan vast zit. De personeels
functionaris was hierover een beetje verbolgen. Hij begreep niet dat ik het 
stil wilde houden en dat ik niets gezegd heb. Maar ik vind dat zij dat zelf 
moeten bewaken vanuit hun gegevens. " 

En een medewerker over de aandacht bij Pecunia: 
"Ik vind dat het niet duidelijk is waarvoor je bij de personeelsafdeling kunt 
binnen stappen. Moetje bijvoorbeeld voor een fout op je salarisstrook naar 
hun toe? Of als je een conflict hebt met je baas? Dan zou je daar terecht 
moeten kunnen. ... Maar ik heb weinig met ze te maken. Ik heb gelukkig 
nooit zo 'n situatie gehad. Dat is dus ook het probleem volgens mij: je komt 
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alleen bij ze terecht als je een probleempje hebt of als je gaat solliciteren. 
Er hangt altijd wat omheen. " 

Bij Juris tenslotte is de score hoog voor aandacht en laag voor betrouwbaarheid, 
volgens zowel medewerkers als personeelsfunctionarissen. Managers scoren een 
hoge betrouwbaarheid maar lage aandacht. 

Geen overeenstemming tussen de groepen 
In de overige vijf gevallen (F-Data, Multi-meubel, de Universiteitsbibliotheek, de 
Rijksdienst en DG Vervoer), stemmen de beelden van de drie groepen res
pondenten niet overeen. Men heeft alle drie een verschillend beeld over de 
dienstverlening van de personeelsafdeling. 
Bij drie organisaties (DG Vervoer, Universiteitsbibliotheek en Multi-meubel) 
hebben de personeelsfunctionarissen het idee dat zij op de beide aspecten hoog 
scoren maar denken de klantengroepen daar anders over. 
Bij F-Data is de personeelsafdeling van mening dat zij hoog scoort op aandacht 
en laag op betrouwbaarheid. Beide klantengroepen zijn van mening dat juist 
aandacht laag scoort. Een medewerker: 

"De organisatie wordt steeds groter en daardoor komt PZ ook steeds verder 
van de individuele medewerker af te staan. ... Op zich ben ik best tevreden 
over de personeelsafdeling, maar ze zouden best wat pro-actiever kunnen 
zijn. Ze zijn mij te passief. Negen van de tien keer moetje ze zelf inseinen 
als er wat speelt. En dat is niet altijd leuk. Zeker niet omdat je steeds 
gedetacheerd bij de klant zit. " 

Bij de Rijksdienst tenslotte beoordeelt de personeelsafdeling zichzelf als lager 
dan de klant. Laag op beide aspecten, terwijl de klanten daar positiever over 
denken. Het management beoordeelt zelfs beide aspecten als hoog. De hoge score 
voor aandacht is ondermeer verklaarbaar door de relatief grote omvang van de 
personeelsafdeling (met 1: 40 het hoogste aantal personeelsfunctionarissen per 
medewerkers binnen dit onderzoek). Tevens speelt mee dat de uitgebreide 
regelgeving binnen de overheid op arbeidsvoorwaardelijk gebied een zorgvuldige 
afwikkeling noodzakelijk maakt. 

De hoge score op betrouwbaarheid van zowel managers als medewerkers is 
opvallend te noemen, omdat in de interviews erg veel kritiek op de kwaliteit van 
dienstverlening werd geleverd. Deze kritiek geldt echter met name de centrale 
personeelsafdeling. Over de decentrale personeelsfunctionaris is men doorgaans 
wel tevreden. Bij het invullen van de vragenlijsten heeft men kennelijk deze 
decentrale personeelsfunctionaris voor ogen gehad. 
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Een manager: 
"Ik ben tevreden over mijn personeelsadviseur. ... Zij is erg praktisch en 
regelt zaken. Ze heeft hier decentraal een professionele uitstraling. Maar 
over het centrale stuk heb ik het gevoel dat het wat erg verkokerd is 
allemaal. Dat men los staat van de werkelijkheid. ... Men predikt daar 
flexibiliteit en mobiliteit, terwijl ze er naar mijn mening geen voorbeeld in 
geven. Ze klampen zich krampachtig aan de regels vast. " 

7.3.2 Inzicht in tevredenheid van klanten over de aspecten aandacht en 
betrouwbaarheid 

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt dient een professionele personeels
afdeling: 
• hoog te scoren op de beide dienstverlenings aspecten aandacht en betrouw

baarheid; 
• goed zicht te hebben op de eisen en verwachtingen van klanten. Dat wil 

zeggen: de gemiddelde scores op de beide dienstverleningsaspecten van 
klanten en personeelsfunctionarissen dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te 
liggen. 

De aandacht 
Hieronder wordt geanalyseerd welke personeelsafdelingen het beeld van hun 
klanten inzake het dienstverleningsaspect aandacht goed, en welke het beeld 
minder goed kunnen inschatten. Dit gebeurt door de precieze basisscore van 
klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje te zetten. 

Organisatie Aandacht (scores ) 
P-functionaris Managers Medewerkers 

l .F-Data 8,0 7,0 6_J 
2. H-Holding 8,0 7,0 6̂ 6 
3. Digi-trans 8,0 8,0 6_J? 

4. NV Nuts 7,0 6,5 6,8 

5. Electra 7,5 7,0 5 J 
6. World Containers 7,5 8,3 7,1 
7. Pension-Plan 8,0 7,7 M 
8. Pecunia 7,0 7,8 6,8 
9. Juris 7,0 6,0 8,0 
10. Multi-meubel 10,0 IQ §A 
11. DG Vervoer 10,0 63 §JL 

12. Sociale Werkvoorziening 8,4 11 7,5 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het dienstverleningsaspect aandacht. 
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13. Jeugd & Welzijn 8.0 8,0 8,0 
14. Rijksdienst 6,5 «,0 6,8 
15. Streekziekenhuis 4,0 M 6A 
16. Omroep 9,0 1Â èA 
17. Universiteitsbibliotheek 8,0 7,3 5_J 
18. Douane 8,0 6J. 6J) 
19. Verpleeghuis 8,0 8,4 6Ji 
20. Gemeente 6,5 7,0 6,3 
Gemiddelde 7,8 7,2 6,7 

Tabel 7.11 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager 
(=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en 
onderstreept is, dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger 
dan die van de personeelsfunctionarissen. 

Uit tabel 7.11 valt af te leiden dat in vier van de 20 gevallen (20%), bij Multi-
meubel, DG Vervoer, de Omroep en de Douane de personeelsfunctionarissen een 
aanzienlijk positiever1 beeld hebben van de mate waarin men aandacht schenkt 
aan individuele klanten, dan zowel de managers als de medewerkers. 

Multi-meubel is een organisatie die meubels verkoopt op verschillende locaties in 
Nederland. De personeelsfunctionaris opereert vanuit het hoofdkantoor. Er is dus 
tenminste fysiek een bepaalde afstand te overbruggen. Zowel managers als 
medewerkers zijn van mening dat de aandacht die ze krijgen veel minder is dan de 
personeelsfunctionaris meent te schenken. De personeelsfunctionaris van Multi-
meubel: 

"Ik zit dan wel ver weg maar ik ben aanspreekpunt voor de medewerkers en 
de managers. We hebben telefoon dus ik heb met de chefs afgesproken dat 
ze dingen niet zelf moeten doen maar gewoon moeten bellen. Er was in het 
begin wat aarzeling maar gaandeweg heb ik wel goodwill gekregen. Dit had 
mijn voorganger verloren en men keek er aardig wantrouwend tegenaan. " 

Een manager daarentegen: 
"Wat ik wil dat er verbetert? Meer aandacht zou genoeg zijn: dat ze wat 
vaker met mij meekijken. Ook naar de mensen op de vloer. Nu wordt er ook 
in de wandelgangen veel gekletst. Er is veel afstand en er gaan veel 
verhalen rond. " 

1 Met 'aanzienlijk positiever' doelen we op een verschil in waardering van meer dan 
punt. 
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En een medewerker: 
"We zien hem nooit. Je denkt nu "hoe zag ie er ook al weer uit? " Hij is er 
toch voor het personeel en dan moet hij dus vaker zijn gezicht laten zien. Ik 
vind dat niet goed. Stel je voor datje vragen hebt op het persoonlijke vlak. 
Dan sta je eigenlijk tegenover een vreemde. Ik vind dat de personeelschef 
vaker langs moet komen Dan weet hij ook hoe het reilt en zeilt hier. " 

In zeven gevallen (35%), nl. bij F-Data, H-Holding, Digi-trans, Electra, Pension-
Plan, de Universiteitsbibliotheek en het Verpleeghuis, zijn alleen de medewerkers 
aanzienlijk minder positief dan de personeelsfunctionarissen over de mate waarin 
de personeelsafdeling aandacht besteedt aan de individuele klanten. De meningen 
van management en personeelsfunctionarissen komen redelijk overeen. Een 
medewerker van de Universiteitsbibliotheek: 

"De personeelsafdeling heeft hier de naam er te zijn voor de organisatie en 
niet voor het individu. Maar als je dan stelt dat zij een instrument is voor 
management dan zijn ze beledigd. Laatst heeft een personeelsfunctionaris 
het mij wel uitgelegd. ... Maar ik vind dat, ook al is de personeelsafdeling 
een stuk gereedschap voor het management, een organisatie niet kan 
bestaan zonder personeel dus zonder mensen. Organisatie en mensen heb
ben nauw te maken met elkaar. Nu wordt al gauw de organisatie als alibi 
gebruikt om geen bemiddelende rol te spelen. Ik denk dat ze dat wel moeten 
doen. Zeker als ze de P in P&O willen behouden moeten ze ook de belangen 
van medewerkers behartigen. Wie zou het anders moeten doen? ... En 
bovendien worden er ook verwachtingen gewekt. " 

In één geval is de situatie andersom: bij de Sociale Werkvoorziening zijn 
managers minder positief dan de medewerkers over de aandacht die de perso
neelsafdeling geeft aan individuele klanten. Medewerkers en personeelsfunc
tionarissen zijn het hier met elkaar eens. 

Dan is er nog de situatie waarin de personeelsafdeling de mate waarin zij klanten 
individuele aandacht geeft, lager acht dan de klanten zelf ervaren. Hiervan is 
sprake bij de Rijksdienst, waar de managers de aandacht die klanten krijgen hoger 
scoren dan de personeelsfunctionarissen en bij het Streekziekenhuis, waar zowel 
managers als medewerkers positiever zijn over de individuele aandacht die de 
personeelsafdeling schenkt aan klanten. 

In de overige zes gevallen (NV Nuts, World Containers, Pecunia, Juris, Jeugd & 
Welzijn en de Gemeente) stemmen de beelden van personeelsfunctionarissen, 
medewerkers en managers overeen: men is het redelijk eens over de mate waarin 
de personeelsafdeling aandacht aan de individuele klanten besteedt. 
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Hoewel medewerkers aandacht het belangrijkste aspect van dienstverlening 
vinden, zijn zij hier het minst tevreden over: bij elf organisaties (55%) is men hier 
aanzienlijk minder tevreden over dan de personeelsfunctionarissen zelf. Dit 
terwijl bij veel minder, nl. vijf organisaties (25%), het management aanzienlijk 
minder tevreden is dan de personeelsfunctionarissen. 

De grootste verschillen doen zich voor bij Multi-meubel en bij DG vervoer: bij 
beide organisaties ervaart de personeelsfunctionaris de aandacht die wordt 
geschonken aan de klanten als heel hoog. De klanten hebben daarentegen een 
aanzienlijk negatiever beeld. Een verklaring hiervoor is dat bij Multi-meubel de 
parttime personeelsfunctionaris alle aandacht die hij kan geven, ook werkelijk 
geeft. Helaas is dit te gering bij een bestand van 150 medewerkers. Bij DG 
Vervoer heeft de personeelsafdeling enkele jaren geleden een rolwisseling 
doorgemaakt: men was er niet meer voor de personeelszorg, maar ging meer naar 
ondersteuning van de lijn. Deze rolwisseling roept nog steeds vragen op: niet 
iedereen weet dit en beschouwt dit als correct. 

De personeelsfunctionaris bij het Streekziekenhuis beoordeelt zichzelf juist 
aanzienlijk negatiever op aandacht dan de klanten. De klanten (noch managers 
noch medewerkers) hebben echter hoge verwachtingen. Zij verwachten geen 
aandacht en er gebeurt veel in de lijn zelf. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
voor het verschil. 

De betrouwbaarheid 
Hieronder wordt geanalyseerd welke personeelsafdelingen het beeld van hun 
klanten inzake het dienstverleningsaspect betrouwbaarheid goed, en welke het 
beeld minder goed kunnen inschatten. Dit doen we door de precieze basisscores 
van klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje te zetten. 

Organisatie Betrouwbaarheid (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 6,5 6,7 5,7 
2. H-Holding 8,0 7,8 6.6 
3. Digi-trans 8,0 7,8 8,0 
4. NV Nuts 8,0 7.0 M 
5. Electra 6,7 5J. 6,2 
6. World Containers 6,5 43 19_ 
7. Pension-Plan 6,3 5,9 5J. 
8. Pecunia 5,0 4,8 6,1 
9. Juris 5,0 TA 6,0 
10. Multi-meubel 8,0 6.0 6.6 
11. DG Vervoer 10,0 LQ 6,4 
12. Sociale Werkvoorziening 6,6 6,5 6,4 
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13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,7 7,0 
14. Rijksdienst 6,0 7,3 6,6 
15. Streekziekenhuis 8,0 èA IA 
16. Omroep 5,3 6,5 5,4 
17. Universiteitsbibliotheek 8,0 ÛÂ 6_£ 
18. Douane 8,0 él 4JS 
19. Verpleeghuis 8,0 8,2 8,3 
20. Gemeente 4,5 6,7 6J_ 
Gemiddelde 7,0 6,6 6,1 

Tabel 7.12 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in zes gevallen, oftewel 30% (World 
Containers, Multi-meubel, DG Vervoer, Streekziekenhuis, Universiteitsbiblio
theek en de Douane) de personeelsafdeling een aanzienlijk positiever beeld heeft 
van de betrouwbaarheid van de dienstverlening dan bij managers en medewerkers 
leeft. Een manager bij Multi-meubel: 

"De personeelsfunctionaris komt alleen als je hem nodig hebt. Verder zit hij 
bij het bedrijfsleidersoverleg elke maand. ... Als je belt is hij er nooit en 
dan wordt er wel een briejje neergelegd, maar dan wordt er niet altijd direct 
teruggebeld en soms helemaal niet. ... En afgelopen vrijdag, de dag na 
Hemelvaart, was er helemaal niemand op PZ, terwijl ik ze dringend nodig 
had. Dat kan natuurlijk niet. " 

Bij twee organisaties (15%), te weten H-Holding, NV Nuts en Pension-Plan zijn 
managers en personeelsfunctionarissen het eens, maar wijkt de mening van 
medewerkers in negatieve zin af: zij ervaren de dienstverlening juist als minder 
betrouwbaar. 
• bij Electra is de situatie andersom: daar zijn juist de managers negatiever dan 

de personeelsfunctionarissen en medewerkers over de betrouwbaarheid van 
dienstverlening; 

• bij Pecunia zijn managers en personeelsfunctionarissen vrij negatief over de 
betrouwbaarheid. Dit heeft vooral te maken met de grote druk die P&O 
zichzelf oplegt om zaken voor elkaar te krijgen. Het bordje is daardoor erg 
vol en dan komen zaken niet op tijd af. 

Een P&O functionaris: 
"Dan komt de CAO er weer aan en dan de 36-urige werkweek. En terwijl 
de banken daar pas op 1 oktober mee starten, beginnen wij al op 1 januari. 
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Dat is maar liefst 10 maanden eerder! ... Er zijn banken die alleen al voor 
het regelen van de 36-urige werkweek 3 extra medewerkers inhuren. Maar 
wij doen alles op eigen kracht. Daar lijdt de kwaliteit en de planning dan 
onder. Ik vind niet dat iedereen zijn werk altijd even goed doet. Aan 
accuratesse ontbreekt het nog wel eens. ... Als P&O zijn we vaak creatief, 
maar we vergeten dat daarna altijd een heleboel werk komt: nieuwe proce
dures, communicatie,etc etc. Mensen zijn vaak uitgekeken als het idee is 
geleverd. En daarna komt de uitvoering en implementatie. ... Je moet ook 
mensen hebben die zaken op papier zetten en uitwerken. " 

Bij Juris, de Rijksdienst en bij de Omroep zijn de managers juist aanzienlijk 
positiever dan de personeelsafdeling over de betrouwbaarheid. Bij de Gemeente 
geldt dat zelfs voor zowel managers als medewerkers. Hier heeft de personeels-
fdeling dus een negatiever beeld dan de klant. 
In de overige vier gevallen (bij F-Data, Digi-trans, Sociale Werkvoorziening en 
het Verpleeghuis) stemmen de beelden van de personeelsfunctionarissen, de 
managers en de medewerkers redelijk overeen inzake de betrouwbaarheid van 
dienstverlening. 
Managers vinden de betrouwbaarheid het belangrijkste aspect van dienst
verlening, evenals de personeelsfunctionarissen zelf. Bij zeven organisaties 
(35%) ervaren de managers de betrouwbaarheid als aanzienlijk minder positief 
dan de personeelsfunctionarissen zelf. En hoewel medewerkers betrouwbaarheid 
minder belangrijk vinden dan de managers, ervaren medewerkers binnen tien 
organisaties (50%) de betrouwbaarheid als minder positief dan de personeels
functionarissen zelf. 

Samenvatting 
Al met al kunnen we concluderen dat personeelsfunctionarissen de mate waarin 
men klantgericht opereert systematisch rooskleuriger voorstellen dan hun klanten. 
In 50% van de gevallen (tien organisaties) denkt men een afdeling te zijn die 
zowel hoog scoort op het leveren van individuele aandacht, als betrouwbaar is in 
de dienstverlening. 
Slechts 20% van de managers (dus bij vijf organisaties) is echter van mening dat 
er sprake is van een combinatie van hoge individuele aandacht en grote 
betrouwbaarheid. Opvallend is dat in één geval, bij de Rijksdienst, dit beeld niet 
overeenkomt met dat van de personeelsfunctionarissen. Het management heeft 
hier een positiever beeld dan de klant. Dit kan verklaard worden doordat de 
klanten de decentrale personeelsfunctionaris hebben beoordeeld, terwijl de 
betrokken personeelsfunctionarissen op de centrale afdeling werkzaam zijn. Met 
name over de centrale afdeling heerst een negatief beeld binnen de Rijksdienst. 

168 Professionalisering van de personeelsfunctie 



Medewerkers zijn het meest negatief over de dienstverlening. In 55% van de 
gevallen geven zij lage beoordelingen aan zowel aandacht als betrouwbaarheid. 

Als specifieker gekeken wordt naar de scores door middel van het hanteren van de 
basisscores (=gemiddelden) i.p.v. de hoog/laag scores, dan blijkt dat mede
werkers, de categorie respondenten die aandacht het belangrijkst vinden, dit 
aspect aanzienlijk negatiever beoordelen dan managers: bij elf organisaties (55%) 
zijn de medewerkers ontevreden over de aandacht die ze krijgen van de 
personeelsafdeling, tegenover managers van vijf organisaties (25%). Opvallend is 
dat managers bij zeven (35%) ontevreden zijn over het aspect betrouwbaarheid. 
Betrouwbaarheid vinden zij juist het belangrijkste aspect van dienstverlening. Bij 
de helft van de organisaties (tien) zijn de medewerkers hierover aanzienlijk 
minder tevreden dan de personeelsafdeling zelf. 
hi de jaren zeventig en begin jaren tachtig waren veel personeelsafdelingen 
sterker dan nu gericht op ondersteuning van de individuele medewerker. Met de 
trend 'personeelsmanagement terug in de lijn' focust de personeelsafdeling zich 
meer en meer op het lijnmanagement. Bij de NV Nuts, de Universiteitsbiblio
theek, Multi-meubel en DG Vervoer speelt dit expliciet. 
Bij de Omroep, het Verpleeghuis en bij Pension-Plan is men van mening dat de 
aandacht laag scoort. Ook daar hebben medewerkers het beeld dat de perso
neelsafdeling gericht is op ondersteuning van het management en niet op de 
individuele medewerker. 

7.4 Een professionele personeelsafdeling en het verwerven van speel
ruimte 

In paragraaf 2.4.4 is gesteld dat de macht en erkenning van een professional is 
gebaseerd op de erkenning van klanten en sponsors van zijn deskundigheid en het 
handelen naar ethische normen. Een professional kan nooit zijn toevlucht nemen 
tot dwangmiddelen, maar moet zijn overredingskracht gebruiken. Daarbij staat 
het handelingsproces tussen de professional en zijn omgeving centraal. Dit 
handelingsproces zal in de interactie tussen aanbieder en afnemer van de dienst 
vorm moeten krijgen (zie fig. 2.4). De wijze waarop dit gebeurt bepaalt voor een 
belangrijk deel de mate van legitimiteit die aan de professional wordt toegekend. 
De afnemer zal, anders gezegd, vertrouwen in de kennis en vaardigheden van de 
professional moeten hebben. Hoe meer vertrouwen er is, hoe meer speelruimte de 
professional verwerft. Daarbij is gesteld dat regelmatige terugkoppelingscycli het 
vertrouwen tussen aanbieder en afnemer kunnen doen toenemen: door 
voortdurende onderlinge afstemming van de wijze waarop de professional met de 
voorgelegde vraag/problematiek om gaat wordt het vertrouwen vergroot, 
waardoor de speelruimte toe kan nemen. 
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In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat managers hechten aan een toetsbare 
bijdrage: de personeelsafdeling dient duidelijk inzichtelijk te maken wat de 
bijdrage is en de effecten van het personeelsbeleid moeten regelmatig worden 
gemeten. Anders gezegd: managers hechten aan de in hoofdstuk 2 beschreven 
terugkoppelingscycli. 
Bij medewerkers gaat het, voorzover men daar een beeld van heeft (veel missing 
values), om effectmeting: de bijdrage van de personeelsafdeling moet regelmatig 
worden geëvalueerd en effecten moeten worden gemeten. 

Personeelsafdelingen wijzen op de invloed die zij moeten hebben op de 
besluitvorming: op het feit dat zij juist goede mogelijkheden moeten hebben om 
mee te spreken in de besluitvorming en daar goed gebruik van moeten maken. 
Vanuit de in hoofdstuk 2 geponeerde theorie zal een professional die bewust werkt 
aan zijn relatie met zijn klanten, teneinde het in hem gestelde vertrouwen en 
daarmee zijn legitimiteit te vergroten, zorgen voor een inzichtelijke bijdrage en 
voor effectmeting. Een professionele personeelsafdeling zal zorgen dat de 
bijdrage van de personeelsafdeling inzichtelijk en toetsbaar is. Regelmatige 
effectmeting hoort daarbij. 
Indien het management binnen een organisatie de positie van de professional 
erkent, zal men de personeelsfunctionarissen betrekken bij en invloed geven op de 
besluitvorming. 
Het is, met andere woorden, een proces dat wee kanten op werkt en waarbij zowel 
personeelsfunctionarissen (inzichtelijk maken van bijdrage en effecten) als 
managers (betrekken bij en invloed geven op de besluitvorming) een eigen rol 
hebben te vervullen om de legitimiteit van de personeelsfunctie positief te 
beïnvloeden. Dit betekent voor dit onderzoek dat personeelsafdelingen met een 
hoge mate van legitimiteit hoog zullen scoren op zowel bijdrage, effectmeting als 
op invloed. 

7.4.1 Beoordeling van de aspecten bijdrage, effectmeting en invloed 
In onderstaand overzicht is uiteengezet hoe de verschillende groepen respon
denten per organisatie de drie meetaspecten (in termen van hoog/laag ) 
beoordelen: getoetste bijdrage, effectmeting, invloed op de besluitvorming. 

Dit levert acht typen personeelsafdelingen op: 
• type BEI (scoort hoog op zowel bijdrage, effectmeting als invloed); 
• type BEi (scoort hoog op bijdrage en effectmeting, laag op invloed); 
• type Bel (scoort hoog op bijdrage, laag op effectmeting, hoog op invloed); 

1 Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is weer gebaseerd op de 
mediaan (zie bijlage B). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', 
indien er beneden gescoord wordt dan beet dit laag. Een hoge score wordt aangegeven 
door middel van een HOOFDLETTER. Een lage score door middel van een kleine letter. 

170 Professionalisering van de personeelsfunctie 



• type bEI (scoort laag op bijdrage, hoog op effectmeting en invloed); 
• type Bei (scoort hoog op bijdrage, laag op effectmeting en invloed); 
• type bEi (scoort laag op bijdrage, hoog op effectmeting en laag op invloed); 
• type bel (scoort laag op bijdrage en effectmeting, hoog op invloed); 
• type bei (scoort laag op bijdrage, effectmeting en invloed). 

In tabel 7.13 zijn de scores van de drie respondentgroepen uitgezet. 

BEI Bei | Bel | b£I Bei bEi bei bei 
3x 
hoog 

2x hoog, lx laag lx hoog, 2x laag 3x 
laag 

l.F-Data Man. Med. Pf 
2.H-
Holding 

Man. 
Med. 

Pf 

3. Digi-
trans 

Man. Med. Pf 

4. NV 
Nuts 

Man. 
Pf 

Med.* 

5. Electra Pf Med. Man. 
6. World 
Cont. 

Man. 
Pf 

Med. 

7.Pension-
Plan 

Man. Med. Pf 

8. Pecunia Pf Man. Med. 
9. Juris Med. Man. 

Pf 
10. Multi-
meubel 

Med. 
Pf 

Man. 
** 

11. DG 
Vervoer 

Man. 
Med. 

Pf 

12. Soc. 
Werkvrz. 

Man. 
Med. 

Pf 

13. Jeugd 
& Welzijn 

Man. 
Pf 

Med. 

14. Rijks
dienst 

Man. 
Med. 

Pf 

15.Streek-
ziekenh. 

Man. Med. Pf 

16. 
Omroep 

Med. Man. Pf 

17. Uni-
versiteits-
bib. 

Pf Man. Med. 

18. 
Douane 

Pf Man. 
Med. 

19. Ver
pleeghuis 

Pf Man. Med. 

20. Pf Med. Man. 
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Gemeente 
Totaal 
(%): 
P-funct.: 
Managers: 
Medew.: 

4(20) 
7(35) 
3(15) 

3(15) 
2(10) 
3(15) 

1(5) 
1(5) 

2(10) 

3(15) 
O(-) 
1(5) 

1(5) 
2(10) 

0(-) 

1(5) 
0(-) 

5(25) 

3(15) 
4(20) 

1(5) 

4(20) 
4(20) 
5(25) 

Totaal 2 
(%): 
P-funct: 
Managers: 
Medew.: 

3x 
hoog 

4(20) 
7(35) 
3(15) 

2xhoog, lx laag 

7(35) 
3(15) 
6(30) 

lx hoog, 2x laag 

5(25) 
6(30) 
6(30) 

3x 
laag 

4(20) 
4(20) 
5(25) 

Tabel 7.13 - Scores per organisatie voor alle respondenten (* en **: deze scores zijn 
vanwege het grote aantal overgeslagen vragen niet volledig betrouwbaar en moeten met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. (Man.=managers, Med.=medewerkers, 
Pt-personeelsfunctionarissen) 

Uit tabel 7.13 komt naar voren dat in geen enkele organisatie personeels
functionarissen, managers en medewerkers het eens zijn over de wijze waarop de 
personeelsafdeling met de speelruimte omgaat. Kennelijk lopen de percepties 
hierover uiteen. 

Score Organisatie Aantal (%) 
Man, Med. en P-funct.: eens - -
Man en Med.: eens (3x hoog) H-Holding, Sociale 3(15%) 
Mening P-funct. Wijkt af Werkvoorziening, Rijksdienst 
Man. en Med.: eens (2x hoog en lx DG Vervoer 1 (5%) 
laag) 
Mening P-funct. Wijkt af 
Man. en Med.: eens (3x laag) Douane 1 (5%) 
Mening P-funct. Wijkt af 
Man. en P-funct.: eens (3x hoog) NV Nuts, World Containers, 3(15%) 
Med. Wijkt af Jeugd & Welzijn 
Man. en P-funct.: eens (3x laag) Juris 1 (5%) 
Med. Wijkt af 
P-funct. en Med.: eens Multi-meubel 1 (5%) 
Man.: minder positief) 
Geen overeenstemming F-Data, Digi-trans, Electra, 

Pension-Plan, Pecunia, Streek
ziekenhuis, Omroep, Universi
teitsbibliotheek, Verpleeghuis, 

10 (50%) 

Gemeente 

Tabel 7.14 - Samenvatting scores op aspecten van speelruimte 

Managers en medewerkers hebben hetzelfde beeld, maar het beeld van 
personeelsfunctionarissen wijkt hiervan af 
Bij drie organisaties (H-Holding, Sociale Werkvoorziening en de Rijksdienst) 
beoordelen managers en medewerkers alle drie de aspecten als hoog. De speel
ruimte in de zin van getoetste bijdrage, effectmeting en invloed op de 
besluitvorming is in hun ogen goed. Bij H-Holding zegt een topmanager: 
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"HRM is geïntegreerd in de managementfunctie binnen de organisatie. 
Vanaf het O-moment is HRM betrokken bij de aankoop of opbouw van een 
organisatie ergens ter wereld. Betrokken bij het bepalen van de kwaliteit en 
kwantiteit van het personeel, etc. ... HRM heeft duidelijk invloed op de 
samenstelling van het businessplan. De personeelsparagraaf staat er vanaf 
het begin in. Dit betekent dat de HR-functie ook betrokken is bij het resul
taat van de desbetreffende organisatie ... Als Corporate afdeling wordt je 
keihard afgetikt op het resultaat. ... Resultaatafspraken worden uitgedrukt 
in geld. Bijvoorbeeld de afspraak dat na een reorganisatie de kosten met 
23% gedaald moeten zijn en dat er een resultaatverbetering van 16 miljoen 
aan gekoppeld zit". 

De personeelsafdeling wordt binnen H-Holding dus gezien als een afdeling als 
'iedere andere'. De personeelsfunctionarissen binnen H-Holding beoordelen twee 
aspecten (effectmeting en invloed) als hoog maar het aspect bijdrage als laag. De 
personeelsafdeling heeft in de visie van het hoofd P&O hier dan ook een 
expliciete dubbele rol: 

"Voor PZ is het overigens een zaak een en ander bedrijfsmatig te bena
deren. Maar ook de affectie met de mens is belangrijk. Een mens is meer 
dan een machine. Het is daarbij niet alleen optellen en aftrekken... De 
nadruk zou moeten liggen op het samengaan van twee strijdige belangen: 
de wensen van de mensen en de bedrijfseconomische doelstellingen. " 

Bij de Rijksdienst beoordelen managers en medewerkers alle drie de aspecten als 
hoog (bijdrage, effectmeting en invloed). Personeelsfunctionarissen daarentegen 
scoren bijdrage en invloed als laag en effectmeting als hoog. Een medewerker die 
tevens lid van het medezeggenschapsorgaan is: 

"Wij hebben goede ervaringen met de personeelsafdeling. Er wordt over 
van alles zeer open gepraat. Er heerst een goede sfeer en een open cultuur. 
In ons onderdeel benadrukken we dat voortdurend, die eerlijkheid en 
openheid. " 

En een manager: 
"De directeur generaal hier is gek op personeelszaken als aandachts
gebied. Hij is creatief en roept steeds: "jullie zouden dit of dat eens moeten 
doen ". Maar hij vindt niet dat hij zelf verantwoordelijk is voor het terrein. 
Dat is gedelegeerd aan een andere directeur. En in praktijk wordt het 
natuurlijk getrokken door het hoofd P&O Dus mogelijkheden zijn er 
genoeg hier. Helaas pakken ze bij P&O dat lang niet altijd op. De 
decentrale personeelsadviseurs, daar is men over het algemeen wel positief 
over. Maar de centrale P&O afdeling, die zou meer moeten initiëren en pro-
actiever zijn. " 
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Ook bij de Sociale Werkvoorziening zijn managers en medewerkers het eens over 
het feit dat de personeelsafdeling over voldoende speelruimte beschikt. Ook hier 
beoordelen beide klantgroepen alle drie de aspecten als hoog. Het hoofd P&O 
neemt hier deel aan het managementteam. Een manager hierover: 

"ƒ« een sociale werkplaats is het P-beleid belangrijker dan het Pay-beleid. 
De personele factor speelt een centrale rol in het bedrijfsproces. Eet 
managementteam zou dan ook niet zonder P&O kunnen functioneren. " 

Maar van de geboden speelruimte wordt onvoldoende gebruik gemaakt, zo meent 
de algemeen directeur: 

"Naar mijn smaak zul je als P&O het vangnet moeten zijn. De lijn is dan 
zelf verantwoordelijk . Het knelpunt ligt momenteel bij de perso
neelsconsulent. Als deze te snel in de uitvoering springt is er geen tijd voor 
ondersteuning van de lijn en geen tijd voor personeelsbeleid. Terwijl dat 
alle twee zo nodig is. ...Ik denk dat ze heel hard werken daar. Mentaliteit, 
inzet en enthousiasme zijn prima. " 

De personeelsafdeling ziet de eigen situatie anders. Zij beoordelen alle drie de 
aspecten juist als laag. Het hoofd P&O: 

"De personeelsafdeling is redelijk betrokken bij de besluitvorming. Maar 
het is nogal dubbel allemaal. Zo wilde het bestuur een zeer zakelijk 
strategisch plan. Dat is toen inderdaad zo opgesteld. Maar het uiteindelijk 
plan was toen te weinig sociaal in hun ogen. Toen hebben we dit er alsnog 
ingestopt. Alleen, eenmaal erin bleek er wel een prijskaartje aan te hangen. 
Toen gaven ze niet thuis. In zo 'n omgeving is het moeilijk om het P-verhaal 
te verkopen. " 

Bij de vierde organisatie, DG Vervoer, beoordelen managers en medewerkers 
bijdrage en effectmeting als hoog, maar invloed als laag. De personeelsafdeling 
beoordeelt zichzelf ook twee keer als hoog (effectmeting en invloed), maar 
bijdrage als laag. Een topmanager: 

"Dankzij alle bestuurlijke veranderingen binnen onze organisatie heeft de 
financiële functie allerlei controle slagen ingebed gekregen. Voor de 
personeelsfunctie geldt dat niet. Er is geen controle of je wel of niet iets 
doet. Maar ik denk dat zodra de personele budgetten ook gedecentraliseerd 
worden, dat dit dan zal veranderen. Dan moeten we als lijn wel keuzes 
maken. " 

Een medewerker: 
"Ze [de afdeling P&O] zouden zich wat meer mogen profileren en initiatief 
mogen nemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de eigen reorganisatie die ze 
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hebben doorgemaakt. Ze zijn gekrompen en hebben als het ware zichzelf 
gereorganiseerd. Ook hebben ze nu een andere rol. Meer voor de lijn en 
minder voor ons. Maar daar zijn wij nauwelijks over ingelicht. " 

En het hoofd P&O: 
"De relatie met de lijn is wisselend maar meestal goed. Ze zijn erg kritisch 
en zien ons vaak als regelneef. Soms willen ze bijvoorbeeld de procedures 
rondom vacatures omzeilen. Dit doen we niet. Dat is een bewuste keuze 
want anders krijg je de dienstcommissie op je dak Bovendien is er bin
nen de regeltjes best wel wat mogelijk. We houden aan dat standpunt vast 
en zijn er zeer consequent in. ... Vergelijk het met verkeersregels: er staat 
een stopverbod maar je laatje vrouw in de auto zitten om snel zelf even een 
boodschap te doen. Er is dus altijd wel een mogelijkheid om van de regels 
af te wijken. We dwingen de lijn bijvoorbeeld om op papier te zetten 
waarom ze een bepaalde kandidaat niet willen hebben. " 

Bij de Douane zijn managers en medewerkers het erover eens dat de perso
neelsafdeling op alle drie aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) laag scoort. 
De personeelsafdeling zelf is van mening dat ze hoog scoort op bijdrage en 
effectmeting en alleen laag op invloed. Een manager: 

"De personeelsafdeling zou zich moeten afvragen hoe ze een bijdrage 
kunnen leveren aan de algemene strategische en operationele doelen van 
de organisatie. Dat zit er niet ingebakken. In praktijk zit dat vooral bij het 
management. ...Ik zou best wat meer ondersteuning van ze willen hebben. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de cultuurverandering. Daar loop ik 
momenteel tegen aan: bij wie zou ik daarvoor aan kunnen kloppen en door 
wie en hoe kan ik ondersteund worden? Wie kan dat? " 

En een andere manager: 
"De speelruimte die ze krijgen is er. Die is heel groot zelfs. Maar ik zei al 
eerder dat ze te operationeel bezig zijn. Zo steken ze veel tijd in het maken 
van een fletsplan in plaats van in de flexibiliteit van de ambtenaar. Ik heb 
dan ook gezegd dat ze meer beleidsmatig bezig moeten. Ze hebben wel een 
plan gemaakt maar toch voel ik een lichte teleurstelling. Het is me nog te 
oppervlakkig, niet concreet genoeg. Welke kwaliteit beogen ze? ... Dit 
wordt overigens wel onderkend door de personeelsafdeling, maar ze weten 
niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. Ze hebben het ook te druk en er 
komen veel taken op hen af. " 

Het imago van de personeelsafdeling onder de medewerkers is niet positief. Dit 
heeft ook te maken met de wijze waarop de personeelsafdeling enige jaren 
geleden is ontstaan: 
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"Er is tijdens de reorganisaties van 1989 een decentrale personeelsafdeling 
ontstaan. Er zijn toen een aantal medewerkers van de uitvoering waar de 
staf gegaan. Het waren mensen die niet terug naar buiten konden, vanwege 
rugpijn, e.d.. De afdeling heeft dus een historie. Er zweefde iets omheen. 
Ze zullen best heel kundig zijn, maar ik zie hem nog steeds als die knul met 
de zegeltang. " 

De personeelsafdeling realiseert zich deze kritiek ten dele. Maar, zo vindt men, 
men is op de goede weg: 

"De relatie met het management van het district is goed. We schrijven 
beleidsnotities en geven gevraagd en ongevraagd ad\>ies. De districts
manager staat er voor open en heeft tevens een uitgesproken mening over 
personeelsaangelegenheden. Alle notities die we inbrengen spreken we met 
het management door. We doen ook dingen in opdracht. ... Er is dus veel 
speelruimte voor ons. We worden niet beperkt in onze mogelijkheden. ... Er 
heerste het idee bij de lijn dat ze het zelf wel konden. Dat is historisch ook 
zo gegroeid. Er is hier pas een stafafdeling P&O sinds 1989. ... Het 
districtshoofd zegt denk ik dat wij groeiende zijn in zijn ogen. We zouden 
nog iets meer het voortouw moeten nemen op de ontwikkelingen binnen de 
dienst. " 

Managers en personeelsfunctionarissen zijn het met elkaar eens 
Binnen vier organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het met 
elkaar eens. In drie van de vier gevallen beoordelen personeelsfunctionarissen en 
managers alle drie de aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) als hoog. Het 
betreffen de organisaties NV Nuts, World Containers en Jeugd & Welzijn. 
NV Nuts is onlangs gefuseerd. En hoewel managers en personeelsfunctionarissen 
tevreden zijn over hoe het ging, houdt men wel het hart vast voor de toekomst. 
Het hoofd P&O: 

"De afgelopen vijfjaar hebben we als P&O maximale speelruimte gehad. 
Maximale speelruimte om de veranderingen samen met de leidinggevenden 
te initiëren, te begeleiden en vorm te geven. ... Maar sinds de fusie is dat 
veranderd. Er is binnen die organisatie een grote centrale personeelsafde
ling die meer uitvoerend is. " 

En een manager: 
"Eenjaar geleden, dus voor de fusie, hadden we nog drie P&O-ers hier. Nu 
is het er nog maar één voor 300 medewerkers! Dat verbaast me en ik maak 
me er bezorgd over. ... P&O was hier altijd bij de besluitvorming betrokken, 
maar de laatste tijd hebben we drie directeuren die dat doen. Er is geen 
directe linking pin met P&O. Achteraf moeten de zaken met hen worden 
ingeregeld. " 
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De medewerkers scoren alle punten negatief. Dit heeft vooral te maken met de 
laatste organisatieveranderingen. Een medewerker: 

"Het kan best zo zijn dat ze bij P&O keihard knokken, maar daar merken 
wij niets van. ... De informatiestroom van boven naar beneden over de 
veranderingen is gering. Van de personeelsafdeling horen we evenmin iets. 
Van beneden naar boven, dat proberen we wel. Maar een paar keer heb ik 
een domper gehad en dan stop je daar mee. " 

Bij World Containers scoren de managers en personeelsfunctionarissen eveneens 
alle drie de aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) als hoog. Algemeen 
organisatiebeleid en personeelsbeleid gaan hier hand in hand. 
De directeur P&O: 

"Vanaf het ontstaan van onze organisatie heeft men er bewust voor gekozen 
om ondernemingsstrategie en P&O-beleid te versmelten. Men wilde zich 
onderscheiden in de traditionele havenwereld en dat deed men door zwaar 
in te zetten op kwaliteit: topkwaliteit op hard- en op software, dus ook op 
mensen. Strategisch moest P&O geen eilandje zijn maar een volwaardig 
onderdeel. " 

En een manager: 
"Decentraal hebben we een groot aantal P&O activiteiten overgenomen. ... 
De vinger van P&O in de organisatie is kleiner geworden de laatste jaren. 
Maar de kaders worden nog wel duidelijk aangegeven. ... Wij hebben het 
gevoel dat we zaken, als we die nodig hebben, gewoon inhuren van P&O. 
Zo voelt dat voor ons. ... Vroeger bepaalde PZ wie er kwam en nu vragen 
wij PZ iets te regelen voor ons. Dat is het grote verschil. " 

Medewerkers beoordelen alle drie de aspecten als laag. Een operationeel 
manager: 

"De kar was al vol en nu komt er alleen nog maar meer bij voor ons. Er 
moeten dus keuzes worden gemaakt. Dan krijg je soms rare keuzes. In de 
CAO staat bijvoorbeeld dat er voor mensen die 25 jaar in dienst zijn een 
feest moet worden georganiseerd. Dat deed PZ altijd. Maar opeens kreeg ik 
te horen dat ze dat niet langer doen. ... Tegelijkertijd zei degene van PZ dat 
ze de bloemen wel wilde blijven bestellen. Bij allerlei dingen komt dat naar 
voren: de leuke dingen wil PZ wel blijven doen. Maar bijvoorbeeld een 
gesprek voeren met iemand die veel ziek is vindt niemand leuk. Zij willen 
het niet voeren en ook wij dus niet. " 

Binnen World Containers heeft het laagste niveau management (teamleiders) als 
respondentcategorie medewerkers deelgenomen. 
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Jeugd & Welzijn is de laatste van de drie organisaties waar managers en 
personeelsfunctionarissen het erover eens zijn dat de personeelsafdeling hoog 
scoort op zowel bijdrage, effectmeting als invloed. Een manager binnen 
Jeugd & Welzijn: 
"Ik heb de indruk dat de directie het personeelsbeleid best wel sponsort. 
Dat is bijvoorbeeld te merken aan de manier waarop er met de functio
neringsgesprekken is omgegaan. ... Dat heeft al met al aardig wat tijd en 
geld gekost. ... De naam P&O duikt bovendien in veel gesprekken op. Ze 
zijn hun naam goed aan het vestigen. Niet alleen in de onderste regionen 
van de organisatie maar ook in de bovenste. ... Voor de komst van dit hoofd 
P&O leefde het gewoon niet. Ook bij mij niet en volgens mij evenmin bij de 
directie. " 

Het hoofd P&O over de eigen rol en positie: 
"We hebben hier heel veel speelruimte. Als we iets goed beargumenteerd 
voorstellen dan is de enige beperking het budget: is dit wel aanwezig? 
Initiatief wordt binnen deze organisatie gewaardeerd. ... We hebben zo in 
korte tijd veel krediet op weten te bouwen. " 

Wat betreft de medewerkers: zij scoren bijdrage en invloed als hoog maar 
effectmeting als laag. Zij plaatsen enige kanttekeningen bij het voorgaande. Een 
medewerker: 

"De rol van P&O is niet echt duidelijk. Er is best wildgroei geweest in wat 
de onderafdelingen doen. De directie heeft hierin eigenlijk weinig gestuurd 
en niet zijn macht genomen. Er waren geen gestandaardiseerde normen. 
Bijvoorbeeld het ziekteverzuim registreerde en regelde iedereen op zijn 
eigen manier. Dat soort zaken is tot nu toe goed door de personeelsafdeling 
opgepakt. Met name door het huidige hoofd P&O. Hij heeft daar behoorlijk 
adequaat op ingespeeld. Ik juich dat toe maar ik juich niet te vroeg. " 

Binnen Juris zijn managers en personeelsfunctionarissen het eveneens eens. Zij 
zijn beiden van mening dat de personeelsafdeling laag scoort op alle drie de 
aspecten. Laag op bijdrage, op effectmeting en op invloed. Niet verwonderlijk 
vanuit het oogpunt van het karakter van deze organisatie. Een advocatenkantoor 
in een maatschapsstructuur wordt geleid door de maten, door professionals, en liet 
primaire proces gaat altijd voor. Binnen deze cultuur spelen stafafdelingen in hun 
algemeenheid een bescheiden rol. Veel, ook grotere, advocatenkantoren hebben 
geen specialist op P&O gebied. De medewerker P&O binnen Juris: 

"Men is hier vooral gericht op de korte termijn. Er doet zich iets voor en 
dan moet er opeens beleid komen. Dat is vaak ad hoc. ... Het beleid wordt 
hier in richtlijnen gegoten, in plaats van in regels. Men is hier erg bang 

Binnen Juris zijn alleen managers van afdelingen in het onderzoek betrokken. De maten 
uit de maatschapsstructuur hebben geen enquêteformulier ingevuld. 
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voor regels, deze kunnen de creativiteit die professionals zo eigen is in de 
weg staan. En niets mag deze creativiteit in de weg staan. ... Het perso
neelsbeleid an sich wordt hier wel serieus genomen. Alles wordt wel erkend. 
Alleen als je er de middelen voor vraagt, dan staat men er minder voor 
open. Of men vindt dat men het zelf het beste kan. ... Het probleem is dat 
hier geen collectief gevoel heerst. Het is een samenraapsel van individuen. 
... De intentie is wel aanwezig, maar het in de praktijk brengen gebeurt 
slecht. En bij een collectief voorstel laten ze het vaak afweten. De 
personeelsafdeling is daarom puur uitvoerend bezig en als er een vraag 
komt moet er direct een antwoord op zijn. Ideeën blijven vaak ideeën en 
beleid maken is onzin. We worden dus niet als volwaardig beschouwd. Zo is 
het bijvoorbeeld lastig om een secretaresse een opleiding buiten het vak te 
laten volgen om ongewenste uitstroom te voorkomen. Het blijft dus pappen 
en nathouden en curatief bezig zijn. " 

Medewerkers zijn aanzienlijk positiever. Zij scoren bijdrage en effectmeting als 
hoog en invloed als laag. Dit is vooral te danken aan het feit dat slechts bij weinig 
advocatenkantoren een personeelsafdeling aanwezig is en aan de persoonlijke en 
individueel gerichte wijze waarop de coördinator P&O haar taken invult. Een 
medewerker: 

"Met name door de stagiaires hier wordt zij gezien als een vertrouwens
persoon. Bijvoorbeeld als iemand een wat moeizame relatie heeft met zijn 
patroon, denkt de coördinator P&O mee. Geeft adviezen over hoe je met je 
patroon kunt omgaan en hoe je een andere patroon kunt krijgen, etc... Je 
ervaart het eigenlijk als normaal dat er een afdeling P&O is. Maar als je 
hoort hoe het er bij andere kantoren aan toe gaat, dan merk je pas dat het 
een hele luxe is. " 

Medewerkers en personeelsfunctionarissen zijn het eens 
Bij één organisatie zijn medewerkers en personeelsfunctionarissen het eens: bij 
Multi-meubel scoren medewerkers en personeelsfunctionarissen bijdrage en 
invloed als hoog, maar effectmeting als laag. De managers hebben hier dermate 
veel vragen overgeslagen, dat er van hen geen score gecreëerd kan worden. 

Geen overeenstemming tussen de groepen 
Bij de overige tien organisaties zijn medewerkers, managers en personeels
functionarissen het met elkaar oneens: hun percepties over de speelruimte van de 
personeelsafdeling en de wijze waarop er met deze speelruimte wordt omgegaan 
varieert. Binnen vijf organisaties is de personeelsafdeling positiever dan één of 
beide klanten (managers en/of medewerkers). Dit betreft Electra, Pecunia, de 
Universiteitsbibliotheek, het Verpleeghuis en de Gemeente. Binnen de overige vijf 
organisaties is de personeelsafdeling juist minder positief dan één of beide 

Professionalisering van de personeelsfunctie 179 



klantgroepen: 
Omroep. 

F-Data, Digitrans, Pension-Plan, het Streekziekenhuis en de 

7.4.2 Inzicht van klanten over de aspecten bijdrage, effectmeting en 
invloed 

Vervolgens wordt nader bekeken of personeelsfunctionarissen goed inzicht heb
ben in de perceptie van de klanten. Hiervoor worden de precieze scores van 
klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje gezet. Het kan immers zo zijn 
dat men wel allemaal een hoge score aan een bepaald aspect geeft, maar dat de 
hoogte van deze score, uitgaande van de precieze basisscore , nog varieert. 

De bijdrage 

Allereerst wordt verder uitgediept hoe klanten en personeelsfunctionarissen het 
aspect 'bijdrage van de personeelsafdeling aan de organisatie' waarderen: 

Organisatie Bijdrage (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

1. F-Data 3,5 6Jt 5,3 
2. H-Holding 5,5 6,0 5,8 
3. Digi-trans 5,0 6.7 5,5 
4. NV Nuts 7,0 6.7 4.5 
5. Electra 6,0 5.3 5,5 
6. World Containers 7,0 6.3 5.2 
7. Pension-Plan 5,0 6J_ 5,3 
8. Pecunia 5.0 5,4 5,4 
9. Juris 5,0 4,0 IA 
10. Multi-meubel 6,0 - 5,8 
11. DG Vervoer 5,0 5,8 5,8 
12. Sociale Werkvoorziening 5,2 6,1 6A 
13. Jeugd & Welzijn 6,0 6,3 5,8 
14. Rijksdienst 5,0 6,0 6,0 
15. Streekziekenhuis 5,0 M 6,0 
16. Omroep 4,0 5,3 SJ 
17. Universiteitsbibliotheek 6,5 52 4.4 
18. Douane 6,5 4.9 4J 
19. Verpleeghuis 6,0 6,0 5,0 
20. Gemeente 6,0 5,3 5,5 
Gemiddelde 5,5 5,8 5,6 

Tabel 7.15 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreep! is. 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect bijdrage. 
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dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit tabel 7.15 komt naar voren dat in twee van de 20 gevallen (10%) het 
management en de medewerkers een aanzienlijk positiever beeld hebben van de 
bijdrage die de personeelsafdeling levert dan de personeelsafdeling zelf. Dit 
betreft de organisaties: F-Data en de Omroep. 

Bij F-Data hebben zowel managers als medewerkers een positiever beeld over de 
bijdrage van de personeelsafdeling aan de organisatie dan de personeelsafdeling 
zelf. Bij F-Data zit de HRM afdeling middenin een veranderingsproces: tot voor 
kort zaten alle medewerkers van dit detacheringsbedrij f in een pool met een HR 
consultant aan het hoofd. Deze was hiërarchisch verantwoordelijk voor de 
medewerkers in zijn pool. Businessteams konden medewerkers vanuit de pools 
inhuren om in te zetten bij klanten. Nu vallen de medewerkers hiërarchisch onder 
de businessteammanager en is de personeelsafdeling een stafafdeling. Deze 
verandering is nog wennen. Een manager hierover: 

"Op dit moment is HRM nog een vuilnisemmer. De Business Teams waren 
alleen bezig met commerciële belangen en dumpten alle rotzooi op HR 
gebied bij de afdeling HRM. HRM was dan ook vooral gericht op de 
individuele zorg van medewerkers HRM bleek ook veel te los te staan 
van de rest van de organisatie. Er is daardoor een beeld ontstaan dat HRM 
niets van het werk wist. Momenteel is dit langzaam aan het veranderen. " 

En een andere manager: 
"De HRM afdeling is van zeer goede wil. Men wil altijd helpen en is altijd 
bereidwillig en dit maakt veel goed. Helaas hebben ze te weinig tijd en zijn 
er te weinig standaardprocedures zodat het resultaat niet altijd optimaal 
is. " 

Bij de Omroep scoren zowel managers als medewerkers de bijdrage als aanzien
lijk hoger dan de personeelsfunctionarissen zelf. Ook hier is de rol van de 
personeelsafdeling aan het veranderen, van een ondergeschikte, uitvoerende 
afdeling naar een afdeling meer op de voorgrond. Ook voor het management 
betekent dit een verandering. De directeur: 

"Wij stimuleren het personeelsbeleid momenteel op heel praktische wijze, 
bijvoorbeeld door de leiding van de personeelsafdeling te versterken. Het 
hoofd van de personeelsafdeling zit nu ook bij het managementteam. Hij 
kan daar ook punten die betrekking hebben op personeelsbeleid inbrengen. 
En verder is hij volledig betrokken bij de strategie en bij operationele 
zaken... Het management zelf moet vaker zijn eigen problemen oplossen. 

Er wordt gesproken van een aanzienlijk verschil als het verschil groter is dan 1 punt. 
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Daar zitten ze niet altijd om te springen. Ik denk dat ze gaan zeggen dat ze 
daar geen tijd voor hebben. ... Dat heeft misschien ook te maken met de 
zwakheden van het management zelf. De afdelingshoofden zijn nog te 
weinig geëquipeerd om het zelf te doen. Het zijn tenslotte vooral creatieve 
mensen die personeelszaken als gezeur beschouwen. Daar is ook nooit op 
geselecteerd. " 

En het hoofd personeelszaken: 
"We zijn als personeelsafdeling bezig ons voorzichtig te positioneren. Dat is 
in het verleden nooit gelukt. De personeelsafdeling was een verlengstuk van 
de directie dat alleen uitvoerde wat werd gevraagd. De personeelsafdeling 
was er een van de slecht-nieuwsberichten. De directie deed de positieve 
kant zoals salarisverhogingen en promoties. De werkgeversrol heeft dus bij 
de personeelsafdeling gelegen. Er bestaat dus nog steeds een groot wan
trouwen vanuit de medewerkers. Dat moet dus veranderen maar dat kost 
tijd. Bovendien beschouwt een aantal personeelsfunctionarissen het ook 
eigenlijk als hun taak om zaken over te nemen. Dat maakt het extra lastig. " 

In drie gevallen, Digi-trans, Pension-Plan en het Streekziekenhuis, is in de 
perceptie van het management de bijdrage van de personeelsafdeling aan de 
organisatie als geheel duidelijker dan de personeelsafdeling zelf vindt. Een 
personeelsfunctionaris van het Streekziekenhuis merkt kritisch op: 

"We hebben nog geen volwassen adviesrelatie met onze klanten. ...In mijn 
beleving ben je, als je een middelmatige personeelsfunctionaris bent, 
uitsluitend een paar extra handen. Een goede personeelsfunctionaris levert 
meerwaarde door te adviseren, ook als dat minder in het straatje van de lijn 
past. " 

Bij Digi-trans zijn personeelsafdeling en medewerkers het met elkaar eens over 
de bijdrage die de personeelsafdeling levert (een score van resp. 5,0 en 5,5). 
Managers zijn aanzienlijk positiever (6,7). De personeelsfunctionaris voert 
gewoon haar werk uit, zoals ze zelf aangeeft: 

"De lijn doet hier veel zelf. De personeelsafdeling adviseert soms inzake 
slecht functionerende medewerkers. Maar de werving doet ze zelf evenals 
beoordelingen en opleidingen. ... Met individuele medewerkers heb ik 
weinig te maken. Welpraten we regelmatig en loop ik langs. Het gaat meer 
over informele zaken dan. Maar waarom zouden ze ook bij mij moeten 
komen als ze een goede manager hebben? " 

Het management vindt dit prima: 
"Ik krijg als dat nodig is deskundige ondersteuning. Veel doet de lijn zelf 
hier. Maar je kunt goed terugvallen op de personeelsafdeling voor advies of 
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uitwerking. En als ik een vraag stel word ik prima geholpen... Ik ben dus 
tevreden over de dienstverlening. Er komt uit wat er uit moet komen en er 
wordt op tijd geleverd. ...De personeelsafdeling is niet dirigerend naar ons 
maar levert een bijdrage. " 

De verhouding tussen lijnmanagement, medewerkers en personeelsafdeling heeft 
wel tot gevolg dat medewerkers minder met de personeelsafdeling te maken 
hebben. Wat de personeelsafdeling doet is dus minder zichtbaar. Een medewerker 
hierover: 

"Ik zie ze echt als ondersteuning voor het management. Ze hebben voor mij 
geen echte toegevoegde waarde. ... Maar als ik een vraag heb wordt deze 
wel gewoon beantwoord. ... Waarschijnlijk zou je ze pas missen als ze er 
niet meer waren. " 

Ook bij Pension-Plan is het management aanzienlijk positiever over de bijdrage 
die de personeelsafdeling levert dan de personeelsafdeling zelf en de mede
werkers. Managers geven een 6,5, personeelsafdeling 5,0 en medewerkers 5,3. 
Een manager: 

"De speelruimte die de personeelsafdeling heeft is maximaal. Met nieuwe 
ideeën kunnen ze komen en daar is altijd een open oor voor. Binnen onze 
organisatie is ruimte voor eigen ondernemerschap. Voor zover ik kan 
beoordelen hebben ze daar optimaal gebruik van gemaakt tot nu toe. ...Er 
is veel openheid en contact, zeker als de manager dat zelf wil. " 

De personeelsafdeling zelf nuanceert dit beeld. Een personeelsfunctionaris: 
"Tot op zekere hoogte hebben we de gelegenheid om deel te nemen aan de 
besluitvorming. Dan druk ik me zeer algemeen uit. ... Verder hangt het af 
van het onderwerp. Voor de klassieke personeelstaken, zoals mobiliteit, 
training en opleiding, functioneringsgesprekken, e.d., krijgen we veel 
ruimte. Onze expertise daarin in geaccepteerd. Maar als iets een bredere 
impact heeft dan alleen de personeelsinstrumenten, dan staan we daar nog 
steeds vrij ver vanaf. " 

Ook hier hebben de medewerkers weinig met de personeelsafdeling te maken. Een 
medewerker: 

"Ik merk weinig van de personeelsfunctionarissen. Als ik soms een vraag 
stel dan duurt het weken en dan heb ik nog geen antwoord. ... Momenteel 
heb ik een reeks van gesprekken met de personeelsfunctionaris. De 
gesprekken zelf verlopen erg plezierig. Maar hij heeft mij beloofd iets uit te 
zoeken en dat gebeurt dan niet. De follow up is erg matig. Ik heb dat wel 
eens indirect gezegd maar nooit een reactie gekregen. " 
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Bij het Streekziekenhuis is het management eveneens positiever dan de mede
werkers en de personeelsafdeling. Managers geven een 7,0, medewerkers een 6,0 
en personeelsfunctionarissen een 5,0. Een manager: 

"Overal waar men een vinger in de pap moet hebben, heeft men dat ook. Zo 
is het hoofd van de personeelsafdeling bij de begrotingscommissie aan
wezig. En het organisatiebeleid van de afgelopen zes jaar is het resultaat 
van een nauwe samenwerking tussen de personeelsafdeling en de directeur 
patiëntenzaken. " 

Onlangs is er als pilot een dienstverleningovereenkomst gesloten tussen de 
personeelsafdeling en een van de afdelingen (de Voedingsdienst). Hierin staat 
expliciet aangegeven welke diensten de afdeling mag verwachten van de 
personeelsafdeling. Het hoofd van de Voedingsdienst is hierover erg te spreken. 
De bijdrage van de personeelsafdeling wordt verduidelijkt en: 

"...vroeger was het zo dat medewerkers erg snel naar de personeels
afdeling liepen. ... Ook sancties werden door de personeelsafdeling 
uitgedeeld en niet door het management. Nu gaan we pas naar de 
personeelsafdeling als we het eerst zelf geprobeerd hebben. Wel lichten we 
ze in een vroeg stadium in, zodat ze weten wat er gaande is. " 

Medewerkers weten dat het management verantwoordelijk is voor perso-
neelstaken: 

"Wij hebben weinig met de personeelsafdeling te maken... Het management 
heeft tegenwoordig veel meer personeelstaken in hun pakket. De dagelijkse 
dingen horen daar ook te liggen. ... P&O moet wel een rol hebben bij 
problemen maar moet geen belangenbehartiger zijn. De rol van P&O moet 
gericht zijn op de organisatie en veel minder op de individuele medewerker. 
... Pas als een medewerker en zijn baas er echt niet uit komen moet P&O 
een bemiddelende rol gaan spelen. P&O als glijmiddel dus. Lukt het niet 
dan moet de personeelsfunctionaris niet voor de individuele medewerker 
maar voor de organisatie gaan staan. " 

De personeelsafdeling zelf is genuanceerd. Het hoofd: 
"We zijn bezig met hoe we met onze klanten om willen gaan. Hierbij gaat 
het om twee zaken: hoe richt je de etalage in en hoe verander je je gedrag. 
We zijn er al drie jaar over aan het praten maar we zijn nu sinds een jaar 
bezig met concrete acties. We kregen allerlei principiële discussies en toen 
zijn we gewoon aan de slag gegaan door te gaan praten met onze klanten. 
...Zo zijn we onze procedures aan het verbeteren. Iedere vrijdag nemen we 
één procedure door en die houden we tegen het licht. ... Het is nu nog 
redelijk onzichtbaar maar dat is niet erg. " 
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Bij Juris beoordelen de medewerkers de eigen bijdrage juist als hoog. Mede
werkers geven een 7,5 tegenover resp. 4,0 en 5,0 van management en mede
werkers. Hierover zijn in de vorige paragraaf reeds enige opmerkingen gemaakt. 
Ook bij de Sociale Werkvoorziening geven medewerkers een hogere score dan de 
personeelsafdeling zelf: medewerkers een 6,2 en de personeelsafdeling een 5. Ook 
hierover zijn reeds enige citaten in de vorige paragraaf opgenomen. 

In twee gevallen (Douane en Universiteitsbibliotheek) is de bijdrage die de 
personeelsafdeling aan de organisatie levert in de perceptie van het management 
en van de medewerkers juist aanzienlijk minder dan de personeelsafdeling zelf 
vindt. 
Over de Douane is al een en ander uitgewerkt in de vorige paragraaf. Hieronder 
volgen enkele citaten over de Universiteitsbibliotheek. Zowel vanuit management 
als vanuit de medewerkers is er stevige kritiek op de rol van de perso
neelsafdeling. Een directeur: 

"P&O heeft een lastige scharnierfunctie. Aan de ene kant is er de visie van 
het management en aan de andere kant de hectiek van alle dag. Ze moeten 
een actieve rol hebben en een antenne om de zaken boven tafel te krijgen en 
mensen ergens op aan te spreken. ... Als het goed was geweest dan zouden 
ze hier zelf mee zijn gekomen, maar ook zij zitten gevangen in de 
overheidscultuur en in alle regels en voorschriften. Daar moet verandering 
in komen. ... Ze hebben nog te veel een beeld van P&O los van de 
omgeving waarin ze opereren. ... Ze zouden meer moeten meedenken. Ze 
zijn nu volger maar debatteren niet mee over algemene zaken. " 

De medewerkers zien weinig van P&O. Ze zijn van mening dat P&O geen eigen 
identiteit heeft. Een medewerker: 

"Ze hebben de naam er te zijn voor de organisatie en niet voor de individu
ele medewerker. Maar als je dan tegen ze zegt dat ze een instrument zijn 
voor het management dan zijn ze beledigd. ... Organisatie en mensen 
hebben met elkaar te maken. ... Maar ze spelen nu geen bemiddelende rol 
tussen organisatie en medewerker. Het feit dat ze er voor de organisatie zijn 
wordt naar mijn smaak gebruikt als alibi. P&O moet begeleiden naar beide 
kanten toe. " 

De personeelsafdeling heeft zoals gezegd een aanzienlijk positiever beeld van 
zichzelf. Alhoewel men vindt dat men er nog niet is, is men wel op weg. Het 
hoofd van de afdeling: 

"We zijn voor een deel ondersteunend aan het management. Verder verrich
ten we de administratieve beheerstaken. ... Momenteel gaan de meeste 
discussies over wie waarvoor verantwoordelijk is inzake personeelsbeleid. 
... Ik merk ook dat er steeds meer van ons verwacht wordt. Met name 
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inzake de meer adviserende rol. Dat willen we ook graag en we moeten ons 
verder professionaliseren en meer visie ontwikkelen. Daarbij zitten we in de 
knel want de ondersteuning en de beheerstaken vergen erg veel tijd nu. 
Maar we zijn op weg. " 

Bij twee organisaties (10%) zijn alleen de medewerkers aanzienlijk negatiever 
dan de personeelsafdeling zelf. Het betreft NV Nuts en World Containers. De 
situatie bij deze twee organisaties inzake bijdrage, effectmeting en invloed is in de 
vorige paragraaf reeds besproken en komt hier niet opnieuw aan de orde. 

De effectmeting 
Hieronder wordt geanalyseerd welke beelden er leven over de mate waarin de 
personeelsafdeling aan effectmeting doet. 

Organisatie Effectmeting (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 2,0 £ 0 SA 
2. H-Holding 5.0 5,0 5,7 
3. Digi-trans 3,0 4J. 5,S 
4. NV Nuts 5,0 5,7 
5. Electra 5,0 IÄ 6J_ 
6. World Containers 6,0 5,3 4.3 
7. Pension-Plan 4,0 4,6 5J 
8. Pecunia 5,0 4,5 4,5 
9. Juris 4,5 4,0 6£ 
10. Multi-meubel 3,0 - 3,8 
11. DG Vervoer 5,0 5,0 5,6 
12. Sociale Werkvoorziening 3,8 13 SA 
13. Jeugd & Welzijn 5,0 5,0 4.0 
14. Rijksdienst 5,0 5,8 5,9 
15. Streekziekenhuis 4,0 6J_ M 
16. Omroep 3,3 4,3 6J 
17. Universiteitsbibliotheek 4,5 4,2 4,0 
18. Douane 7,0 4J) i l 
19. Verpleeghuis 5,0 4.5 4,5 
20. Gemeente 6,5 4 J 5,5 
Gemiddelde 4,6 4,9 5,2 

Tabel 7.16 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties (20%) zijn zowel het management als de medewerkers 
aanzienlijk positiever over de mate waarin er aan effectmeting wordt gedaan dan 
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de personeelsafdeling zelf. Het betreft de organisaties F-Data, Digi-trans, Sociale 
Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. Al deze organisaties zijn al uitgebreid 
aan bod gekomen in de vorige paragrafen. De citaten daar beschrijven treffend 
hoe in de perceptie van management, medewerkers en personeelsafdeling zelf de 
personeelsafdeling functioneert in relatie tot effectmeting. 

Bij twee organisaties (10%) zijn alleen de medewerkers aanzienlijk positiever 
dan de personeelsafdeling. Het betreft Pension-Plan en Juris. Ook hierop is in de 
vorige paragrafen reeds ingegaan. 

Bij de Douane (5%) zijn management en medewerkers aanzienlijk negatiever 
over de personeelsafdeling dan de personeelsafdeling zelf. 

In twee gevallen (10%) is alleen het management aanzienlijk negatiever dan de 
personeelsafdeling zelf. Dit betreft Electra en de Gemeente. Bij Electra geeft het 
management een 3,8 en de personeelsafdeling zelf een 5,0. Een directeur zegt 
over de rol van de personeelsafdeling: 

"Ik denk vaak "Laat ze toch met initiatieven komen. Laat ze toch plannen 
maken. ". Ik ben dus niet tevreden over P&O. Ik vind dat ze steviger en 
duidelijker zouden moeten zijn. Dit heeft te maken met de historie, waarbij 
P&O in de valkuil van het risicomijdend management is gelopen. Ze zijn 
gewaarschuwd om niet in de uitvoerende val te lopen. Ze zijn inmiddels wat 
voorzichtiger geworden. ...Er worden overigens best veel dingen opgepakt 
door P&O, maar ze staan los van de rest van de organisatie. Ik wil dat ze 
dichter op het primaire proces zitten en daar dingen van oppikken  
Verder maken ze weinig dingen af. " 

Het hoofd personeelszaken legt juist de bal bij het management neer: 
"Het topmanagement roept vaak "ze moeten dit of dat doen ": Maar ze 
onderschatten daarbij het interne voorbeeldgedrag. Er is wel sprake van 
bewustwording maar de managers worden klemgezet. Er is wel notie dat het 
samen met P&O moet. Vroeger hield alleen P&O zich met nieuwe dingen 
bezig. Nu doet de top dat ook. " 

Ook bij de Gemeente is het management aanzienlijk minder positief dan de 
personeelsafdeling zelf. Het management geeft een 4,8, terwijl de personeels
afdeling zelf een 6,5 geeft. Binnen de deelgemeente heeft men te maken met zeer 
strikte regelgeving vanuit de centrale afdeling P&O. Hierdoor wordt de eigen 
speelruimte ingeperkt. Een manager: 

"Ik vind datje bij de overheid in het algemeen weinig speelruimte hebt wat 
betreft personeelsbeleid. Bijvoorbeeld over de 36-urige werkweek hebben 
wij niets te zeggen. De CAO en de centrale staf samen bepalen hierin veel. 
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.... Wat ik nu doe is dat ik ze om ach'ies vraag. Ik beschouw de afdeling 
P&O en de afdeling Financiën als vergelijkbare afdelingen. Ik vraag ze 
beiden regelmatig om advies en ze hebben m.i. beiden een belangrijke 
signaalfunctie. In dat laatste zou de personeelsafdeling zich wel verder 
kunnen versterken. Door daar waar wij het laten afweten te signaleren. Nu 
moet ik het te vaak zelf nog doen Maar als ik reëel ben dan zeg ik dat ik 
voorlopig even niet meer kan verwachten dan dat ze de administratieve 
kant en de beheersmatige kant goed optuigen. Dat is op zich al meer dan 
genoeg werk. " 

Het hoofd P&O is zich ervan bewust dat P&O zich momenteel aan het ontwik
kelen is: 

"Er is sprake van een kleurverandering bij P&O. We zijn minder betrokken 
bij de ditjes en datjes. De klassieke taken worden minder. Wel blijft bestaan 
de overnemende rol op specialistisch gebied, salarisadministratie e.d. en 
ontslagprocedures. Bij beoordelingen en werving en selectie zullen we 
steeds minder betrokken zijn. Daarvoor in de plaats zijn we dan strate
gische gesprekspartner van de hoofden. De functie van personeelsconsulent 
zal worden verbreed tot een functie waarbij rekening wordt gehouden met 
het personeelsbudget. ... Ik heb een hekel aan een P&O adviseur die niet 
kan rekenen. Je moet als P&O-er de business kennen. Er komt steeds meer 
bedrijfsvoering bij kijken. Verder moet de "controlling taak" ontwikkeld 
worden. P&O moet de zaken bewaken m.b.v. een goed personeelsinforma
tiesysteem en m.b.v. goede rapportages, waaruit afgeleid kan worden of de 
gestelde doelen ook gehaald worden. ... Momenteel zijn we er nog lang 
niet. Sommigen zullen zelfs erg negatief over ons zijn. Mutaties en zaken op 
tijd leveren, dat soort dingen klopt nog steeds niet. Het duurt te lang en men 
hoort te lang niets. Bovendien gaan zaken te vaak fout. ... We zijn nog te 
weinig klantgericht. " 

De Invloed 
In onderstaande tabel staan de percepties van de drie groepen inzake de mate 
waarin de personeelsafdeling invloed uitoefent naast elkaar. 

Organisatie Invloed (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

1. F-Data 4,0 6J) SA 
2. H-Holding 7,0 8,0 7,7 
3. Digi-trans 9,0 7_J LQ 
4. NV Nuts 9,0 Li 15 
5. Electra 6,7 7,0 6,6 
6. World Containers 7,5 7,0 15 
7. Pension-Plan 7,3 6J) IQ 
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8. Pecunia 7,0 SJ 6,5 
9. Juris 5,5 4J) 6,0 
10. Multi-meubel 7,0 6,0 7,3 
11. DG Vervoer 9,0 M 5,6 
12. Sociale Werkvoorziening 5,9 LQ 6,9 
13. Jeugd & Welzijn 7,5 8,0 7,5 
14. Rijksdienst 4,5 IA IA 
15. Streekziekenhuis 10,0 12 4J) 
16. Omroep 6,3 7,0 6,7 
17. Universiteitsbibliotheek 6,5 7,4 6,3 
18. Douane 6,0 6,6 6,1 
19. Verpleeghuis 7,5 6,8 7,0 
20. Gemeente 6,0 6,3 6,2 
Gemiddelde 7,0 6,8 6,4 

Tabel 7.17 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in drie gevallen het management een aanzienlijk 
positiever beeld heeft over de mate waarin de personeelsafdeling invloed uitoefent 
dan de personeelsafdeling zelf. Dit betreft de organisaties F-Data, Pecunia en de 
Rijksdienst. Bij F-Data zegt het hoofd HR: 

"Het is nog niet vanzelfsprekend dat HRM ergens bij betrokken wordt, maar 
langzamerhand wordt het bij de directie duidelijker dat het nuttig kan zijn 
om ons ergens bij te betrekken. Dat staat echter nog in de kinderschoenen. 
We hebben tegenwoordig regelmatig en structureel overleg over allerlei 
lopende zaken met de directie. We denken vooruit en we geven signalen af. " 

De directeur zegt juist dat HR nog veel te passiefis: 
"Ze zijn zeer passief, maar dat is historisch zo gegroeid in deze hele 
organisatie. Men kreeg hier in het verleden soms als men initiatief nam een 
tik op de neus. Nu is HR nog te geïsoleerd bezig. Er is nog geen integratie 
tussen HRM en business. Het zijn bijna twee aparte werelden. " 

Ook bij de Rijksdienst zijn het management en de medewerkers aanzienlijk 
positiever dan de personeelsafdeling zelf over de mate waarin er invloed kan 
worden uitgeoefend. Het hoofd P&O van de Rijksdienst klinkt verongelijkt als hij 
opmerkt: 

" We hebben als personeelsafdeling een notitie geschreven over de rol van 
de personeelsafdeling. Verschillende zaken komen in dat stuk bij elkaar: de 
manier van adviseren van P&O (de houding), en het verhaal eromheen. 
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Maar het beeld aan de top is negatief. Hij heeft kritiek, dat weet ik, maar hij 
heeft het nog nooit openlijk naar mij uitgesproken. " 

Een personeelsadviseur over de top: 
"De Directeur-generaal is gek op personeelszaken als gebied, maar is niet 
gek van de personeelsclub hier. ... In de praktijk moet die club getrokken 
worden door het hoofd personeelszaken maar dat gebeurt hier dus veel te 
weinig. ... Men is binnen de personeelsafdeling te druk met zichzelf bezig, 
zo is hij van mening. " 

In vijf gevallen (25%) is de personeelsafdeling van mening dat ze meer invloed 
heeft dan het management en medewerkers vinden. Het betreft Digi-trans, NV 
Nuts, Pension-Plan, DG Vervoer en het Streekziekenhuis. Bij Digi-trans koppelt 
de personeelsfunctionaris dit sterk aan de persoon van de directeur: 

"We werken goed samen. De directeur is erg personeelsgericht en daardoor 
krijg ik veel ruimte. " 

Bij Juris en de Sociale Werkvoorziening (10%) is alleen het management van 
mening dat de personeelsafdeling minder invloed heeft dan ze zelf denken. De 
directeur van de Sociale Werkvoorziening hierover: 

"De personeelsafdeling is teveel een EHBO-afdeling. Als er een snee in de 
vinger zit doet P&O er een pleister op. Maar er wordt niet naar de 
oorzaken gekeken. Daar wordt geen tijd voor vrijgemaakt. Jammer. Men 
werkt zich nu geweldig uit de naad maar dat heeft niet het effect wat men er 
van mag verwachten. ...Ik zeg vaak: doe toch aan PR en promotie in de 
organisatie. Laat de mensen zien waarmee je bezig bent. " 

Samenvatting 
Als het om de speelruimte van de personeelsafdeling binnen organisaties gaat, 
bestaat er weinig eenduidigheid tussen de drie respondentengroepen: bij geen 
enkele van de 20 organisaties zijn managers, medewerkers en personeelsfunc
tionarissen het eens. 
In onderstaande samenvattende tabel zijn de meningen van managers en 
personeelsfunctionarissen kort naast elkaar gezet. 

Kenmerk Organisa
tie 

Managers Personeelsfunctionarissen 

Weinig 
speelruimte 

Juris 

Digi-trans 

• P&O is bijzaak. 

• Intern veel ruimte, naar 
moeder organisatie 
niet. 

• P&O is bijzaak en korte 
termijn. 

• Intern veel ruimte, naar 
moederorganisatie niet. 
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veel H-Holding • Vanaf begin P&O erbij • P&O moet expliciet daarbij 
speelruimte betrokken. de aandacht voor de mens 

inbrengen. 
World • P&O altijd veel • P&O vanaf begin veel 
Containers invloed gehad, was in 

verleden te bepalend. 
speelruimte gehad. 

Jeugd & • Directie ziet belang en • Veel speelruimte. 
Welzijn dus veel inbreng 
Streek • Worden overal bij • Moeten bijdrage nog wel 
ziekenhuis betrokken. zichtbaarder maken (bezig 

met dienstverlenings
overeenkomsten) . 

Pecunia • Worden bij veel zaken • Worden bij veel zaken 
betrokken, grote rol in betrokken, veel aandacht 
veranderingsproces. voor vernieuwing 

P-instrumentarium. 
Midden in NV Nuts • Was groot, steeds • Was groot, steeds minder 
verande minder personeels speelruimte door fusie. 
ringsproces functionarissen door 

fusie (zorg). 
Omroep • Lijn moet meer eigen • Nog te veel op klassieke 

problemen oppakken. taken en meer loslaten. 
Gemeente • Ene manager wil • P&O wil andere taak: meer 

advies en signaal advies en social controller 
functie, andere wil functie. 
uitvoering. 

Wisselende F-Data • Nog te passief. • Niet vanzelfsprekend dat 
perceptie we ergens bij worden 
tussen betrokken. 
managers en Electra • Meer initiatief en • Managers tonen geen 
personeels minder risicomijdend. voorbeeldgedrag. 
functiona Pension- • Hebben veel • Vergeten ons soms erbij te 
rissen Plan speelruimte en doen 

daar wat mee. 
betrekken. 

DG Vervoer • Meer initiatief. • Willen om procedures heen 
en dan moeten ze zelf actie 
ondernemen. 

Sociale • Personeelsfunctie pakt • Lijn is er dubbel in (met 
Werkvoor het niet op. mond belijden). 
ziening 
Rijksdienst • P laat veel liggen • Top neemt de tijd niet voor 

ons. 
• Lijn denkt dat ze het zelf Douane • P pakt zaken niet op, te 

• Top neemt de tijd niet voor 
ons. 

• Lijn denkt dat ze het zelf 
ver van primair proces. kunnen. 

Verpleeg • Top: wil andere • Nu nog uitvoering, weinig 
huis (nieuwe) rol. tijd. 
Multi- • Weinig ruimte bij • Veel ruimte want doet mee 
meubel dominante directie. aan alle overleggen. 
Universi • Meer initiatief, • Willen wel maar weinig 
teits meer durf. tijd. 
bibliotheek 1 Tabel 7.18 - Samenvatting speelruimte uit enquêtes en interviews 
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Bij vijf organisaties (25%) (H-Holding, World Containers, Pecunia, Jeugd & 
Welzijn en het Streekziekenhuis) is in de interviews expliciet aangegeven dat de 
top van de personeelsafdeling nauw betrokken is bij het algemene beleid en daar 
dus invloed op kan uitoefenen en speelruimte heeft. Dit wordt ondersteund door 
de resultaten uit de enquêtes. Zowel managers als personeelsfunctionarissen 
ervaren de speelruimte hier als groot. 

Bij twee organisaties (10%), zijn managers en personeelsfunctionarissen het 
erover eens dat de speelruimte gering is. Bij Juris heeft dit te maken met de 
structuur en cultuur van een maatschap, waarin de maten veel invloed hebben. Bij 
Digi-trans heeft dit te maken met de situatie ten opzichte van de moeder
organisatie: de organisatie zoals die nu bestaat zal geïntegreerd gaan worden 
binnen de moederorganisatie. Dit betekent concreet dat Digi-trans zal worden 
opgeheven. Op dit proces heeft Digi-trans zelf, noch het management, nog de 
personeelsfunctionaris, noch de medewerkers, veel invloed. 

Drie organisaties (15%), (NV Nuts, Omroep, Gemeente)zijn dermate verwikkeld 
in een veranderingsproces waarbij de personeelsafdeling betrokken is, dat binnen 
de verschillende respondentengroepen (managers, medewerkers en personeels
functionarissen) verschillende verwachtingen en beelden van de 
personeelsafdeling leven. 

Bij maar liefst tien organisaties (50%) zijn de percepties over de speelruimte die 
de personeelsfunctie binnen een organisatie heeft verschillend: managers en 
personeelsfunctionarissen hebben wisselende meningen. Men heeft hierbij de 
neiging te wijzen naar elkaar: managers verwijten de personeelsafdeling dat ze te 
weinig initiatief tonen en te ver af staan van het primaire proces (Douane, 
Universiteitsbibliotheek). Personeelsfunctionarissen zijn van mening dat de lijn 
hun wel eens vergeet (F-Data, Pension-Plan), te weinig tijd maakt voor 
personeelszaken (Rijksdienst) of dat door bestaande taken geen tijd overblijft 
voor die nieuwe taken en nieuwe rol (Universiteitsbibliotheek). 

7.5 Samenvattend 

Onderstaand volgt een overzicht van de bevindingen uit dit hoofdstuk. 

Onderzoeksvraag 1 : Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
Voor wat betreft de taken die voor managers en medewerkers beiden relevant zijn 
blijkt: 
• personeelsfunctionarissen zelf zijn het meest positief over de uitvoering van 

de drie belangrijke taakgebieden administratie, regelvorming en ontwikke
lingsinstrumenten: bij 25% van de organisaties (vijf) scoren de personeels
functionarissen zichzelf op alle drie taakgebieden hoog; 
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• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op twee 
of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie (Digi-trans) stemmen de beelden van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en 
ontwikkelingsinstrumenten scoren hoog en de regelvorming is laag; 

• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert: in vier gevallen 
hebben personeelsfunctionarissen een positiever beeld (NV Nuts, DG 
Vervoer, Jeugd & Welzijn, Douane). In twee gevallen is het beeld van de 
personeelsfunctionarissen negatiever (Pension-Plan en Juris). Bij twee 
organisaties scoren personeelsfunctionarissen en klanten op even veel 
aspecten hoog c.q. laag, maar betreft het verschillende aspecten waar ze 
hoog/laag op scoren (Gemeente en Rijksdienst); 

• binnen acht organisaties bestaat geen overeenstemming tussen de verschil
lende klantengroepen over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. 

Opvallend is dat de drie respondenten groepen het minst tevreden zijn over dat 
taakgebied dat zij zelf het belangrijkst achten: 
• managers zijn het minst tevreden over de administratie: bij zes organisaties 

(30%) is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen personeelsfunctiona
rissen en managers; 

• medewerkers zijn het minst tevreden over regelvorming: bij zes organisaties 
(30%) is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen medewerkers en 
personeelsfunctionarissen; 

• personeelsfunctionarissen zijn het minst tevreden over de ontwikkelings-
ïnstrumenten: bij tien van de 20 organisaties (50%) is er sprake van een 
aanzienlijk verschil tussen personeelsfunctionarissen en één van beide 
klantengroepen. 

Ten aanzien van de taakgebieden die specifiek voor het management worden 
uitgevoerd en waarvan resp. personeelsfunctionarissen personeelsinformatie
voorziening in het algemeen en managers informatie over personele kosten het 
belangrijkst achten is het volgende naar voren gekomen: 
• personeelsfunctionarissen zijn negatiever over de personele informatie

voorziening dan managers: bij zeven van de 19 organisaties (37%) geven 
personeelsfunctionarissen een lage score op de beide aspecten, tegenover drie 
bij managers (16%); 

Als gekeken wordt naar de gemiddelden dan geven personeelsfunctionarissen 
echter, ten opzichte van de managers, iets hogere scores op beide aspecten (P-f 
7,2 en Man. 7,0 op personele kosten en P-f 5,7 en Man. 5,4 op personele 
informatievoorziening in het algemeen). Dit kan verklaard worden door een 
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relatief groot aantal hoge cijfers bij personeelsfunctionarissen (bij personele 
kosten scoren acht personeelsafdelingen een 8 of hoger, tegenover drie manage
ment, bij personele informatievoorziening scoren vier personeelsafdelingen een 7 
of hoger, tegenover twee bij management). Er zijn, anders gezegd, meer 
uitschieters. 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
Ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening is het volgende naar voren 
gekomen: 
• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de 

kwaliteit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de organisaties 
scoort men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als hoog; 

• dit tegenover vier organisaties (20%) waarbij het management de perso
neelsafdeling op beide aspecten als hoog beoordeelt; 

• medewerkers zijn uitgesproken negatief: bij elf organisaties (55%) beoor
delen zij de dienstverlening van de personeelsafdeling op beide aspecten als 
laag. 

Opvallend is dat de klantengroepen vooral ontevreden zijn over dat aspect van 
dienstverlening, dat zij zelf het belangrijkst vinden: 
• medewerkers vinden de aandacht het belangrijkst en bij elf organisaties 

(55%) zijn zij aanzienlijk minder tevreden dan de personeelsfunctionarissen; 
• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkst: bij zeven organisaties 

(35%) zijn zij hier aanzienlijk minder tevreden over dan de personeels
functionarissen. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel uit de interviews: 
• medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant

woord) op deze vragen, geen duidelijk beeld van de speelruimte die de 
personeelsfunctie binnen de organisatie heeft; 

• nergens stemmen de beelden van personeelsfunctionarissen, managers en 
medewerkers overeen; 

• bij vijf organisaties (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, Streek
ziekenhuis, Pecunia) zijn managers en personeelsfunctionarissen het erover 
eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 

• bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat 
de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft (Juris en Digi-trans). Bij Juris 
heeft dit te maken met de cultuur en structuur van een maatschap. Bij Digi-
trans met de situatie waarin de organisatie verkeert (integratie met 
moederorganisatie); 
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bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en 
personeelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de 
personeelsfunctie, de personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de 
lijn bij personeelsaangelegenheden. 
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Rangordening van de organisaties; Typen 
personeelsafdelingen 

Samenvatting hoofdstuk 8 
In dit hoofdstuk worden de verschillende organisaties naast elkaar geplaatst en 
worden uitspraken gedaan over de mate waarin een personeelsafdeling in een 
organisatie professioneel en effectief is. 

Mate van professionaliteit 
hi paragraaf 8.2 wordt ingegaan op de mate van professionaliteit van de ver
schillende personeelsafdelingen, uitgaande van de in hoofdstuk 2 geformu
leerde definitie. Op grond van analyse van de totaalprofielen worden vier typen 
personeelsafdelingen onderscheiden: 
• duidelijk profiel en goed zelfbeeld (drie organisaties, 15%): Jeugd & 

Welzijn, H-Holding en Digi-trans; 
• gericht op management (zes organisaties, 30%): World Containers, NV 

Nuts, Pension-Plan, Pecunia, DG Vervoer en de Universiteitsbibliotheek; 
• negatief zelfbeeld (vier organisaties, 20%): F-Data, Juris, Streek

ziekenhuis en de Omroep; 
• te positief zelfbeeld (zeven organisaties, 35%); Electra, Multi-meubel, 

Sociale Werkvoorziening, Rijksdienst, Douane, Verpleeghuis en Gemeente. 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten per respondentengroep (managers, medewerkers, 
personeelsfunctionarissen) van een organisatie gepresenteerd. Steeds is gekeken 
of een personeelsafdeling in de perceptie van een respondentengroep van een 
organisatie hoog of laag op een bepaald aspect scoort en of er verschil bestaat 
tussen de perceptie van personeelsfunctionarissen en klanten. In dit hoofdstuk 
worden de totaalresultaten van de 20 organisaties nader geïnterpreteerd in een 
totaaloverzicht. 

8.2 Relatie tussen gemeten aspecten en vraagstelling 

In hoofdstuk 1 is de doelstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd: 
Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen oi-ganisaties. 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
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1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het legitimerings
proces? 

3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 

4. Welke factoren en omstandigheden zijn van invloed op het oordeel van 
klanten en het toekennen van speelruimte? 

Uit de data zijn tien aspecten naar voren gekomen die van belang zijn: 
adequate administratie; 
duidelijke regelvorming; 
gestructureerde ontwikkelingsinstrunienten; 
informatie over personele kosten; 
personeelsinformatie in het algemeen; 
aandacht; 
betrouwbaarheid; 
getoetste bijdrage; 
effectmeting; 
invloed op de besluitvorming. 

De eerste vijf aspecten geven inzicht in de activiteiten van de personeelsfunctie: 
administratie, regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten zijn aspecten van het 
werk waar alle drie respondentengroepen mee te maken hebben. Personele kosten 
en informatievoorziening zijn aspecten waar alleen managers en personeels
functionarissen mee te maken hebben (onderzoeksvraag 1). 
De tweede vijf aspecten geven inzicht in de legitimiteit van de personeelsafdeling: 
de aspecten aandacht en betrouwbaarheid geven een beeld van het oordeel over de 
kwaliteit van de dienstverlening van de personeelsafdeling (onderzoeksvraag 2), 
bijdrage, effectmeting en invloed van de toegekende speelruimte door het 
management in de organisatie (onderzoeksvraag 3). 

Bij de analyse van de resultaten per organisatie zijn de aspecten aandacht, 
betrouwbaarheid, administratie, regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten als 
enigszins belangrijker beschouwd dan de overige aspecten, om de volgende 
redenen: 
• relatief veel vragen uit de vragenlijst hebben betrekking op deze onder

werpen; 
• deze vragen zijn relatief goed ingevuld (weinig missing values); 
• vragen over deze onderwerpen zijn aan alle drie de respondentengroepen 

gesteld. 
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De volgorde bij de profielen is hieraan aangepast. Hieronder zijn de score

profielen per organisatie opgenomen: 

NB In de scoreprofielen kunnen de verschillende letters als volgt gelezen worden: 
(een hoofdletter staat voor een hoge score, een kleine letter voor een lage score op het 
betreffende aspect) 
(medewerkers geven geen score aan I en K, omdat het hier activiteiten van 
personeelsfunctie t.b.v. de lijn betreft) 

de 

Aandacht 
Betrouwbaarheid 
Adequate administratie 
Regelvorming 
Ontwikkelingsinstrumenten 
Informatievoorziening 
Informatie over personele 
kosten  
Bijdrage 
Effectmeting 
Invloed 

Dienstverleningsaspecten 
(onderzoeksvraag 2) 
Activiteiten (inhoud van het werk) t.b.v. 
managers en medewerkers 
(onderzoeksvraag 1) 
activiteiten (inhoud van het werk van managers 
(onderzoeksvraag 1) 

Speelruimte 
(verantwoordelijkheden en bevoegdheden) 
(onderzoeksvraag 3) 

1. F data 
Pf A b a r O I k b e i 

Man. a B A r O I K B E l 

Med. a b a r 0 b E l 

2. H-Holding 

Pf A B A R 0 I K b E I 

Man. a B a R 0 I K B E I 

Med. a B a r 0 B E I 

3. Digi-trans 

Pf A B A r 0 I k b e I 

Man. A B A r 0 I K b E I 

Med. a B A r O B e l 

4. NV Nuts 
Pf a B A R 0 - - B E I 

Man. a B A r 0 - - B E I 

Med. a b A r 0 b e l* 

5. Electra 
Pf A B a R 0 i k B E i 

Man. a b a R 0 i K b e I 

Med. a b A R 0 b E l 

Professionalisering van de personeelsfunctie 199 



6. World Containers 
Pf A b A R 0 I K B E I 
Man. A b a R O i K B E I 
Med. A b a r 0 b e i 

7. Pension-Plan 
Pf A b a r 0 i K b e I 
Man. A b a r 0 I K B e i 
Med. a b a r 0 b E i 

8. Pecunia 
Pf a b a R 0 I K b E I 
Man. A b a R 0 i K b e I 
Med. a b A r 0 b e i 

9. Juris 
Pf A b a r 0 i k b e i 
Man. a B A r 0 i k b e i 
Med. A b A r 0 B F. i 

10. Multi-meubel 
Pf A B a R 0 I k B e I 
Man. a b A r o I k b e ï* 

Med. a B a R 0 B e I 

11. DG Vervoer 
Pf A B A R 0 I K b E I 
Man. a B A R 0 I K B E i 
Med. a b a R 0 B E i 

12. Sociale Werkvoorziening 
Pf A B A r 0 I K b e i 
Man. A b a R O I k B E I 
Med. A b a R 0 B E I 

12. Jeugd & Welzijn 
Pf A B A r 0 i k B E I 
Man. A B A r 0 I k B E I 
Med. A B A r 0 B e I 

14. Rijksdienst 
Pf a b A r 0 i k b E i 
Man. A B a R O I K B E I 
Med. a B a R 0 B E 1 
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15. Streekziekenhuis 

Pf 
Man. 

a B A r 0 . i K b e I Pf 
Man. a B a R 0 I K B E I 

i Med. a b a R 0 B E 
I 
i 

16. Omroep 

|Pf A b A R 0 i k b e i 

Man. A b a R 0 I k b e I 

Med. a b A r 0 b E i 

17. Universiteitsbibliotheek 

Pf A B A R O i k B e i 

Man. A b A R 0 i k b e I 

Med. a b a r 0 b e i 

18. Douane 
Pf A B A R 0 I K B E 

Man. a b a R 0 i k b e 

Med. a b a R O b e 

19. Verpleeghui 3 

Pf A B A r 0 i K B E I 

Man. A B a r O I k B e i 
I Med. A b a R 0 b e 
i 
I 

20. Gemeente 
Pf a b a R 0 i K B E I 

Man. a B a r 0 I k b e i 
Med. A B A R 0 b E i 

De met * gemerkte scores moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Hier bleek het aantal 
vragen dat niet was ingevuld (missing values) groot te zijn. 

Fig. 8.1 - Scoreprofielen per organisatie 

Uit een nadere beschouwing van deze profielen per organisatie kunnen een aantal 
typen personeelsafdelingen onderscheiden worden: 

Personeelsafdelingen waarvan het profiel duidelijk is voor de klanten en ook 
voor personeelsfunctionarissen zelf 
Er zijn een drietal personeelsafdelingen die een eenduidig profiel naar de klanten 
hebben en die tevens zelf goed zicht hebben op hun profiel in de organisatie. 
Anders gezegd: managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen zelf geven 
dezelfde score op een bepaald aspect. Het betreft: 
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• Jeugd & Welzijn (zeven overeenkomsten in de scores); 
• H-Holding (zes overeenkomsten); 
• Digi-trans (vijf overeenkomsten). 

De personeelsafdeling bij Jeugd & Welzijn kan gekenmerkt worden als een ;no-
nonsense' afdeling, die zich richt op een pragmatische en zakelijke manier van 
aanpakken van de problematieken op het gebied van personeelsmanagement. Zij 
doen dit in overleg met de lijn. Binnen Jeugd & Welzijn was er tot voor enkele 
jaren geen echte personeelsafdeling. Er was slechts sprake van een personeels- en 
salarisadministratie. Het huidige hoofd P&O is begonnen te werken als 
'servicestation'. Ook heeft hij, noodgedwongen, enkele taken naar de 
personeelsafdeling toe moeten trekken. Een voorbeeld hiervan is werving en 
selectie. Dit was traditioneel belegd bij de lijn, maar omdat dit niet goed verliep 
(zeer veel gerechtelijke procedures) heeft hij de personeelsafdeling daar een rol in 
toebedeeld. 

Bij H-Holding is personeelsmanagement traditioneel een taak voor de lijn. Dit is 
op zich niet verwonderlijk, omdat het hier een dienstverlenende organisatie 
betreft, waar een klantgerichte opstelling hoog in het vaandel staat. Het hoofd 
P&O beschikt over een grote dosis ervaring, veel kennis van het vak en veel 
adviesvaardigheden. Ondanks een lage score op administratie heeft de afdeling 
toch een hoge score op betrouwbaarheid (komt zijn afspraken goed na). Dit 
verhoogt de legitimiteit van de personeelsfunctie binnen H-Holding. Opvallend 
hier is dat het hoofd P&O zichzelf beschouwd als iemand die gericht is op het 
schenken van individuele aandacht aan zijn klanten, zowel medewerkers als 
managers. Juist dit aspect wordt niet zo door de klanten ervaren. 

Digi-trans heeft, vergelijkbaar met Jeugd & Welzijn, een no-nonsense perso
neelsafdeling. Zowel administratie als betrouwbaarheid scoren hoog in de ogen 
van de klanten. Het hoofd personeelszaken staat een pragmatische, zakelijke en 
oplossingsgerichte aanpak voor. Zij doet veel zaken in overleg met de lijn. 

Personeelsafdelingen gericht op het management 
Binnen zes organisaties richten de personeelsafdelingen zich vooral op het 
management: de percepties van management en personeelsfunctionarissen 
vertonen hier een grote mate van overeenkomst, terwijl medewerkers een 
afwijkend beeld hebben. 
Het betreft de volgende organisaties: 
• World Containers (acht overeenkomsten met management, twee met mede

werkers); 
• Universiteitsbibliotheek (zeven overeenkomsten met management, twee met 

medewerkers); 
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• NV Nuts (zes overeenkomsten met management, twee met medewerkers); 
• Pension-Plan (zes overeenkomsten met management, vier met medewerkers); 
• Pecunia (zes overeenkomsten met management, vier met medewerkers); 
• DG Vervoer (zes overeenkomsten met management, twee met medewerkers). 

Bij World Containers is vanaf het begin personeelsmanagement een geïntegreerd 
onderdeel geweest van het algemene organisatiebeleid. Men is momenteel bezig 
met decentralisatie van het personeelsmanagement. De centrale personeels
afdeling scoort goed in de ogen van klanten. De decentrale afdelingen kunnen nog 
sterk verbeteren. Er is veel kritiek op de kwaliteit van de personeelsadministratie. 
Daardoor scoort de betrouwbaarheid eveneens laag in de ogen van de klanten. De 
personeelsafdeling was zich hier niet van bewust. Na bekendmaking van de 
resultaten van de casestudy aan de organisatie is een verbetertraject gestart. 

De personeelsafdeling van de Universiteitsbibliotheek beoordeelt zichzelf posi
tiever dan de klanten doen. De medewerkers zijn erg negatief (alle acht aspecten 
laag) over de personeelsafdeling. Managers zijn positiever en scoren vijf van de 
tien punten hoog. Maar de betrouwbaarheid, de bijdrage die de personeelsafdeling 
levert en de mate waarin aan effectmeting wordt gedaan, scoren in de ogen van de 
managers laag. Zij zijn van mening dat de personeelsafdeling zich teveel 
terugtrekt op de eigen klassieke taken waaraan zij zekerheid ontleent, te weinig 
pro-actief is en te ver af staat van het primaire proces. 

Traditioneel richt de personeelsafdeling van de vestiging van NV Nuts zich op het 
management. Men was altijd sterk betrokken bij het ondernemingsbeleid. Maar 
door een recente fusie met een groot energiebedrijf heeft men het gevoel dat de 
personele factor aan invloed inboet. Medewerkers zijn zeer negatief over de 
personeelsafdeling. Met name de klantonvriendelijke houding van de 
personeelsadministrateur krijgt veel kritiek. Na het bekend worden van de 
resultaten uit de casestudy, heeft de organisatie maatregelen genomen. 

Pension-Plan heeft een personeelsafdeling die eveneens is gericht op het 
management. Opvallend is dat de personeelsfunctionarissen van Pension-Plan 
zichzelf lager beoordelen dan de managers: op slechts drie van de tien aspecten 
scoren zij zichzelf als hoog. Er is met name kritiek op de administratie en 
daardoor ook op de betrouwbaarheid. 

Pecunia heeft eveneens een personeelsafdeling die gericht is op het management. 
Opvallend is dat de personeelsafdeling de belangrijkste aspecten (aandacht, 
betrouwbaarheid, administratie en ontwikkeling) als laag scoort. De administratie 
is in de ogen van het management inderdaad laag. Daardoor, en door het feit dat 
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allerlei vernieuwingsprojecten op personeelsmanagementgebied niet op tijd af 
zijn, scoort de betrouwbaarheid eveneens laag in de ogen van de klant. 

DG Vervoer tenslotte heeft eveneens een personeelsafdeling die sterk gericht is op 
het management. Opvallend is dat deze zichzelf op negen van de tien aspecten een 
hoge score geeft. Het management geeft in zeven van de tien gevallen een hoge 
score en de medewerkers slechts in drie van de acht. Er zou meer aandacht voor 
de klant in het algemeen en meer aandacht voor ontwikkeling van medewerkers 
mogen zijn. 

Personeelsafdelingen die zichzelf onderscoren in vergelijking tot de klanten 
Een aantal personeelsafdelingen scoort in de ogen van klanten hoger dan ze 
zichzelf inschatten. Het betreft de volgende organisaties: 
• F-Data (in de ogen van management positiever: personeelsfunctionarissen 

geven twee hoge scores, management zeven); 
• Juris (in de ogen van medewerkers positiever: personeelsfunctionarissen één 

hoge score, medewerkers vijf); 
• Streekziekenhuis (in de ogen van management positiever: personeels

functionarissen vier hoge scores, managers acht); 
• Omroep (in de ogen van management iets positiever: personeelsfunctio

narissen drie hoge scores, managers vijf). 

Bij F-Data wijt de personeelsafdeling haar eigen negatieve beeld vooral aan de 
lage score op administratie, betrouwbaarheid en de personeelsinformatievoor-
ziening. Deze zijn in de ogen van het management juist goed. Uit de interviews is 
gebleken dat de personeelsafdeling hier vooral behoefte heeft aan het gevoel 
gesponsord te worden door de top. Men wil meer invloed kunnen uitoefen op en 
betrokken worden bij de besluitvorming binnen de organisatie, maar heeft het 
gevoel niet altijd serieus genomen te worden door de top van de organisatie. Het 
negatieve beeld over de eigen rol en het eigen functioneren zal vooral hier aan 
toegeschreven kunnen worden. 

Bij Juris heeft het negatieve beeld over het eigen functioneren eveneens te maken 
met de invloed op en betrokkenheid bij de besluitvorming: de personeelsafdeling 
heeft in praktijk te maken met een gebrek aan menskracht en moet voortdurend 
strijden om over voldoende middelen te kunnen beschikken. Bovendien is er 
sprake van een onduidelijke structuur (gescheiden personeelsfunctionarissen voor 
ondersteunend en voor primair personeel). Dit terwijl de medewerkers uit het 
primaire proces erg tevreden zijn over de personeelsafdeling: zowel over de 
personeelsfunctionaris voor het ondersteunende deel als over de personeels
functionaris voor het primaire deel van de organisatie. 
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De personeelsafdeling van het Streekziekenhuis is, zonder daar veel rucht
baarheid aan te geven, bezig met het maken van een kwaliteitsslag. Zij zijn er 
zich, anders gezegd, erg bewust van dat bepaalde zaken verbetering behoeven. Zij 
zijn ondermeer bezig met het doorlichten en verbeteren van de procedures. 
Daarnaast doen ze een proef met het afsluiten van dienstverleningscontracten 
tussen personeelsafdeling en lijnafdeling, waarin expliciete afspraken worden 
gemaakt inzake de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening van de 
personeelsafdeling. Het feit dat men er zich van bewust is dat er nog veel 
verbeterd kan worden is er waarschijnlijk de oorzaak van dat men zichzelf lager 
scoort dan de managers. 

Bij de Omroep is de personeelsafdeling momenteel eveneens bezig met een 
grootscheepse kwaliteitsslag. Tot op heden was men nog vooral bezig met de 
uitvoering van de klassieke personeelstaken. In de toekomst wil men meer pro
actief aan de slag, als adviseur van de lijn. Een verklaring voor de relatief 
positieve scores, gegeven door de managers, is dat het voor hen langzamerhand 
zichtbaar wordt dat er gewerkt wordt aan verbetering en verandering: er is een 
interim hoofd aangetrokken en er zijn enkele personele wisselingen geweest. Er is 
echter nog geen sprake van een echte vertrouwensrelatie met de lijn, deze moet 
nog groeien. 
Medewerkers zijn erg negatief over de personeelsafdeling (twee hoge en zes lage 
scores). Dit heeft te maken met het verleden, toen de personeelsafdeling strikt 
uitvoerend bezig was en vaak de negatieve boodschappen van de directie moest 
overbrengen. 

Personeelsafdelingen die een te positief beeld van zichzelf hebben 
Er zijn zeven personeelsafdelingen die zichzelf aanmerkelijk positiever beoorde
len dan hun klanten. Het betreft de volgende organisaties: 
• Electra (drie overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Multi-meubel (vier overeenkomsten met managers, zeven met medewerkers); 
• Sociale Werkvoorziening (twee overeenkomsten met managers, twee met 

medewerkers); 
• Rijksdienst (twee overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Douane (drie overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Verpleeghuis (vier overeenkomsten met managers, twee met medewerkers); 
• Gemeente (twee overeenkomsten met managers, drie met medewerkers). 

De personeelsafdeling van Electra heeft weinig zicht op wat de klanten vinden en 
verwachten van de personeelsafdeling. De kritiek van de klanten geldt vooral de 
legitimering (dienstverleningsaspecten en speelruimte) van de afdeling en minder 
de inhoud van het werk. De personeelsafdeling zelf richt zich juist met name op 
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de inhoud van het werk en op de ontwikkeling van beleid De legitimeringsvraag 
wordt niet aan de orde gesteld. 

Bij Multi-meubel geldt hetzelfde: ook hier staat de legitimiteit van de perso
neelsafdeling in de ogen van met name het management onder druk. De 
personeelsafdeling zelf richt zich vooral op ad hoc uitvoering van zaken en 
minder op een gestructureerde oplossing en aanpak. Dit kan overigens te maken 
hebben met het feit dat de personeelsfunctionaris slechts op interim basis en 
parttime gedetacheerd is door de holding. 

Bij de Sociale Werkvoorziening is de aandacht van de personeelsafdeling voor de 
klanten groot. De bijdrage en het effect eveneens, in de ogen van de klanten. Maar 
met name vanuit het topmanagement staat de legitimeringsvraag onder druk: de 
bijdrage op het gebied van de beleidsmatige zaken en advies kan groter. De 
personeelsafdeling wordt geacht meer pro-actief te zijn en beleidsmatige zaken 
pragmatischer aan te pakken. 
Tevens kan de administratie beter worden uitgevoerd. Na presentatie van de 
resultaten van de casestudy zijn hierover concrete afspraken gemaakt. 
Opvallend bij de Rijksdienst is dat de scores van managers en medewerkers op 
veel aspecten hetzelfde zijn (zeven van de acht), maar dat de personeels
functionarissen steeds afwijken met hun score. De legitimiteit van het centrale 
deel van de personeelsafdeling van de Rijksdienst staat sterk onder druk. De 
decentrale personeelsfunctionarissen daarentegen worden wel gewaardeerd. Dat 
gebeurt nog wel op basis van hun uitvoerende kwaliteiten. De centrale perso
neelsafdeling is sterk naar binnen gekeerd. 

De personeelsafdeling van de Douane scoort zichzelf op negen van de tien 
aspecten hoog. Managers en medewerkers zijn aanzienlijk negatiever (resp. twee 
en twee hoge scores). Deze personeelsafdeling heeft eveneens te maken met een 
legitimeringsprobleem. Kritiekpunten zijn: onvoldoende pro-actief, te ver van het 
primaire proces afstaand, te veel bezig met de klassieke uitvoerende taken. 

Binnen het management van het Verpleeghuis zijn de verwachtingen van de rol 
van de personeelsfunctionaris met de komst van een nieuwe directrice veranderd: 
van uitvoerend naar adviserend. Met name de inhoudelijke ontwikkeling en 
implementatie van beleid zijn belangrijk in de ogen van het management. Deze 
zaken vergen aandacht in de toekomst. De veranderde rol van de perso
neelsfunctie moet nog nader worden geëxpliciteerd naar de personeelsfunctionaris 
zelf. De \Taag is of deze de nieuwe rol kan oppakken. Dit heeft vooral te maken 
met de relatief kleine omvang van de personeelsfunctie binnen het Verpleeghuis, 
relatief de kleinste binnen dit onderzoek. 
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Tenslotte de Gemeente. Kenmerkend voor de situatie bij de Gemeente is dat het 
management verschillende verwachtingen heeft: de top wil een meer adviserende 
in plaats van uitvoerende personeelsafdeling, een aantal managers geeft de 
voorkeur aan een 'paar extra handen' (uitvoering van diverse klassieke perso-
neelstaken dus). De gewijzigde rol is nog niet overal geaccepteerd. Vandaar de 
relatief lage scores van het management. Overigens is de personeelsafdeling zich 
hier van bewust. Het hoofd P&O staat een zakelijke en pragmatische no-nonsense 
aanpak voor. 

Type 
perso-
neelsafd. 

Naam 
organisatie 

Toelichting Aantal 
(%) 

Duidelijk 
profiel, 
goed 
zelfbeeld 

Jeugd & 
Welzijn 

H-Holding 

Digi-trans 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• P traditioneel bij de lijn, adviesvaardig-
heden. 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

3(15%) 

Gericht op 
manage
ment 

World 
Containers 

Universiteits
bibliotheek 
NV Nuts 

Pension-Plan 

Pecunia 

DG Vervoer 

• P traditioneel geïntegreerd in algemeen 
beleid, lage administratie en lage betrouw
baarheid. 

• Nog teveel gericht op klassieke taken, 
ontleent daaraan zekerheid. 

• Traditioneel gericht op management, 
invloed neemt af sinds fusie. 

• Lage administratie en lage betrouwbaar
heid. 

• Lage administratie en daardoor, in combi
natie met een aantal te laat opgeleverde 
vernieuwingsprojecten, lage betrouwbaar
heid. 

• Goede administratie en goede betrouwbaar
heid, meer aandacht en meer ontwikkeling. 

6 (30%) 

Negatief 
beeld van 
ziclizelf 

F-Data 

Juris 

Streekzieken
huis 
Omroep 

• Personeelsafdeling weinig invloed op en 
betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling weinig invloed op en 
betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling bezig met concreet 
verbeteringstraj eet. 
Personeelsafdeling bezig met bouwen 
vertrouwensrelatie, klassieke taken 

4 (20%) 

Te positief 
beeld van 
ziclizelf 

Electra 

Multi-meubel 

Sociale Werk
voorziening 

• Legitimiteit staat ter discussie breed vanuit 
management. 

• Legitimiteit staat ter discussie vanuit top, 
middelmanagement tevreden over uit
voering. 

• Legitimiteit centrale afdeling staat ter 
discussie, decentraal is men wel tevreden. 

7 (35%) 
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Rijksdienst 

Douane 

Verpleeghuis 

Gemeente 

• Legitimiteit staat ter discussie, veel te 
positief beeld over zichzelf, gericht op 
klassieke uitvoerende taken. 

• Uitvoerende rol staat ter discussie, nieuwe 
directrice verwacht andere rol. 

• Verschillende verwachtingen top en 
middelmanagement: top wenst adviserende 
rol, middelmanagement wil klassieke 
uitvoering en overnemende rol. 

• Personeelsafdeling stelt zich zakelijk en 
pragmatisch op 

Fig.8.2 -samenvatting van de typen personeelsafdelingen 

8.3 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de profielen van de 20 organisaties op de tien aspecten die 
voor het functioneren van de personeelsfunctie van belang zijn, naast elkaar 
geplaatst. Daarbij zijn de vijf aspecten aandacht, betrouwbaarheid, administratie, 
regelvorming en ontwikkelingsinstrurnenten als zijnde belangrijker aangemerkt 
dan de scores op vijf aspecten informatievoorziening in het algemeen, over 
personele kosten, bijdrage, effectmeting en invloed. 

Concluderend kan gesteld worden dat meer dan de helft (11 van de 20) 
personeelsafdelingen, geen goed zicht heeft op wat de klanten van hen vinden. Zij 
hebben geen juist beeld van zichzelf. Vier ervan zijn van mening dat zijzelf 
minder scoren dan hun klanten vinden. Dit heeft voor twee van de vier te maken 
met het feit dat ze te weinig betrokken zijn bij de besluitvorming in de organisatie 
en in hun perceptie onvoldoende gesponsord worden door de top. 
Maar liefst zeven personeelsafdelingen hebben een te positief beeld van zichzelf. 
In vijf gevallen staat de legitimiteit van de afdeling ter discussie. De 
personeelsafdeling schiet in deze gevallen in een uitvoerende rol (Multi-meubel, 
Sociale Werkvoorziening, Douane) of trekt zich juist terug uit de uitvoering en 
richt zich vooral op abstracte beleidsnotities (Electra, centrale personeelsafdeling 
Rijksdienst). 

Drie personeelsafdelingen (Jeugd & Welzijn, H-Holding en Digi-trans) hebben 
een duidelijk profiel in de organisatie. Zij weten, zowel in de ogen van het 
management als van de medewerkers, goed neer te zetten waar ze voor staan en 
tevens goed in te schatten wat de klanten van hen vinden. Opvallend is dat twee 
van de drie afdelingen een no-nonsense benadering hebben: pragmatisch en 
zakelijk en gericht op de lijn. Een goede administratie en hoge betrouwbaarheid 
zijn hier kenmerkend. Ook de derde personeelsafdeling scoort goed op 
betrouwbaarheid. 
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Bij zes organisaties richt de personeelsafdeling zich voornamelijk op het 
management: de percepties van personeelsfunctionarissen en managers stemmen 
in belangrijke mate overeen. Medewerkers hebben binnen deze organisaties geen 
duidelijk beeld van de personeelsafdeling. Zij verwachten meer dan wat de 
personeelsafdeling nu biedt. De rol van de personeelsafdeling naar de 
medewerkers zou hier verduidelijkt kunnen worden. Dit betreft World Containers, 
NV Nuts, Pension-Plan, Pecunia, DG Vervoer en de Universiteitsbibliotheek. 

Bij vier organisaties heeft de personeelsafdeling een minder positief beeld dan de 
klanten. Zij scoren zichzelf onder. Dit betreft F-Data, Juris, Streekziekenhuis en 
de Omroep. Bij F-Data en Juris bestaan twijfels of het topmanagement de 
personeelsfunctie voldoende sponsort en ondersteunt. Bij het Streekziekenhuis en 
bij de Omroep is de personeelsafdeling in relatieve stilte bezig met een 
verbeteringstraject. 

Bij zeven organisaties schatten de personeelsfunctionarissen hun functioneren 
hoger in dan hun klanten: men heeft een te positief zelfbeeld. Het betreft de 
volgende organisaties: Electra, Multi-meubel, Sociale Werkvoorziening, Rijks
dienst, Douane, Verpleeghuis en Gemeente. Bij de eerste vijf staat de legitimiteit 
ter discussie. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgen de conclusies die uit deze studie getrokken kunnen 

worden. 

9.2 De vraagstelling: Hoe professioneel is de personeelsfunctie binnen 

organisaties? 

In hoofdstuk 1 is de doelstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd: 
Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen organisaties. ' 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het legitimerings
proces? 

S. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdlieden)? 

Deze vraagstelling is gebaseerd op de theorievorming in hoofdstuk 2, waarin is 
gesteld dat het werk dat beroepsuitoefenaren uitvoeren professioneler is naarmate 
er: 
• meer taken worden uitgevoerd die veel uitzonderingen kennen en waarvoor 

weinig standaardmethoden en technieken beschikbaar zijn (hoge I/T ratio); 
• sprake is van een gelegitimeerde positie, zowel in de ogen van sponsors 

(topmanagement) als van klanten (management en medewerkers). 

9.2.1 Conclusies t a. v. onderzoeksvraag 1: het type activiteiten dat wordt 
uitgevoerd 

Om inzicht te verkrijgen in onderzoeksvraag 1, het type activiteiten dat feitelijk 
wordt uitgevoerd door de onderzochte personeelsafdeling, zijn aan de respon
denten 36 vragen gesteld over de wijze waarop activiteiten als werving en 
selectie, beoordelingen, salarisverhogingen, personeelsplanning en dergelijke 
worden uitgevoerd. 
Met behulp van factoranalyse is geanalyseerd welke activiteiten in de ogen van de 
verschillende groepen respondenten de belangrijkste zijn. Daar zijn telkens 
meerdere factoren uitgekomen. Voor dit onderzoek is alleen de belangrijkste 
factor gebruikt. 
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Geconcludeerd kan worden (zie hoofdstuk 6) dat de verschillende groepen 
respondenten verschillende meningen hebben over welke activiteit het belang
rijkst is: 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten 

Adequate 
personeelsadministratie 

Regelvorming 

Fig. 9.1 - Belangrijkste activiteiten per respondentengroep 

Dus personeelsfunctionarissen vinden de specialistische personeelsactiviteiten het 
meest belangrijk, managers concentreren zich op de basisactiviteiten en 
medewerkers op duidelijkheid van regels. 

Verder zijn er nog 17 stellingen voorgelegd aan alleen managers en personeels
functionarissen. Deze stellingen hebben specifiek betrekking op de activiteiten die 
personeelsfunctionarissen t.b.v. het management uitvoeren. Uit factoranalyse van 
deze 17 vragen kwam naar voren welke activiteiten deze twee groepen het 
belangrijkst vinden: 

Personeelsfunctionarissen Managers 
Adequate personeels
informatievoorziening 

Beheersing personeelskosten 

Fig. 9.2 - Belangrijkste activiteiten alleen managers/personeelsfunctionarissen 

Personeelsfunctionarissen vinden de algemene informatievoorziening het meest 
belangrijk, terwijl het management graag grip wil hebben op de personele kosten 
en juist informatie die meer inzicht verschaft in de personele kosten belangrijk 
vindt. 

Professioneel werk (hoofdstuk 2): aanbieders wel, klanten niet zo geïnteres
seerd in professionele taken personeelsfunctie 
Terug naar de theorievorming over professionalisering. In hoofdstuk 2 is de 
volgende definitie van professioneel werk gegeven. Professioneel werk betreft: 

'die taakclusters (functies) waarbij sprake is van professionele dienst
verlening met een hoge I/T ratio van aanbieders aan afnemers, waarbij aan 
de professionals bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdlieden worden 
toegekend en geaccepteerd door de organisatie top en waarbij door afnemers 
van diensten deze verantwoordelijkheden worden geaccepteerd vanwege de 
kennis en kundigheid van professionals om met bepaalde delicate vraagstuk
ken op hun domein om te gaan. ' 
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Daarop voortbordurend is gesteld dat professioneel werk de volgende compo
nenten dient te bevatten: 
• hoge I/T ratio d.w.z. relatief veel 'Indétermination' taken, waarvoor een 

beroep moet worden gedaan op creativiteit, vermogen en talent van de 
individuele beroepsbeoefenaar en relatief weinig 'Technicality' taken, die 
makkelijk kunnen worden vastgelegd in regels en dus makkelijk kunnen 
worden overgedragen; 

• specifieke kennis op een terrein, in dit geval op het gebied van personeels
management; 

• legitimiteit in de organisatie (bij management en bij medewerkers), waarbij 
gekeken wordt naar twee aspecten. Ten eerste naar het oordeel van de klanten 
over de kwaliteit van de dienstverlening en ten tweede naar de aan de 
personeelsafdeling toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden). 

In dit onderzoek is, door de specifieke werkwijze, geen inzicht verkregen in de 
verhouding I/T taken van de personeelsfunctionarissen: hoeveel tijd wordt besteed 
aan welk type taken. Er kunnen alleen uitspraken gedaan worden over welk type 
taken door wie het belangrijkst worden gevonden. Hieruit blijkt dat de klanten 
taken met een hoge Technicality het belangrijkst vinden. Personeels
functionarissen zelf hechten aan de meer professionele taken (ontwikkelings-
instrumenten). 

De belangrijkste activiteiten van de personeelsafdeling, in de ogen van de klanten 
zijn: 
• voor managers een adequate personeelsadministratie en informatie over de 

personele kosten; 
• voor medewerkers duidelijke regelvorming. 

Deze drie activiteiten zijn in termen van Buitendam (zie fig. 5.1), zowel 
routinematige als adaptieve taken. Bij een adequate personeelsadministratie 
gaat het om een efficiënte uitvoering van routinematige taken, die vooral in 
de voorwaardelijke sfeer van belang zijn voor het optimaal functioneren van 
de organisatie als geheel. 

Bij duidelijke regelvorming (o.a. duidelijkheid over rapportagelijnen en functie-
inlioud), gaat het om het voorkomen van problemen die bij routinematige taken 
kunnen ontstaan. Dit is een adaptieve taak. 
Het verschaffen van informatie over personele kosten is tevens gericht op het 
voorkomen en oplossen van problemen die eventueel kunnen ontstaan. 
Het blijkt dat de drie voor klanten belangrijkste activiteiten vooral gericht zijn op 
beheer van de organisatie en veel minder op verandering van de organisatie. In 
alle drie gevallen betreft het dus taken met een relatief hoog gehalte aan 
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'Technicality' en relatief weinig 'Indétermination'. Het professioneel gehalte van 
deze drie taken is derhalve gering. 

De activiteiten die de personeelsfunctionarissen het meest belangrijk vinden zijn: 
• gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (gericht op ontwikkeling van 

werknemers); 
• adequate personele informatievoorziening in het algemeen. 

Met name de eerste activiteit is gericht op verandering van de organisatie, even
tueel in relatie tot de omgeving. Het is dus een activiteit op innoverend of 
strategisch niveau (zie par. 2.4.5). Dit type activiteiten heeft wel degelijk een 
relatief hoog gehalte 'Indétermination', en kan dus beschouwd worden als 
professionele taak. 
Bij een adequate personeelsinformatie gaat het om een adaptieve taak, net als bij 
de informatie over de personele kosten. 

Conclusie 1: Managers vinden routinematige activiteiten het belangrijkst 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat klanten van de personeelsfunctie de 
basis van het personeelswerk het belangrijkste vinden, de technische, routine
matige taken zoals personeelsadministratie en regelvorming. 
Personeelsfunctionarissen daarentegen vinden de vakinhoudelijke taken het 
meest belangrijk (beoordelingssytemen, mobiliteitsbegeleiding, e.d.), taken die 
een relatief groot beroep doen op creativiteit, vermogen en talent van de 
personeelsfunctionaris. Dit zijn dus taken met een professioneel karakter.  

De theorievorming over Personeelsmanagement (hoofdstuk 3): 
opvattingen over wat kwalitatief goed personeelsbeleid is variëren 
De Korte en Singeling (1995) (zie par. 3.6) gaan uit van een hiërarchie in klant
behoeften en daarmee in rollen van de personeelsafdeling. Deze hiërarchie ligt in 
hun ogen als volgt: 
• antenne (topniveau), het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en 

signalen; 
• buffering, het ontwikkelen van systemen en het onderhouden van relaties met 

de omgeving zoals OR, vakbonden, advocaten, adviseurs; 
• advisering en ontwikkeling, niet gestandaardiseerde managementonder

steuning; 
• services, systemen en instrumenten toepassen; 
• productie, uitvoerende taken zoals personeelsadministratie, e.d.. 

Zij stellen dat personeelsfunctionarissen vanuit de klantvragen moeten redeneren 
en dat daaraan de rol die ze vervullen moet worden aangepast. 
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De taken die in de ogen van de klanten het belangrijkst zijn, personeelsadmini
stratie, regelvorming en informatie over personele kosten, vallen onder de niveaus 
services en productie. Personeelsadministratie (productie) is een dissatisfier en is 
daarbij randvoorwaardelijk voor een goed personeelsmanagement. Deze taak is 
relatief onzichtbaar en onpersoonlijk, maar behoort snel en juist te verlopen. 
Regelvorming en informatie over personele kosten kunnen beiden geschaard 
worden onder services. Dit zijn taken die volgens de Korte en Singeling veel 
aandacht vergen bij een klantgerichte opstelling. 

De taken die in de ogen van de personeelsfunctionarissen het belangrijkst zijn 
(gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten en personeelsinformatievoorziening) 
betreffen taken die respectievelijk onder het niveau advisering en ontwikkeling en 
onder het niveau services vallen. 

Conclusie 2: Klanten vinden randvoorwaardelijke en service-taken het 
belangrijkst 
Als gekeken wordt naar de verschillende rollen die gedefinieerd worden voor 
personeelsfunctionarissen dan blijkt dat managers activiteiten op het rand
voorwaardelijke niveau (adequate administratie) en het services niveau 
(informatie over personele kosten) het belangrijkst te vinden. Medewerkers 
vinden taken die vallen onder services (regelvorming) het belangrijkste. 
Personeelsfunctionarissen beschouwen taken op een hoger niveau als het 
belangrijkst, te weten gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (op het 
niveau advisering en ondersteuning). Daarnaast hechten zij belang aan het 
leveren van goede management informatie (services). Ook als gekeken wordt 
naar de theorievorming over personeelsmanagement blijkt dat personeels
functionarissen taken op een hoger niveau belangrijk vinden, terwijl klanten 
juist kiezen voor servicegerichte en uitvoerende taken in de randvoorwaar
delijke sfeer. De taken die in de ogen van de klanten belangrijk zijn, zijn 
randvoorwaardelijk voor een kwalitatief goed personeelsmanagement. 

In hoofdstuk 3 is gesteld dat het begrip Human Resource Management een begrip 
is dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Er bestaat geen eenduidige 
definitie. In grote lijnen is er sprake van een 'zachte' en van een 'harde' versie 
van HRM. 
De 'zachte' versie heeft zijn wortels in de Human Relations beweging van de 
jaren zestig en is gericht op de ontwikkeling van de individuele medewerker. 
De 'harde' versie heeft zijn wortels in de Human Resource Accounting beweging 
van de jaren zeventig. Hier gaat het juist om het behalen van de 
onderaemingsdoelen, waar de personeelsfunctie en de personeelsinstrumenten op 
worden afgestemd. Personeelsplanning en kengetallen zijn belangrijk. 
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Op basis van dit onderzoek kan over de verschillende opvattingen van Human 
Resource Management het volgende gesteld worden: 
• managers hechten vooral belang aan een adequate personeelsadministratie en 

aan informatie over de personele kosten. Dit zijn activiteiten die passen bij de 
'harde' versie van HRM; 

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelingsinstru
menten. Dit zijn activiteiten die typerend zijn voor de 'zachte' versie van 
HRM. Daarnaast hechten zij aan een goede personeelsinformatievoorziening. 
Deze taak valt niet goed onder te brengen bij een van beide versies; 

• medewerkers hechten aan zekerheid. Aan duidelijke regelvorming. Zekerheid 
en duidelijke regelvorming past noch binnen de 'harde' noch binnen de 
'zachte' variant. Toch blijkt (zie par. 5.3.2.) dat, bij vrijwel alle organisaties 
betrokken bij dit onderzoek, van medewerkers wordt verwacht dat ze zich 
flexibeler opstellen, hetgeen in de praktijk juist betekent dat zekerheden 
moeten worden losgelaten. Binnen de theorievorming van HRM wordt hier 
geen expliciete aandacht aan besteed. In de 'zachte' versie wordt gesteld dat 
medewerkers zich moeten ontwikkelen. Individuele ontwikkeling en 
ontplooiing betekent vaak dat medewerkers de zekerheid niet meer buiten 
zichzelf (in bijvoorbeeld regelvorming) vinden, maar dat zij deze zekerheid 
uit zichzelf putten. Impliciet kan uit het feit dat medewerkers regelvorming 
het belangrijkste aspect van HRM achten dus worden afgeleid dat 
medewerkers niet per definitie de 'zachte' versie van HRM aanhangen. Uit 
dit onderzoek zijn evenmin aanwijzingen naar voren gekomen dat 
medewerkers de 'harde' versie van HRM zouden voorstaan. 

Conclusie 3: Managers kiezen voor hrM, personeelsfunctionarissen voor 
HRm 
Als de theorie over Human Resource Management in ogenschouw wordt 
genomen, dan blijkt dat: 
• managers expliciet kiezen voor de 'harde' versie van HRM, waarbij 

kwantificering, efficiency en vooral een goede basis (adequate perso
neelsadministratie) belangrijk zijn; 

• personeelsfunctionarissen hechten aan de 'zachte' ontwikkelingsgerichte 
invulling van HRM; 

• medewerkers kiezen voor duidelijke regelvorming en dus voor zekerheid. 
Een situatie die niet expliciet binnen de HRM-theorie is terug te vinden. 
Wel zijn impliciet aanwijzingen te vinden dat een situatie van zekerheid 
niet zonder meer past binnen de HRM-theorie. 

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat medewerkers niet per definitie 
positief tegenover het HRM-denken staan.  
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9.3 Conclusies t.a.v. onderzoeksvraag 2: de kwaliteit van dienst 
verlening van personeelsafdelingen 

Een tweede component van professioneel werk betreft de legitimiteit van de 
personeelsfunctie in de organisatie. Legitimiteit heeft, zoals is gesteld in par. 2.4.4 
en 2.4.5, te maken met de beoordeling door de afnemer van de diensten van de 
professional. In dit het onderzoek wordt de legitimiteit afgemeten aan twee zaken: 
• de perceptie van de kwaliteit van de dienstverlening; 
• de aan de personeelsafdeling toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden), afgeleid uit de wijze waarop personeelsafdeling en 
lijnmanagement met elkaar omgaan. 

Iii deze paragraaf wordt ingegaan op de percepties van de kwaliteit van 
dienstverlening van de personeelsafdeling. 
In het onderzoek zijn 21 vragen opgenomen die te maken hebben met de kwaliteit 
van dienstverlening van personeelsafdelingen aan de klanten (management en 
medewerkers). Deze vragenlijst vormt een bewerking van de door Zeithaml e.a. 
(1990) ontwikkelde vragenlijst, waarmee de kwaliteit van dienstverlening van 
dienstverlenende organisaties in beeld kan worden gebracht. 

Uit de resultaten (zie hoofdstuk 6) kan geconcludeerd worden dat de verwach
tingen van managers en personeelsfunctionarissen aan de ene en van medewerkers 
aan de andere kant, verschillen. 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid Aandacht 

Fig. 9.3 - Belangrijkste aspect van dienstverlening per respondentengroep 

De verwachtingen van managers en personeelsfunctionarissen komen overeen met 
de verwachtingen van klanten die aan het onderzoek van Zeithaml (1990) hebben 
deelgenomen. Betrouwbaarheid, het tijdig en juist nakomen van de met de klant 
gemaakte afspraken, is het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
Personeelsfunctionarissen richten zich, wat betreft de dienstverlening, vooral op 
het verwachtingspatroon van managers en minder op dat van medewerkers. 
Medewerkers wijken af van dit reguliere klantenpatroon: ze vinden de individuele 
aandacht van de dienstverlenende personeelsfunctionaris het belangrijkste aspect. 
Op de tweede plaats volgt bij zowel managers als personeelsfunctionarissen het 
aspect aandacht. Bij medewerkers volgt op de tweede plaats het aspect 
betrouwbaarheid. 
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Conclusie 4: Klanten hebben verschillende verwachtingen t a. v. de kwaliteit 
van dienstverlening 
Ook ten aanzien van de dienstverlenende aspecten hebben de klanten van de 
personeelsafdeling verschillende eisen en verwachtingen: bij managers komt de 
betrouwbaarheid, het juist en tijdig nakomen van gemaakte afspraken, op de 
eerste plaats. Bij medewerkers de individuele en persoonlijke aandacht voor de 
klant. 
Daarmee gedragen managers zich conform het door Zeithaml (1990) geschetste 
verwachtingspatroon van klanten. Medewerkers tonen een afwijkend patroon. 
Zij hebben een 'praatpaal' nodig binnen de organisatie, van wie zij aandacht 
krijgen. 
Personeelsfunctionarissen sluiten aan bij het verwachtingspatroon van mana
gers. Met betrekking tot de dienstverleningsaspecten zijn personeels-
functionarissen vooral gericht op het management binnen organisaties.  

9.4 Conclusies t.a.v. onderzoeksvraag 3: de speelruimte van de 
personeelsafdeling 

Werd in de vorige paragraaf gesproken over de perceptie van de kwaliteit van 
dienstverlening, in deze paragraaf komt het tweede onderzochte punt om de 
legitimiteit van de personeelsafdeling te bepalen aan de orde. Het betreft de door 
het management toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegd
heden). Het gaat hierbij om de wijze waarop managers en personeelsfunctio
narissen met elkaar omgaan. Dit aspect is, met zeven vragen, slechts beperkt in de 
vragenlijst, maar uitgebreid in de interviews aan bod gekomen. 

Opvallend is dat een relatief groot deel van de medewerkers geen antwoord heeft 
gegeven op de vragen over speelruimte. Zij hebben dus geen goed zicht op de 
wijze waarop personeelsafdeling en management met elkaar omgaan en wat de 
positie van de personeelsafdeling is. 

Uit een factoranalyse van de vragen uit de vragenlijst blijkt dat de drie respon-
dentengroepen wederom verschillende aspecten belangrijk vinden: 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Invloed op besluitvorming Getoetste bijdrage Effectmeting 

Fig. 9.4 - Belangrijkste aspect van speelruimte per respondentengroep 

Het blijkt dat de klanten van de personeelsafdeling vooral belang hechten aan het 
inzichtelijk maken van de bijdrage van de personeelsafdeling. Zij verwachten 
daarmee iets van de personeelsafdeling. 
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De personeelsfunctionarissen hechten vooral belang aan invloed op de besluit
vorming rondom het algemene organisatiebeleid. Zij verwachten juist iets van het 
management, ni. De mogelijkheid mee te bepalen. 
Om speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegdheden) toebedeeld te krijgen, 
is het volgens de klanten dus noodzakelijk dat de personeelsafdeling activiteiten 
ontplooit (effectmeting, evaluatie, e.d.). De personeelsfunctionarissen verwachten 
juist dat zij zonder meer worden toegelaten tot het algemene besluit
vormingsproces, hetgeen een reactieve houding impliceert. 

Conclusie 5: Over hele linie verschilt het verwachtingspatroon van mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
Al met al kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen alle drie andere verwachtingen hebben 
van en eisen stellen aan het functioneren van de personeelsfunctie in de 
organisatie. Dit geldt voor: 
• de activiteiten die door de personeelsfunctionarissen worden uitgevoerd; 
• de aspecten van dienstverlening; 
• de wijze waarop speelruimte kan worden verkregen binnen de organisatie. 

Deze situatie bemoeilijkt het optimaal functioneren van de personeelsfunctie 
binnen de organisatie. 

Conclusie 6: Managers en personeelsfunctionarissen wachten op elkaar 
voor het nemen van initiatieven 
Wat betreft het creëren van speelruimte (aan de personeelsafdeling toegekende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden), blijkt dat medewerkers weinig zicht 
hebben op de wijze waarop personeelsafdeling en lijn met elkaar omgaan en 
daarmee op de positie van de personeelsafdeling. 
Daarnaast blijkt dat de klanten en personeelsfunctionarissen wat betreft het 
toekeimen c.q. verwerven van speelruimte vooral verwachtingen van elkaar 
hebben. Klanten van de personeelsafdeling verwachten een actieve houding van 
de personeelsafdeling: men moet zich bezig houden met het duidelijk maken 
van haar bijdrage d.m.v. evaluatie van activiteiten en effectmeting. De 
personeelsfunctionarissen verwachten omgekeerd van het management dat ze 
actief betrokken worden bij de besluitvorming.  

Conclusie 7: Evenwicht tussen management en zorgfunctie gewenst 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat managers en medewerkers 
verschillende verwachtingen hebben: managers hebben behoefte aan manage
ment ondersteuning, medewerkers aan een praatpaal. Het laatste decennium is 
er echter juist steeds minder aandacht geweest voor de praatpaalfunctie, de 
zorgtaken van de personeelsafdeling.  
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9.5 Conclusies t.a.v. de mate van professionalisering van de personeels
afdelingen binnen de 20 organisaties 

In hoofdstuk 7 en 8 is meer gedetailleerd ingegaan op de situatie per organisatie. 
De score op de tien aspecten die door de verschillende respondentengroepen als 
het belangrijkst zijn aangemerkt zijn per organisatie nader bekeken. Het betreft de 
volgende, uit de data afkomstige, onderzoeksaspecten: 

Onderzoeksaspect t.b.v. Onderzoeksvraag: 
Adequate 
personeelsadministratie 
Duidelijke regelvorming 
Gestructureerde 
ontwikkelings-instrumenten 

Onderzoeksvraag 1 : Belangrijkste taken van de 
personeelsafdeling voor managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen 

Informatie over personele 
kosten 
Personeelsinibrmatievoorzien 
ing i.h.a. 

Onderzoeksvraag 1: Belangrijkste taken specifiek t.b.v. 
managers en personeelsfunctionarissen 

Betrouwbaarheid 
Aandacht 

Onderzoeksvraag 2: Legitimiteit in de vorm van oordeel 
over de kwaliteit van dienstverlening 

Getoetste bijdrage 
Effectmeting 
Invloed op besluitvorming 

Onderzoeksvraag 3: Legitimiteit in de vorm van 
toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) 

Fig. 9.5 - Onderzochte aspecten in relatie tot de onderzoeksvragen 

9.5.1 Scores op de belangrijkste taken binnen de 20 organisaties 
In hoofdstuk 7 (par. 7.2) wordt gesteld dat een personeelsafdeling professioneler 
is naarmate men in de ogen van zichzelf en in die van managers en medewerkers 
op meer aspecten hoog scoort. 

Uit de analyse van de scores blijkt dat er binnen geen enkele organisatie door alle 
drie de resondentengroepen (managers en medewerkers en personeelsfunctio
narissen) op alle drie de meetaspecten (administratie, regelvorming en ontwik
kelingsinstrumenten) hoog wordt gescoord. Binnen één organisatie (Digi-trans) 
zijn de drie respondentengroepen het eens: op administratie en ontwikkelings-
instrumenten scoort de personeelsafdeling hoog, op regelvorming laag. 
Bij acht organisaties stemmen de beelden van de klantengroepen (managers en 
medewerkers) overeen maar wijkt het beeld van de personeelsfunctionarissen af 
Bij vier organisaties scoren managers en medewerkers op twee aspecten hoog en 
op één laag (Juris, DG Vervoer, Rijksdienst en Douane). Bij de vier andere 
organisaties op één aspect hoog en twee laag (Pension-Plan, NV Nuts, Jeugd & 
Welzijn en Gemeente). 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat personeelsfunctionarissen een 
positiever beeld hebben dan hun klanten (bij vijf organisaties op alle drie aspecten 
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een hoge score). Vooral medewerkers zijn negatief (bij vier organisatie een lage 
score op drie aspecten). 

Conclusie 8: Personeelsfunctionarissen hebben een relatief rooskleurig 
beeld van de wijze hoe activiteiten worden uitgevoerd 
Er bestaat weinig overeenstemming tussen de verschillende deelnemersgroepen 
(managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen) over de wijze waarop 
de personeelsfunctie binnen de organisatie de activiteiten uitvoert: 
personeelsfunctionarissen hebben een rooskleurig beeld, medewerkers juist een 
relatief negatief beeld. _ _ ^ _ 

Als gekeken wordt over welk aspect men vooral positiefis dan blijkt dat: 
• managers vooral positief zijn over de gestructureerde ontwikkelingsinstru

menten (15 van de 20 een hoge score); 
• medewerkers redelijk positief zijn over administratie en ontwikkelings

instrumenten (beiden 9 van de 20 een hoge score); 
• personeelsfunctionarissen vooral positief zijn over de administratie 

(13 van de 20 een hoge score) en de regelvorming (11 van de 20 hoog). 

Conclusie 9: Vooral tevreden over taken die men zelf minder belangrijk 
acht 
Managers zijn vooral tevreden over de taken van de personeelsafdeling die 
vallen in de categorie 'innoverende taken", met een relatief hoog gehalte aan 
"Indétermination' en dus een professioneel karakter. 
Personeelsfunctionarissen zijn vooral tevreden over de administratie en regel
vorming, taken met een relatief hoog 'Technicality' gehalte, die vooral 
routinematig van aard zijn.  

9.5.2 Scores op de belangrijkste taken verricht voor managers binnen de 20 
organisaties 

Twee taken die als het belangrijkst in de ogen van resp. managers en personeels
functionarissen naar voren kwamen zijn informatievoorziening over personele 
kosten en informatievoorziening in het algemeen. 
Ook hier geldt dat een personeelsfunctie professioneler is naarmate deze in de 
ogen van de klant en van de personeelsfunctionarissen zelf hoger scoort. 
Er zijn twee organisaties die in de ogen van managers en personeelsfunctio
narissen hoog scoren op beide aspecten: H-Holding en DG Vervoer. 

Personeelsfunctionarissen zelf hebben een minder positief beeld van deze twee 
aspecten dan de managers: personeelsfunctionarissen scoren binnen zeven 
organisaties beide aspecten laag, tegenover het management bij drie organisaties. 
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Managers zijn met name ontevreden over de informatie over personele kosten. 

Conclusie 10: M.b.t managementtaken wensen managers informatie over 
personele kosten en personeelsfunctionarissen over personeelsinformatie in 
het algemeen 
Personeelsfunctionarissen zijn over het algemeen negatief over de personeels
informatievoorziening (zowel over de algemene informatie als over de infor
matie over de personele kosten). 
Managers zijn met name negatief over informatie over personele kosten.  

9.5.3 Scores op de belangrijkste aspecten van dienstverlening voor de 20 
organisaties 

Op basis van de theorie van Zeithaml e.a. (1990) is gesteld dat personeels
afdelingen professioneler zijn naarmate ze op meer aspecten van dienstverlening 
(aandacht en betrouwbaarheid) hoog scoren in de ogen van zichzelf en in de ogen 
van klanten. 

Bij één organisatie (Jeugd & Welzijn) scoren managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen de personeelsafdeling hoog op zowel aandacht als 
betrouwbaarheid. Bij één andere organisatie (World Containers) zijn de drie 
groepen het eens en scoren op één van beide aspecten hoog. 
Bij vier organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
(H-Holding, Sociale Werkvoorziening, Electra, Douane). 

Personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de kwaliteit 
van dienstverlening die zij bieden: bij tien organisaties is men van mening dat 
men hoog op aandacht en hoog op betrouwbaarheid scoort. Bij vijf organisaties 
zijn de managers dezelfde mening toegedaan en bij slechts één organisatie de 
medewerkers. 

Medewerkers zijn vooral negatief over de aandacht (16 van de 20 een lage score). 
Een veel geuite klacht is dat de personeelsafdeling te ver af staat van de vloer en 
te weinig zicht heeft op wat daar gebeurt, terwijl medewerkers, in beleidsnotities 
althans, als belangrijke asset worden aangemerkt. Men heeft weinig zicht op wat 
de personeelsafdeling doet en wat de personeelsafdeling is. Dit is in tegenspraak 
met de perceptie van de personeelsfunctionarissen. Bij 15 van de 20 organisaties 
scoren zij zichzelf hoog op aandacht. 
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Conclusie 11: Personeelsfunctionarissen zijn relatief positief over kwaliteit 
van dienstverlening 
Personeelsfunctionarissen hebben een relatief rooskleurig beeld van de kwa
liteit van hun dienstverlening: bij tien organisaties op beide aspecten hoog. Bij 
vijf organisaties geven managers op beide aspecten hoge score en bij slechts 
één organisatie scoren medewerkers op beide aspecten hoog (Jeugd & 
Welzijn). 
Medewerkers zijn vooral negatief over de aandacht. Zij hebben het beeld dat de 
personeelsafdeling te ver weg staat van de vloer en weinig zicht heeft op wat 
daar speelt. _ ^ = = = = = ^ = ^ = ^ = = 

9.5.4 Scores op de belangrijkste aspecten van speelruimte 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat een professional nooit zijn toevlucht tot dwang
middelen kan nemen. De speelruimte die de professional verwerft is, zo blijkt uit 
de theorie (zie hoofdstuk 2), afhankelijk van de wijze waarop hij het handelings
proces tussen hem en zijn omgeving vormgeeft. 
Uit dit onderzoek blijkt dat, in de perceptie van respectievelijk managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen een toetsbare bijdrage, effectmeting en 
invloed op de besluitvorming een rol spelen. 
In hoofdstuk 2 is de theoretische veronderstelling geponeerd dat regelmatige 
terugkoppelingscycli het vertrouwen tussen de aanbieder van diensten en de 
afnemer vergroot. Dit zou een positieve invloed op de legitimiteit van de perso
neelsfunctie hebben. 
Deze stelling wordt door de resultaten van dit onderzoek bevestigd: het evalueren 
van de activiteiten (getoetste bijdrage) en het doen aan effectmeting is in de ogen 
van respectievelijk management en medewerkers belangrijk. 

Conclusie 12: Meer speelruimte door terugkoppelingscycli 
Door middel van regelmatige evaluatie van de activiteiten van de personeels
afdeling en door middel van effectmeting kan de personeelsafdeling meer 
speelruimte verwerven binnen een organisatie. Een zorgvuldig handelings-
proces draagt derhalve bij aan de legitimiteit.  

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers weinig zicht hebben op de drie 
meetaspecten (bijdrage, effectmeting en invloed). Zij hebben relatief veel vragen 
overgeslagen. Daarom is vooral gefocust op de perceptie van managers en 
personeelsfunctionarissen. Veel informatie komt uit de interviews. 
Het blijkt dat binnen geen enkel organisatie managers, medewerkers en perso
neelsfunctionarissen hetzelfde beeld hebben. Nergens komen de scores overeen. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij zeven organisaties sprake is van 
overeenstemming tussen managers en personeelsfunctionarissen. Bij twee 

Professionalisering van de personeelsfunctie 223 



organisaties zijn zowel managers als medewerkers van mening dat er sprake is 
van weinig speelruimte (Juris en Digi-trans). Bij vijf organisaties is sprake van 
veel speelruimte (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, Streekzieken
huis, Pecunia). 
Bij tien organisaties is sprake van een verschillende beleving bij managers en 
personeelsfunctionarissen: men wijst naar elkaar. De rode draad hier is dat 
managers van personeelsfunctionarissen meer initiatief verwachten en meer 
betrokkenheid bij het primaire proces, terwijl personeelsfunctionarissen wijzen op 
de dubbelheid bij de lijn: als het erop aankomt (voorbeeldgedrag, betrekken bij 
beleidszaken) dan laten ze het afweten. 

Conclusie 13: Perceptie van speelruimte: managers hebben verwachtingen 
van personeelsfunctionarissen en personeelsfunctionarissen van managers 
Bij vijf organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat de 
personeelsafdeling een grote speelruimte heeft. 
Binnen tien organisaties verschillen de meningen over de mate waarin er sprake 
is van speelruimte: managers verwachten meer initiatief en betrokkenheid van 
de personeelsfunctionarissen. Personeelsfunctionarissen verwachten meer inzet 
en betrokkenheid van managers.  

9.6 Totaalprofielen van alle 20 organisaties 

In hoofdstuk 8 zijn de profielen (hoog/laag score op alle meetaspecten) van alle 
20 organisaties naast elkaar geplaatst. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de 
stelling dat een personeelsafdeling professioneler is naarmate de personeels
functionarissen: 
• beter inzicht hebben in de eigen positie; 
• een duidelijk profiel hebben bij de klanten (managers en medewerkers); 
• veel hoge scores op de 10 meetaspecten hebben. 
Dit leverde het volgende resultaat op: 

Type perso
neelsafdeling 

Naam 
organisatie 

Toelichting Aanta 
1 (%) 

Duidelijk 
profiel, 
goed zelfbeeld 

Jeugd & 
Welzijn 
Digi-trans 

H-Holding 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• P traditioneel bij de lijn, adviesvaar-
digheden. 

3 
(15%) 

Gericht op 
management 

World 
Containers 

Universiteits
bibliotheek 
NV Nuts 

• P traditioneel geïntegreerd in 
algemeen beleid, lage administratie en 
lage betrouwbaarheid. 

• Nog teveel gericht op klassieke taken, 
ontleent daaraan zekerheid. 

• Traditioneel gericht op management, 

6 
(30%) 
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Pension-Plan 

Pecunia 

DG Vervoer 

invloed neemt af sinds fusie. 
• Lage administratie en lage betrouw

baarheid. 
• Lage administratie en daardoor, in 

combinatie met een aantal te laat 
opgeleverde vernieuwingsprojecten, 
lage betrouwbaarheid. 

• Goede administratie en goede 
betrouwbaarheid, meer aandacht en 
meer ontwikkeling. 

Negatief beeld 
van ziclizelf 

F-Data 

Juris 

Streekzieken
huis 
Omroep 

• Personeelsafdeling weinig invloed op 
en betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling weinig invloed op 
en betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling bezig met concreet 
verbeteringstraj eet. 

• Personeelsafdeling bezig met bouwen 
vertrouwensrelatie, klassieke taken. 

4 
(20%) 

Te positief 
beeld van 
ziclizelf 

Electra 

Multi-meubel 

Sociale 
Werkvoor
ziening 
Rijksdienst 

Douane 

Verpleeghuis 

Gemeente 

• Legitimiteit staat ter discussie breed 
vanuit management. 

• Legitimiteit staat ter discussie breed 
vanuit management. 

• Legitimiteit staat ter discussie vanuit 
top, middelmanagement tevreden 
over uitvoering. 

• Legitimiteit centrale afdeling staat ter 
discussie, decentraal is men wel 
tevreden. 

• Legitimiteit staat ter discussie, veel te 
positief beeld over zichzelf, gericht op 
klassieke uitvoerende taken. 

• Uitvoerende rol staat ter discussie, 
nieuwe directrice verwacht ander rol. 

• Verschillende verwachtingen top en 
middelmanagement: top wenst advi
serende rol, middelmanagement. Wil 
uitvoering en overnemende rol, 
personeelsafdeling stelt zich zakelijk 
en pragmatisch op. 

7 
(35%) 

Tabel 9.5 - Overzicht eindresultaat per organisatie 

De in termen van dit onderzoek meest professionele personeelsafdelingen zijn die 
van Jeugd & Welzijn, H-Holding en Digi-trans: deze drie personeelsafdelingen 
hebben een goed beeld van zichzelf en zijn in staat de eigen afdeling duidelijk 
neer te zetten ten opzichte van de klanten managers en medewerkers: de klanten 
weten wat ze wel en niet van de personeelsafdeling kunnen verwachten. 
Jeugd & Welzijn en Digi-trans keimen een 'no-nonsense' personeelsafdeling, die 
zich ervan bewust is dat de basisdiensten van de personeelsafdeling 
(administratie, informatievoorziening, betrouwbare dienstverlening) goed moeten 
zijn. H-Holding kent een personeelsafdeling waar men zich eveneens sterk 
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bewust is van de eigen rol ten opzichte van management en medewerkers. 
Opvallend hier is dat het hoofd P&O een zeer expliciete visie heeft op 
mensmanageinent en deze weet te vertalen in concrete actie. Ook heeft hij veel 
aandacht voor de betrouwbaarheid van zijn dienstverlening: het nakomen van 
afspraken, het doen watje zegt. 
Daarna komt een zestal organisaties waarbij de personeelsafdeling een duidelijk 
profiel heeft bij het management, maar waarbij de medewerkers een minder 
duidelijk en zelfs vaak negatief beeld hebben over het functioneren van de 
personeelsafdeling. Het betreft World Containers, Universiteitsbibliotheek, NV 
Nuts, Pension-Plan, Pecunia en DG Vervoer. 

Bij vier organisaties heeft de personeelsafdeling een relatief negatief beeld van 
zichzelf. Dit betreft F-Data, Juris, Streekziekenhuis en de Omroep. 
Bij zeven organisaties tenslotte heeft de personeelsafdeling een te positief beeld 
over zichzelf, te weten Electra, Multi-meubel, Sociale Werkvoorziening, Douane, 
Verpleeghuis en Gemeente. Bij vijf van deze zeven staat de legitimiteit van de 
personeelsafdeling uitdrukkelijk ter discussie: de personeelsafdeling wordt gezien 
als te uitvoerend, te groot, te ver van het primaire proces of juist te abstract bezig. 

Conclusie 14: Maar weinig personeelsafdelingen hebben een goed zelfbeeld 
Slechts een beperkt aantal personeelsafdelingen weet de eigen positie in de 
organisatie duidelijk neer te zetten en heeft een goed beeld van zichzelf. De 
meest professionele afdelingen zijn te vinden bij Jeugd & Welzijn, Digi-trans 
en H-Holding. Het betreft in alle drie de gevallen personeelsafdelingen die zeer 
bewust met hun rol en positie bezig zijn en die dit vertalen naar een 
betrouwbare dienstverlening. Bij Jeugd & Welzijn en bij Digi-trans is er 
bovendien sprake van een afdeling die zich no-nonsense bezig houdt met de 
basis, de personeelsadministratie. 

Een juist zelfbeeld is met name belangrijk vanuit sturingsoogpunt: pas dan kan 
het HR-beleid goed vorm krijgen binnen een organisatie.  

9.7 Terug naar de theorie over professioneel werk 

In hoofdstuk 2 (par. 2.4) is gesteld dat personeelsfunctionarissen hun profes
sionaliteit pas kunnen ontwikkelen als hen voldoende faciliteiten en speelruimte 
wordt geboden door het management. Indien de personeelsfunctionaris er niet in 
slaagt de top te overtuigen van de toegevoegde waarde van de personeelsafdeling, 
zou hij zich meer en meer gaan toespitsen op de 'technische" (uitvoerende) 
componenten van het personeelswerk. Hij zou dan minder aandacht hebben voor 
de 'Indétermination' componenten, de activiteiten waar creativiteit en flexibiliteit 
voor nodig zijn. De 'technicality' (beheersmatige) activiteiten zouden immers 
beter controleerbaar zijn voor zowel management als personeelsfunctionaris zelf. 
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Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat deze zienswijze te beperkt is 
en aangevuld kan worden. Gebleken is dat de focus van personeelsfunctionarissen 
en managers wezenlijk verschilt: personeelsfunctionarissen beschouwen de 
personeelsontwikkelingsinstrumenten (beoordeling, beloning, ed.) als de basis 
van het personeelswerk. In de perceptie van managers is dit juist een adequate 
personeelsadministratie. In hun perceptie is dit de basis van het personeelswerk. 
Het gevaar zou dus kunnen bestaan dat voor de legitimering van de personeels
functie personeelsafdelingen zich meer en meer terugtrekken op 'hun' terrein, de 
personeelsinstrumenten, terwijl managers zich ergeren aan het feit dat de perso
neelsadministratie en de -informatievoorziening niet juist ofte traag is. Vanuit de 
theorievorming over professionalisering zou men echter verwachten dat 
personeelsfunctionarissen zich gaan focussen op de technische en beheersmatige 
taken, zoals de personeelsadministratie. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende reacties te onderkennen zijn als de 
legitimiteitsvraag van de personeelsafdeling ter discussie staat: 
• bij een aantal organisaties trekt de personeelsafdeling zich terug op de 

klassieke uitvoerende personeelstaken (Douane, Omroep, Universiteits
bibliotheek); 

• bij andere organisaties houdt de personeelsafdeling zich vooral bezig met 
meer beleidsmatige taken, waarbij het moeite kost deze in actie om te zetten 
(Electra, Sociale Werkvoorziening, Rijksdienst). 

Anders gezegd: bij de laatste drie organisaties is er sprake van een 'vlucht voor
waarts': kenmerkend is voor alle zes organisaties dat men in de ogen van de 
klanten veelal laag scoort op aandacht, betrouwbaarheid of administratie of een 
combinatie van deze drie en een hoge regelvorming. 

Conclusie 15: Als de legitimiteit onder druk staat trekt de personeels
afdeling zich terug op de uitvoerende klassieke taken of vlucht in abstract 
beleid 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat een professional die zijn legitimiteit onder druk 
voelt staan, zich terug zal trekken op de technische activiteiten: die zijn immers 
eenvoudig te controleren en te herkennen. 
Uit de resultaten van dit onderzoek lijkt dit slechts voor een deel van de 
organisaties waar de legitimiteitsvraag in meer of mindere mate speelt, op te 
gaan. 
Bij een drietal andere organisaties waar de legitimiteit onder druk staat lijkt de 
personeelsafdeling te kiezen voor een 'vlucht voorwaarts': door steeds 
abstracter te gaan redeneren en aandacht voor beleid te vragen, lijkt men zich 
juist steeds minder te concentreren op de klassieke uitvoerende perso
neelstaken. 
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9.8 Terug naar de theorie rondom Human Resource Management 

9.8.1 Harvard of Michigan benadering 
In hoofdstuk 3 (zie o.a. fig. 3.8) zijn twee belangrijke stromingen in de HR-
theorievorming behandeld. Dit zijn de Harvard en de Michigan benadering. Uit 
dit onderzoek blijkt dat in de ogen van personeelsfunctionarissen en medewerkers 
het personeelsmanagement de Harvard benadering zou moeten volgen. Dit 
vanwege de volgende redenen: 
• binnen de Harvard benadering is ontwikkeling van medewerkers belangrijk, 

een aspect dat door personeelsfunctionarissen wordt ondersteund; 
• binnen de Harvard benadering is specifiek aandacht voor de samenstelling 

van het takenpakket van medewerkers (worksystems), een aspect dat door 
medewerkers belangrijk wordt bevonden. 

Opvallender is dat ook managers meer aansluitùigspunten lijken te vinden in de 
Harvard dan in de Michigan benadering. Hiervoor zijn de volgende aanwijzingen 
gevonden: 
• managers achten basisactiviteiten het belangrijkst, hetgeen impliceert dat de 

strikt strategische invalshoek van de Michigan benadering voor hen te 
beperkt zou kunnen zijn; 

• het pleidooi van een aantal topmanagers dat personeelsfunctionarissen 
nauwer betrokken zouden moeten zijn bij het primaire proces, in combinatie 
met de verwachtingen die bij managers leven inzake de kwaliteit van 
dienstverlening van de personeelsafdeling, laat zien dat er veel belang wordt 
gehecht aan de 'interne belangen' en stakeholders. Dit is goed terug te vinden 
in de Harvard benadering; 

• in het verlengde hiervan zien managers personeelsmanagement als middel om 
de effectiviteit van de organisatie te verhogen. Personeelsmanagement sec, al 
dan niet strategisch geïntegreerd, staat minder in hun belangstelling; 

• als derde belangrijke activiteit noemen managers de relatie met de OR. 
'Employee influence' is een aspect dat wel expliciet bij de Harvard, maar 
niet bij de Michigan benadering te vinden is. 

Conclusie 16: Brede Harvard benadering van HRM biedt meer aankno
pingspunten dan Michigan benadering 
Uit dit onderzoek blijkt de Harvard benadering, voor zowel personeels
functionarissen, medewerkers als managers, meer aanknopingspunten te bieden 
dan de Michigan benadering. Dit komt vooral door de breedte van de 
benadering, de nadruk op interne belangen, de aandacht voor 'worksystems' en 
voor de effectiviteit van de organisatie als geheel.  
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9.8.2 Drie dominante stromingen uit de jaren negentig 
In hoofdstuk 3 zijn drie dominante HR-stromingen uit de jaren negentig 
besproken: 
• "best practices" benadering: één aanpak is de beste, ongeacht de situatie; 
• contingentie benadering: een HR-activiteit dient consistent te zijn met de 

organisatiestrategie; 
• configuratie benadering: constructie van ideaaltypen, d.w.z. succesvolle 

combinaties van HR-activiteiten. 

Het onderzoek heeft zich niet specifiek gericht op de effectiviteit van het perso
neelsmanagement binnen organisaties. Vragen als 'levert personeelsmanagement 
een bijdrage aan het organisatieresultaat en zo ja, welke' of 'hoe moet het 
personeelsmanagement worden vormgegeven om het bedrijfsresultaat maximaal 
te beïnvloeden', worden in dit onderzoek niet specifiek behandeld. Desalniettemin 
zijn er voorzichtige aanpalende conclusies te trekken. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat een adequate personeelsadministratie 
belangrijk is in de ogen van de klanten van de personeelsafdeling. 
Personeelsafdelingen die dit type activiteiten op orde hebben en een 'no-
nonsense' en zakelijke benadering voorstaan, doen het over het algemeen het best 
m de ogen van de klanten. Veel fouten in en trage verwerking van de 
personeelsadministratie roepen irritatie op. Voor deze, niet strategische, acti
viteiten, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat hiervoor 'best practices' 
geldt: snel en foutloos zijn de criteria waaraan een personeelsadministratie moet 
voldoen. Bij organisaties waar de personeelsadministratie hoog scoort, scoort de 
betrouwbaarheid van de dienstverlening eveneens vaak hoog. 

De in de literatuur genoemde 'strategische' HR-activiteiten zijn, zo blijkt uit dit 
onderzoek, in de ogen van de managers veel minder belangrijk dan een adequate 
administratie. Ook hechten medewerkers hier minder belang aan: zij wensen 
vooral duidelijkheid en concreetheid inzake hun plaats in de organisatie en 
rondom procedures. 

De activiteit gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten komt het dichtst bij een 
strategische activiteit (in termen van dit onderzoek een 'innoverende' activiteit, 
gericht op verandering binnen de organisatie). Uit het onderzoek is gebleken dat 
managers dit relatief vaak hoog scoren: bij maar liefst 15 van de 20 organisaties. 
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Conclusie 17: Pragmatisch en zakelijk scoort goed, aandacht voor strate
gische componenten HR gering 
In het onderzoek is niet gefocust op de effectiviteit van het personeelsmana
gement in relatie tot de performance van de organisatie. Wel is naar voren 
gekomen dat de personeelsafdelingen die naar voren kwamen als meest 
professioneel in termen van dit onderzoek, een 'no-nonsense' en zakelijke 
benadering hebben. Administratie is voor twee van de drie organisaties 
belangrijk als basis. 
Daarnaast is gebleken dat een personeelsafdeling die hoog scoort op admini
stratie, vaak tevens hoog scoort op betrouwbaarheid. De effectiviteit van de 
personeelsafdeling is daar dus vaker groot. 
Tenslotte blijkt dat de interesse van managers voor zgn. 'strategisch HR-acti-
viteiten' niet groot is: ze komen niet voor bij de drie activiteiten die managers 
het belangrijkst vinden. 
De activiteit die het dichtst bij de strategische activiteiten komt (gestructu
reerde ontwikkelingsinstrumenten, benoemd als innoverende activiteit), is voor 
veel managers van voldoende kwaliteit.  

9.9 Terug naar de empirische onderzoeken 

In hoofdstuk 4 wordt een kloof tussen theorie en praktijk beschreven: in de theorie 
van HR wordt veel aandacht besteed aan de strategische componenten van 
personeelsmanagement. In de praktijk lijkt deze aandacht niet terug te keren. 
Het onderzoek bevestigt dit: de belangrijkste activiteiten voor klanten van de 
personeelsafdeling hebben een routinematig of een adaptief karakter. Routine
matig zijn de activiteiten die voortvloeien uit de dagelijkse operaties (perso
neelsadministratie), adaptief de taken die gericht zijn op het oplossen van 
problemen die bij routinematige taken kunnen ontstaan (regelvorming en 
informatievoorziening). Alleen de personeelsfunctionarissen achten innoverende 
activiteiten (gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten), die gericht zijn op ver
andering binnen de organisatie, het meest belangrijk. 
Hoewel binnen de HR-theorievorming de aandacht voor strategische activiteiten 
groot is, worden deze in de praktijk noch door managers noch door medewerkers 
belangrijk geacht. De veronderstelde kloof tussen de theorie en de praktijk van 
HRM is dus inderdaad aangetroffen. 
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Conclusie 18: Kloof tussen theorie en praktijk van HRM blijkt aanwezig 
Er blijkt een kloof te bestaan tussen de theorie van HRM en de dagelijkse HR-
praktijk: de in de theorie voorgestane aandacht voor strategische aspecten van 
personeelsmanagement wordt in de praktijk niet aangetroffen. In de ogen van 
managers en medewerkers zijn het juist de operationele HR-activiteiten 
(personeelsadministratie en activiteiten gericht op regelvorming) die belangrijk 
zijn. 
Alleen personeelsfunctionarissen zelf achten activiteiten gericht op verandering 
belangrijk (gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten). 

Veel van de in hoofdstuk 4 behandelde empirische studies richten zich in hun 
onderzoek voornamelijk op één respondentengroep: 
• Biemans e.a. (1994), Coopers & Lybrand/Berenschot (1992, 1996), Manders 

e.a. (1993) op personeelsfunctionarissen; 
• Leij ten ( 1991 ) op medewerkers ; 
• Tissen (1991) en Storey (1992) op managers. 

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat dit niet voldoende is: personeels
functionarissen zijn in het algemeen gesproken te positief over de stand van zaken 
inzake personeelsmanagement bimien de organisatie. Medewerkers zijn juist vaak 
uitgesproken negatief. 
De meningen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen lopen bij 
11 van de 20 onderzochte organisaties dusdanig uiteen, dat het uitsluiten van één 
van de groepen een onvolledig beeld zou beteken. Immers: HRM in de praktijk 
heeft te maken met de visie en het gedrag van managers, de ervaringen van 
medewerkers en met de rol van de personeelsafdeling in de organisatie. 

Door zowel managers, medewerkers als personeelsfunctionarissen in het onder
zoek te betrekken ontstaat een aanzienlijk betrouwbaarder beeld met betrekking 
tot de stand van zaken inzake personeelsmanagement bimien de organisatie: de 
verschillende percepties en meningen kunnen naast elkaar worden gezet en de 
onderzoeker kan daar balans in vinden. 

Conclusie 19: Personeelsfunctionarissen hebben een te eenzijdig beeld, dus 
bij onderzoek dient men meerdere respondentengroepen te betrekken 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat in veel gevallen managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen een geheel verschillende kijk 
hebben op de rol van de personeelsfunctie binnen een organisatie. Om een 
evenwichtig beeld te verkrijgen, is het dus noodzakelijk bij onderzoek meerdere 
respondentengroepen te betrekken.  
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Uit een aantal van de besproken onderzoeken blijkt een zeer positieve houding ten 
opzichte van de feitelijke praktijk van het personeelsmanagement: 
• Storey (1992): personeelsmanagement op weg naar HRM; 
• Leijten (1991): stimulerend personeelsmanagement draagt bij aan de finan

ciële effectiviteit van organisaties; 
• Manders e.a. (1993): de helft van de organisaties bevindt zich met het perso

neelsbeleid in de fase van personeelsmanagement of HRM; 
• Tissen (1991): er is sprake van een overgangssituatie tussen personeels

management en HRM. 

Een deel van de onderzoeken levert echter ook een aantal kritische noties: 
• Ten Have (1993): er is een "schril contrast tussen beelden, visies en ideeën 

over HRM en de realiteit"; 
• Coopers & Lybrand/Berenschot: de personeels- en salarisadministratie kost 

de meeste tijd; 
• de Leest e.a. (1997): verwachtingen die personeelsmanagers en lijnmanagers 

van elkaar hebben zijn te impliciet en de adviesrelatie tussen perso
neelsfunctionarissen en lijnmanagers is nog onderontwikkeld. 

Op grond van de bevindingen uit dit onderzoek kunnen de positieve resultaten 
worden genuanceerd en de kritische noties die hierboven zijn weergegeven 
worden onderschreven: 
• zoals Ten Have al signaleert blijkt er inderdaad een groot verschil te bestaan 

tussen de theoretische denkbeelden over HRM en de dagelijkse HR-praktijk 
(in de theorie is er veel aandacht voor strategische componenten van HR-
activiteiten, in de praktijk blijken routinematige taken het belangrijkst voor de 
lijn); 

• de adviesrelatie tussen personeelsfunctionarissen en lijnmanagers is nog maar 
in een beginstadium. In een adviesrelatie staat betrouwbare dienstverlening 
centraal: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Tevens is het belangrijk 
aandacht aan de klant te besteden. Bij 10 van de 20 organisaties geven de 
managers de personeelsafdeling een lage score op aandacht. Bij 11 
organisaties scoort de betrouwbaarheid laag; 

• er zijn duidelijk verschillende verwachtingen tussen personeelsafdeling en 
lijn. Deze zijn bovendien vaak niet expliciet, zo is uit de 20 case-studies naar 
voren gekomen. Bovendien wijzen personeelsmanagers naar de lijn en 
lijnmanagers naar de personeelsfunctionarissen. Kennelijk verwacht men 
zaken van elkaar maar wordt hier niet of nauwelijks over gecommuniceerd. 
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Conclusie 20: Personeelsmanagement niet op weg naar strategisch HRM 
De positieve resultaten van veel onderzoeken die aangeven dat er binnen veel 
organisaties sprake zou zijn van een ontwikkeling van personeelsmanagement 
naar HRM, worden door dit onderzoek ontkracht. De kritische noties uit enkele 
andere onderzoeken worden daarentegen onderschreven: 
• de praktische kanten van het personeelswerk zijn nog steeds het belang

rijkste: het begint bij een goede personeelsadministratie. Het belang van 
een goede administratie wordt echter maar al te vaak onderschat; 

• de onderlinge communicatie tussen managers en personeelsfunctionarissen 
over de rol en taakopvatting van de personeelsfunctie is te beperkt. Om een 
goede adviesrelatie te kunnen opbouwen zal men explicieter moeten zijn 
ten opzichte van elkaar. 
Zie ook conclusie 15: indien personeelsafdelingen onder druk komen te 
staan heeft men de neiging een 'vlucht vooruit' te nemen in beleidsplannen, 
i.p.v. de praktische kanten van het personeelsmanagement op te pakken en 
te verbeteren. = = = = = 

9.10 Aanbevelingen 

hi deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden opge
deeld in een aantal categorieën: 
• aanbevelingen voor personeelsfunctionarissen; 
• aanbevelingen voor managers; 
• aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.10.1 Aanbevelingen voor personeelsfunctionarissen 
Personeelsmanagers hechten vooral belang aan hun vak: gestructureerde ontwik-
kehngsinstrumenten en betrokken worden bij de besluitvorming vinden ze van 
wezenlijk belang voor hun rol en positie binnen de organisatie. Toch is dat bij 
lange na niet voldoende om serieus te worden genomen door het management. In 
de ogen van managers moet de basis van het personeelswerk, de administratie en 
de informatievoorziening, goed op orde zijn. Juist deze aspecten van het werk van 
personeelsafdelingen genieten relatief geringe belangstelling van perso
neelsfunctionarissen: personeelsfunctionarissen kiezen doorgaans voor het vak 
omdat ze 'met mensen bezig willen zijn'. De administratie en een informatie
systeem behoren daar niet toe. 
Aangezien managers met name aan de basisactiviteiten hechten, zoals uit dit 
onderzoek is gebleken, zouden deze meer aandacht moeten krijgen vanuit het 
vakgebied personeelsmanagement: het doorlichten en verbeteren van de processen 
en procedures rondom de personeelsadministratie, zodat mutaties snel en foutloos 
worden verwerkt en zodat de overzichten die worden uitgedraaid correct zijn en 
gebruikt kunnen worden voor stuurinformatie, zijn van wezenlijker belang voor 
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de positie van de personeelsfunctie binnen de organisatie dan maar al te vaak 
wordt aaneenomen. wordt aangenomen 

Aanbeveling 1: De administratie op orde hebben is belangrijker dan wordt 
aangenomen 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het op orde hebben van de 
administratie belangrijker is dan veel personeelsfunctionarissen aannemen: een 
juiste en tijdige administratie gaat vaak samen met een grote betrouwbaarheid 
van dienstverlening. Het vergroot de legitimiteit van de personeelsafdeling. 
Dit pleit ervoor om meer aandacht te geven aan de administratieve kant van het 
personeelswerk. Het verdient aanbeveling om de administratieve processen 
regelmatig te bekijken en waar nodig te verbeteren.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat een aanzienlijk deel van de personeels
afdelingen geen goed zicht heeft op wat de managers van hen verwachten en 
eisen(zeven van de 20): zij vinden andere aspecten van het werk belangrijk dan 
managers, schatten de kwaliteit van dienstverlening aanzienlijk hoger in dan de 
klanten. 
Positief is wel dat veel personeelsafdelingen bewust bezig zijn met verbete
ringstrajecten (Jeugd & Welzijn, World Containers, Pension-Plan, Pecunia, DG 
Vervoer, Streekziekenhuis, Rijksdienst, Omroep, Gemeente). Naast verbetering 
van de procedures en het instrumentarium wordt in een aantal gevallen 
(Gemeente, Pension-Plan, Jeugd & Welzijn, Streekziekenhuis) ook de eigen rol en 
positie expliciet bekeken. Het is echter nog niet gebruikelijk om hierbij de lijn te 
betrekken, terwijl juist het onderling expliciteren en communiceren van de 
verwachtingen over en weer belangrijk is. Deze blijven momenteel nog vaak 
impliciet. 

Aanbeveling 2: Personeelsfunctionarissen moeten zich meer bewust zijn 
van wat managers willen; wederzijdse verwachtingen moeten geëxpliciteerd 
worden 
Een aanzienlijk deel van de personeelsafdelingen is zich niet bewust van de 
verwachtingen en eisen die het management stelt. Daartegenover staat dat veel 
personeelsafdelingen verbetertrajecten uitvoeren. De effectiviteit van deze 
verbetertrajecten zou aanzienlijk kunnen worden vergroot indien er vaker 
samen met het management gewerkt zou worden en als de wederzijdse 
verwachtingen geëxpliciteerd en gecommuniceerd zouden worden. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat medewerkers in veel organisaties meer van de 
personeelsafdeling verwachten dan ze nu geboden krijgen. Dit geldt vooral bij 
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organisaties waar de personeelsafdeling lang een zorgtaak voor medewerkers 
heeft gehad (o.a. DG Vervoer, World Containers, Electra, Universiteitsbiblio
theek, Douane, Gemeente). Vooral voor medewerkers is het belangrijk dat de 
personeelsafdeling aangeeft waar ze staat: wat doen ze wel voor de medewerker 
en wat niet. Beter een duidelijk nee dan een vaag antwoord, want medewerkers 
hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. 
Maar ook blijkt in veel organisaties de lijn nog niet op alle punten het 
peoplemanagement te hebben opgepakt. In dergelijke gevallen zal de perso
neelsafdeling vooralsnog een expliciete rol ten opzichte van de medewerkers 
moeten blijven behouden: als medewerkers een zo belangrijke asset voor de 
orgamsaties zijn als wordt gesteld dan verdienen zij aandacht, ongeacht van 
welke kant die komt. En indien het management nog niet in staat of bereid is die 
te geven, dan zal de personeelsafdeling hier meer aandacht aan moeten geven. 
Een voorbeeld is Jeugd & Welzijn: daar bleek de kwaliteit van de selectie
procedure, die volledig bij de lijn was belegd, zo slecht te zijn, dat er een 
aanzienlijk aantal gerechtelijke procedures liep. Reden voor het hoofd P&O om 
de personeelsfunctionarissen weer een expliciete rol toe te dichten in het 
selectieproces. Kortom: van lijn naar staf en in tegenspraak met alle theorieën. 
Aan de andere kant zal er gewerkt moeten worden aan de peoplemanagement-
kwaliteiten van de managers, zodat de personeelsafdeling op langere termijn toch 
meer op afstand kan staan. 

Aanbeveling 3: Vergeet de medewerkers niet! 
Binnen veel organisaties weten medewerkers nauwelijks waar de personeels
afdeling voor staat en waarvoor ze er terecht kunnen. Veel medewerkers 
verwachten meer dan ze nu krijgen. Zeker zolang de managers nog niet over 
alle noodzakelijke peoplemanagement-kwaliteiten beschikken zal de perso
neelsafdeling hier een rol moeten blijven vervullen, ook al is dit in tegenspraak 
met veel theorieën. Daarnaast moet dan gewerkt worden aan de structurele 
verbetering van de peoplemanagement-kwaliteiten van het management. 
Daarnaast zou het goed zijn om specifiek voor medewerkers 'praatpalen' te 
creëren: aparte units waar specifieke zorgtaken voor medewerkers zijn 
ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan loopbaancounseling, mobiliteitscentra, 
etc.  

Positief is dat veel (top)managers in de interviews aangaven dat ze behoefte 
hebben aan een personeelsafdeling die interesse heeft in en betrokken is bij het 
primaire proces. Er wordt van personeelsafdelingen verwacht dat ze initiatieven 
nemen en ook ongevraagde adviezen geven. 
Dit biedt voor personeelsfunctionarissen aanknopingspunten om invloed uit te 
oefenen, waarbij de personeelsaspecten wel 'vertaald' moeten worden in 
managementtermen (wat levert het voor de organisatie op?). 
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Kortom de activiteiten van de personeelsfunctie afstemmen op en vertalen in 
termen die managers aanspreken. 

Aanbeveling 4: Personeelsfunctionarissen moeten hun activiteiten afstem
men op de situatie 
Er lijken bij veel topmanagers voldoende aanknopingspunten te bestaan om 
personeelsmanagement op de agenda te krijgen: zij hebben behoefte aan een 
personeelsafdeling die initiatief neemt en die betrokken is bij het primaire 
proces. Dit betekent wel dat personeelsmanagers hun activiteiten hierop moeten 
afstemmen en hun inzet moeten 'vertalen' in terminologieën die het 
management aanspreken.  

9.10.2 Aanbevelingen voor managers 
Het belang dat managers hechten aan de strategische componenten van het 
personeelsmanagement is aanzienlijk minder dan in de literatuur op het gebied 
van personeelsmanagement wordt geponeerd. De rol die managers voor de 
personeelsafdeling zien is er doorgaans één van een betrokken regelneef die 
bovendien af en toe ongevraagde adviezen geeft om de manager voor fouten te 
behoeden. Managers lijken zaken als functioneringsgesprekken, mobiliteit, 
personeelsplanning, management development, ed. veel minder belangrijk te 
vinden. Een goede personeelsadministratie en inzicht in de personele kosten zijn 
van het grootste belang. Dat de werving en selectie, de arbeidsvoorwaarden e.d. 
zijn afgestemd op de specifieke situatie binnen de organisatie en de omgeving 
waarin de organisatie verkeert is meer een vanzelfsprekendheid. Bovendien speelt 
vooral de korte termijn: NU is er iemand nodig om een bepaalde taak uit te voeren 
en dan dient zo snel mogelijk een geschikte kandidaat geregeld te worden. En 
horizontale mobiliteit en management development betekent dat er afscheid moet 
worden genomen van een medewerker die ingewerkt is en goed functioneert, met 
alle perikelen van dien. Beoordelingsgesprekken kosten tijd en energie. Hoewel 
het nut in theorie doorgaans door de managers onderschreven wordt, blijkt de 
praktijk weerbarstiger te zijn. De personeelsfunctionaris is hier vaak degene die 
de lange termijn in de gaten houdt (horizontale mobiliteit betekent flexibel 
inzetbare medewerkers, het aannemen van een extra vaste medewerker met een te 
hoog salaris of een net niet geschikt profiel kan op de langere termijn een 
probleem zijn, etc), een rol waarvan zowel personeelsfunctionarissen als 
lijnmanagers zich bewust dienen te zijn. Het expliciteren van dergelijke 
dilemma's kan al aanmerkelijk helpen. 
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Aanbeveling 5: Personeelsfunctionarissen en managers moeten de rol van 
de personeelsafdeling en hun wederzijdse vem'achtingen expliciteren 
De rol die managers aan de personeelsafdeling toedichten en die perso
neelsfunctionarissen zichzelf toedichten is net als de onderlinge (verschillende) 
verwachtingen, veelal impliciet. Veel problemen en irritatie kunnen worden 
voorkomen door hierover te communiceren met elkaar. Acceptatie van de lange 
termijn belangen, die vaak bewaakt worden de personeelsfunctionaris, is 
daarbij van wezenlijk belang. 
Daarnaast moet niet uit het oog worden verloren dat de lijn bepaalt, met andere 
woorden, de personeelsafdeling kan net zo ver springen als de lijn dat toelaat. 

Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Duidelijkheid, ook 
over hun disfunctioneren, en concrete afspraken zijn voor medewerkers essentieel. 
Ook aandacht is een belangrijk aspect voor medewerkers. Binnen veel organi
saties is de aandacht die de personeelsafdeling in het verleden aan medewerkers 
gaf verdwenen. Deze taak dient overgenomen te worden door het management. 
De primaire aandacht van managers blijft echter, terecht, gericht op het primaire 
proces. Zaken als beoordelingsgesprekken, mobiliteit, doorstroom (gestructu
reerde ontwikkelingsinstrumenten) zijn in de ogen van veel managers (bij 15 van 
de 20 organisaties een hoge score, tegenover 9 van de 20 organisaties voor 
medewerkers) al snel goed. Managers zouden er zich meer bewust van moeten 
zijn dat, door deze peoplemanagementtaken goed uit te voeren, beter wordt 
voldaan aan de behoefte van medewerkers. Dit kan een grotere motivatie en 
betrokkenheid van medewerkers beteken en daarmee een gunstige invloed hebben 
op het primaire proces. 

Kortom: hoewel managers de 'zorg'aspecten van hun taak over het algemeen van 
minder belang achten, is het voor medewerkers juist essentieel. Alleen al hierom 
zouden managers meer aandacht hieraan moeten besteden. 

Aanbeveling 6: managers zouden zich bewuster moeten zijn van de 
behoefte van medewerkers aan duidelijkheid en zekerheid 
Managers zijn relatief tevreden over de wijze waarop binnen organisaties met 
de ontwikkeling van medewerkers wordt omgegaan. Het is in hun ogen 'al snel 
goed'. Medewerkers hebben juist veel behoefte aan aandacht, zekerheid en 
duidelijkheid inzake hun rol en plaats in de organisatie. Een groter bewustzijn 
bij managers van het belang hiervan voor hun medewerkers en meer aandacht 
voor de peoplemanagement aspecten van hun taak kunnen de motivatie en 
betrokkenheid van hun medewerkers aanmerkelijk vergroten.  
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9.10.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Door middel van dit onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in het func
tioneren van personeelsafdelingen binnen organisaties. Een aantal vragen zijn 
beantwoord. Maar het onderzoek levert tevens een groot aantal vragen op. 
Hieronder volgen een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op de in de ogen van de verschillende 
respondentengroepen belangrijkste personeelsmanagementactiviteiten. Hiermee 
kon slechts een indirecte indicatie worden verkregen van de verhouding tussen 
taken met een hoog 'Technicality' gehalte en taken die vallen in de categorie 
'Indétermination'. Om goed zicht te verkrijgen op de verhouding tussen 
routinematige activiteiten ('Technicality') en innoverende en strategische 
activiteiten ('Indétermination') zou binnen een organisatie een geheel scala van 
activiteiten van de personeelsafdeling onder de loep moeten worden genomen. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 1: Verhouding I/T taken 
In dit onderzoek is gefocust op de belangrijkste taken voor de personeels
functie. Daarmee is nog onvoldoende zicht verkregen op de verhouding tussen 
'Indétermination' en 'Technicality' taken in het gehele takenpakket. Dit kan in 
vervolg onderzoek worden opgepakt.  

Er zijn uit het onderzoek voorzichtige aanwijzingen gekomen dat de brede 
Harvard HR-benadering meer aansluit bij de personeelspraktijk dan de beperktere 
en strikt op strategische HR aspecten gerichte Michigan benadering. Deze 
aanwijzingen zouden verder onderzocht dienen te worden. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 2: Voorzichtige voorkeur voor de 
Harvard benadering nader onderzoeken 
De voorzichtige aanwijzingen uit dit onderzoek dienen nader te worden 
onderzocht. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 3: Voor zicht op de werkelijke situatie 
rrtb.t. het personeelsbeleid in een organisatie is het noodzakelijk meerdere 
respondentengroepen bij een onderzoek te betrekken 
Veel onderzoeken naar de kwaliteit van het personeelsmanagement richten zich 
op het ondervragen van personeelsfunctionarissen. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat dit volstrekt onvoldoende is. Om een goed beeld te krijgen van de 
situatie binnen de organisatie, dienen meerdere groepen (management en 
medewerkers) in een onderzoek betrokken te worden. 
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10. Samenvatting 

In zowel personeelsmanagement- als in algemene management vakliteratuur 
wordt de laatste decemiia veel aandacht besteed aan de vraag hoe vorm zou 
moeten worden gegeven aan het personeelsmanagement binnen een organisatie: 
strategische aspecten vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
De praktijk van het personeelsmanagement lijkt hier echter bij achter te blijven, 
h dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de stand van zaken van 
het personeelsmanagement in de praktijk. 

Hoofdstuk 1 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de achtergronden en de doelstelling van deze 
studie. De volgende doelstelling wordt geformuleerd: 

Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen organisaties. 

Met het begrip 'personeelsfunctie' wordt gedoeld op een afzonderlijke, binnen de 
orgamsatie ontwikkelde, gespecialiseerde organisatorische eenheid of afdeling. 
De doelstelling is uitgewerkt in drie deelvragen: 
1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het 
legitimeringsproces? 

3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 

De maatschappelijke relevantie wordt als volgt onderbouwd: om als orgamsatie 
succesvol te zijn en te blijven zal het aanpassingsvermogen van de organisatie en 
de medewerkers groot moeten zijn. Dit vereist een personeelsmanagement dat 
deze veranderingen ondersteunt en stimuleert. Personeelsmanagement kan dus van 
invloed zijn op het succes van de organisatie. 

Wat betreft de wetenschappelijke relevantie het volgende. Het onderzoek in 
Nederland naar personeelsmanagement is versnipperd en richt zich op deel
terreinen. Er is weinig aansluiting tussen kennisaanbod en kennisbehoefte. Ook in 
het buitenland is er nog geen sprake van een traditie in empirisch onderzoek naar 
de kwaliteit en de effectiviteit van personeelsmanagement binnen organisaties. 
Het onderzoek beoogt in de eerste plaats meer inzicht te geven in de stand van 
zaken in de praktijk van het personeelsmanagement. Daarnaast zal het 
aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het begrip professionalisering. Omdat het 
begrip Human Resources Management geen eenduidige definitie kent en daarom 
lastig in de praktijk te onderzoeken is vormen professionaliseringstheorieën de 
insteek voor dit onderzoek. 
De vraag of het beroep van personeelsfunctionaris professioneel zou kunnen 
worden genoemd blijkt al tientallen jaren onderwerp van discussie te zijn. 
Aan de hand van twee theoretische benaderingen wordt het begrip professio
nalisering verder uitgediept. Bij de kenmerkenbenadering wordt een reeks van 
kenmerken genoemd, waaraan voldaan dient te worden wil men spreken van een 
professie. 
Bij de functionalistische benadering gaat het om de waag welke functie de 
beroepsgroep heeft voor de maatschappij. 
Beide theoretische benaderingswijzen blijken onvoldoende aanknopingspunten te 
bieden om personeelsfuncties in organisaties als professioneel te bestempelen. 
Bovendien blijkt dat ze moeilijk, zo niet onmogelijk, empirisch te onderzoeken 
zijn. Redenen hiervoor zijn ondermeer dat deze benaderingen teveel gericht zijn 
op de situatie rondom een zelfstandige beroepsgroep. Daarnaast bestaat te weinig 
overeenstemming over de kenmerken. Wel bieden ze goed inzicht in de discussie 
over professionalisering. 

Meer bruikbare theoretische benaderingen vormen die van Perrow (1970) en 
Jamous en Peloille (1970), waarbij de aard van het werk van de beroeps
beoefenaar centraal staat. 
Een bepaald type taken wordt als meer professioneel beschouwd dan andere 
taken. Taken waarbij zich vragen voordoen waarvoor geen vaste onderzoeks
techniek bestaat en waar veel uitzonderingen zijn, zijn volgens Perrow taken 
waarbij veel intuïtie en creativiteit komt kijken om de waag op te lossen. 

Jamous en Peloille spreken van een Indetermination/Technicality ratio (I/T ratio). 
Taken met veel 'Technicality' waarbij de regels makkelijk kunnen worden 
vastgelegd en overgedragen zijn wezenlijk anders dan taken met een hoge 
'Indétermination', waarbij het waagstuk steeds net iets anders is en waarvoor een 
beroep moet worden gedaan op de creativiteit, het vermogen en talent van de 
individuele beroepsbeoefenaar. 

Naast de activiteiten die worden uitgevoerd speelt de legitimiteit van de 
professional een belangrijke rol: De macht en invloed van een professional 
worden pas geaccepteerd als de klanten van de professional zijn deskundigheid 
erkennen. Een professional kan zijn toevlucht niet nemen tot dwangmiddelen. Het 
handelingsproces staat daarom centraal. 
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De in dit onderzoek gebruikte definitie voor professioneel werk in organisaties 

luidt: 
Professioneel werk betreft die taakclusters (functies) waarbij sprake is van 
professionele diensh'erlening met een hoge I/T ratio van aanbieders aan 
afnemers, waarbij aan de professionals bepaalde verantwoordelijkheden en 
bevoegdlwden worden toegekend en geaccepteerd door de organisatietop en 
waarbij door afnemers van diensten deze verantwoordelijkheden worden 
geaccepteerd vanwege de kennis en kundigheid van de professional om met 
bepaalde delicate vraagstukken op hun domein om te gaan. 

Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 3 behandelt de theorievorming op het terrein van personeelsmanage
ment binnen organisaties. Aan de hand van de naamgeving wordt ingegaan op de 
ontwikkeling die de personeelsfunctie in de loop der jaren heeft doorgemaakt. 
Sinds de jaren vijftig heeft ze zich ontwikkeld van een afdeling gericht op 
personeelsbeheer (efficiënte administratie) naar een afdeling gericht op 
personeelsbeleid, sociaal beleid, personeelsmanagement en uiteindelijk Human 
Resource Management. 
De term Human Resource Management (HRM) doet in de jaren tachtig zijn 
intrede. De oorsprong van het begrip is gelegen in twee stromingen: 
• Human Relations, uit de jaren zestig. Deze stroming is gericht op ont

wikkeling en tevredenheid van medewerkers; 
• Human Resources Accounting, uit de jaren zeventig. Deze stroming is gericht 

op het meetbaar maken van de kosten en het rendement van personeelsbeleid. 

HRM is volgens de literatuur anders dan traditioneel personeelsmanagement. Het 
is o.a. meer gericht op de langere termijn, strategisch van aard en grotendeels 
geïntegreerd in het lijnmanagement. Kenmerkend is verder dat het stuurbaar en 
doorzichtig is en dat het personeelsmanagenientinstrumentarium samenhang en 
congruentie vertoont. 

Van diverse auteurs is in de loop van de jaren tachtig en negentig kritiek gekomen 
op de HRM-modellen en -theorieën. In feite betreft het meerdere benaderingen 
onder één paraplu HRM. De belangrijkste zijn een 'harde' versie, gericht op 
ondernemingsdoelen, kwantitatief, rationeel, en een 'zachte' versie, waarbij de 
optimale benutting van het menselijk potentieel centraal staat en die is gefocust op 
ontwikkeling van medewerkers. 

Er zijn twee belangrijke theoretische scholen op het gebied van HRM. De basis-
modellen en concepten die zij hanteren dateren uit de jaren tachtig: 
• Harvard Business school (systeembenadering van Beer e.a., 1984); 
• Michigan University (stroombenadering van Fombrum e.a., 1984). 

Professionalisering van de personeelsfunctie 241 



Daarvan kan de Harvard benadering als een exponent van de 'zachte" versie 
van HRM beschouwd worden, terwijl de Michigan benadering meer aansluit 
bij de 'harde' versie. 

hi de jaren negentig zijn er langzamerhand drie verschillende theoretische 
stromingen uitgekristalliseerd: 

• 'best practices' benadering: één aanpak is de beste, ongeacht de situatie; 
• contingentie benadering: een HR-activiteit dient consistent te zijn met de 

organisatiestrategie; 
• configuratie benadering: constructie van ideaaltypen, dwz. succesvolle 

combinaties van HR-activiteiten. 

Alle HRM-theorieën hebben, ongeacht welke opvatting gekozen wordt, gevolgen 
voor de rol van de personeelsfunctie binnen organisaties. In de literatuur 
genoemde veranderingen zijn o.a. het meer optreden als sparringpartner voor het 
management, als specialist, als begeleider van het lijnmanagement en als 
adviseur. Het ideaaltype is volgens velen de strategische adviseur en veranderaar. 
De vraag is of dit in praktijk ook zo is. Op verschillende plaatsen in de 
organisatie zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillende typen of rollen 
worden gevraagd. 

Er bestaat kortom geen eenduidig beeld over wat HRM is. Dit maakt de 
onderzoekbaarheid van het begrip HRM in de praktijk lastig. Reden waarom in 
dit onderzoek wordt vastgehouden aan de insteek van professionaliserings-
theorieën. 

Hoofdstuk 4 
In hoofdstuk 4 worden een aantal empirische onderzoeken besproken die te maken 
hebben met de kwaliteit van het personeelsmanagement in organisaties. Al eerder 
(zie hoofdstuk 1 en 3) is geconstateerd dat er geen sprake is van een empirische 
onderzoekstraditie op het terrein van HRM. De onderzoeken die in dit hoofdstuk 
worden besproken zijn lastig onderling te vergelijken. Dit geldt zowel voor de 
onderwerpen als voor de omvang en de kwaliteit van de onderzoeken. 

Het empirisch onderzoek op het gebied van HRM blijkt erg versnipperd te zijn. 
Zo is er, vooral in Engeland en de VS, maar ook in Nederland (Leijten 1991, 
Hiltrop 1996), onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kwaliteit van HRM en 
het ondememingsresultaat. De, voorlopig nog voorzichtige, conclusie uit deze 
onderzoeken luidt dat een kwalitatief goed HRM een positief effect heeft op het 
ondememingsresultaat. 
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Kluytmans (1995) concludeert op basis van hieronder beschreven onderzoeken 
echter dat "geen of een gebrekkige afstemming" tussen personeelsbeleid en 
organisatiebeleid "geen effect blijkt te hebben op het prestatievermogen van de 
organisatie ". 

Andere studies (Storey 1992, Ten Have 1993, Tissen 1991, Biemans e.a. 1991, 
Paauwe 1989) constateren een kloof tussen de theorie en de praktijk van 
personeelsmanagement: enerzijds de beelden en visies van HRM die, vooral in de 
vakpers, gepropageerd worden, en anderzijds de wijze waarop in de praktijk met 
de personele factor wordt omgegaan. Er is geen sprake van gerichte sturing maar 
eerder van toeval. Bovendien wordt de kwaliteit van sociaal beleid in Nederland 
voor een belangrijk deel door de sociale partners bepaald (Paauwe 1989 en Ten 
Have 1993). 

De perceptie van personeelsmanagers zelf over de positie van HRM is 
daarentegen erg positief: er is sprake van integratie van het personeelsbeleid in 
het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid komt tot stand door personeelsafdeling 
en lijn gezamenlijk en de personeelsafdeling heeft een visie en speelt in op de 
wensen van de lijn (Manders e.a. 1993, Biemans e.a. 1994). 

Als wordt gekeken naar de activiteiten die worden uitgevoerd door de perso
neelsfunctie, dan blijkt uit diverse onderzoeken (Biemans e.a. 1991, Coopers & 
Lybrand 1992, 1996) dat beheersmatige en administratieve taken veel vaker 
worden uitgevoerd en dat hier veel meer tijd aan wordt besteed dan aan meer op 
de langere termijn gerichte activiteiten als personeelsplanning, management 
development e.d. Ook dit is een aanwijzing voor de reeds eerder gememoreerde 
kloof tussen theorie en praktijk. 

Uit een onderzoek onder managers naar peoplemanagement (Tissen 1991) blijkt 
dat zij een vrij eenzijdig beeld hebben van personeelsmanagement en dat zij van 
mening zijn dat de personeelsafdeling zich nog moet bewijzen als een volwaar
dige managementfunctie. 

Tenslotte concluderen van Leest e.a. (1997) dat personeelsmanagement sterk 
persoonsafhankelijk is en dat de adviesrelatie tussen personeelsfunctionaris en 
lijnmanager nog sterk in ontwikkeling is. Pragmatisch personeelswerk prevaleert. 

Aan het einde van het hoofdstuk wordt het bestudeerde empirische materiaal 
gerelateerd aan de definitie van professionaliteit die in deze studie gehanteerd 
wordt. Hieruit komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat: 
• I/T ratio relatief gering is (veel tijd aan administratief werk); 
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• de relatie staf-lijn nog niet als een leverancier-klant verhouding bestempeld 
kan worden; 

• de speelruimte binnen organisaties om het personeelsbeleid eigenstandig 
vorm te geven, als gevolg van de specifieke situatie in Nederland (regel
geving en collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden), relatief 
gering is. 

De conclusie uit de bespreking van deze onderzoeken luidt dat er geen eenduidig 
beeld van HRM bestaat en dat evenmin de effecten van HRM eenduidig in kaart 
worden gebracht. 

Hoofdstuk 5 
In hoofdstuk 5 worden het onderzoeksmodel en de te onderzoeken vragen 
geoperationaliseerd. Dit gebeurt aan de hand van de drie onderzoekvragen: 

Onderzoeksvraag 1: wat zijn de belangrijkste activiteiten van de perso-
n eelsafdeüng ? 
Allereerst worden de activiteiten van de personeelsfunctie nader uitgewerkt: om 
welke concrete activiteiten gaat het en hoe kunnen deze worden gerubriceerd'' 
Gekozen is voor een indeling in de volgende activiteiten: 

bemensen 
ontwikkelen 
belonen 
werken 
arbeidsverhoudingen 
ondersteuning 

De indeling van Beer e.a. (1984) en van Buitendam (1997) zijn hier met twee 
activiteiten (ontwikkelen en ondersteuning) uitgebreid. Ook zijn de termen van 
Buitendam aangepast aan de terminologie van de huidige tijd. 

Onderzoeksvraag 2: hoe wordt de personeelsafdeling door aanbieders en af
nemers van diensten gewaardeerd? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een 
(bewerkte) vragenlijst van Zeithaml e.a. (1990), die de kwaliteit van dienst
verlening van dienstverlenende organisaties in kaart brengt. Onderzocht worden 
de aspecten betrouwbaarheid, reactievermogen, vertrouwen, invoelingsvermogen, 
concrete zaken. 
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Onderzoeksvraag 3: hoe is depositie van de personeelsafdeling gelegitimeerd 
in termen van toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegd
heden) ? 
Deze vraag is beperkt uitgewerkt in de vragenlijst maar vooral naar voren 
gekomen in interviews. Gevraagd is naar de rol van de personeelsafdeling in 
besluitvormingsprocessen, breedte van de betrokkenheid van de personeels
afdeling (alleen bij personele aangelegenheden of breder?), etc. 

Verder wordt een verantwoording gegeven van de onderzoeksopzet. Gekozen is 
voor een explorerende benadering, vooral vanwege de geringe hoeveelheid 
empirisch onderzoeksmateriaal. 
Deelnemende organisaties zijn geselecteerd op 3 criteria: 
• zoveel mogelijk variatie in de te onderzoeken organisaties; 
• het zijn van een afgeronde 'onderzoekseenheid' (vestiging, deelgemeente, 

hoofdkantoor, e.d); 
• de aanwezigheid van een professionele personeelsfunctionaris. 

Er hebben 10 organisaties uit de profit en 10 uit de non-profit sector deelgeno
men. De data zijn verzameld via documentenstudie, enquêtes en (groeps-)inter-
views. Uiteindelijk hebben deelgenomen: 
• management: 84 geïnterviewden, 103 enquêtes; 
• medewerkers: 165 geïnterviewden, 195 enquêtes; 
• personeelsfunctionarissen: 32 geïnterviewden, 42 enquêtes. 

Hoofdstuk 6 
In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksvragen (belangrijkste activiteiten, 
klantoordeel over de dienstverlening en toegekende speelruimte) globaal bespro
ken. Met behulp van factoranalyse van alle in de 20 organisaties verzamelde data 
is datareductie gepleegd. Er is geanalyseerd welke aspecten van de inhoud van het 
werk, de kwaliteit van dienstverlening en de toegekende speelruimte belangrijk 
zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. 

Activiteiten van de personeelsfunctie: de inhoud van het werk (onderzoeks
vraag 1) 
Allereerst wordt, in paragraaf 6.2, gekeken naar de inhoud van het werk, naar de 
activiteiten van de personeelsfunctie. Hier blijkt dat de drie respondentengroepen 
een verschillende perceptie hebben van wat belangrijke activiteiten zijn: 
• managers hechten vooral aan een adequate personeelsadministratie (op de 

tweede plaats komt individuele personeelsbegeleiding); 
• medewerkers willen duidelijkheid. Regelvorming in de zin van duidelijke 

rapportagelijnen en duidelijke functieomschrijvingen. Op de tweede plaats 
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komen duidelijkheid in de personeelsbegeleiding (beoordelingsgesprekken, 
loopbaanpaden, opleidings- en trainingsprogramma's); 

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelingsinstru-
menten in de personeelsbegeleiding (beoordelingssystemen en horizontale 
mobiliteit). 

Er wordt tevens gekeken naar personeelsactiviteiten die alleen voor managers en 
niet voor medewerkers worden uitgevoerd. Hier blijkt dat: 
• managers vooral geïnteresseerd zijn in informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen belang hechten aan personele informatievoor

ziening in het algemeen. 

Dienstverleningsaspecten (onderzoeksvraag 2) 
Vervolgens worden de variabelen die betrekking hebben op de kwaliteit van 
dienstverlening geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat managers en mede
werkers andere verwachtingen van de personeelsafdeling hebben: 
• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect, in de zin van 

doen wat je belooft en op het juiste moment de juiste zaken aanleveren. 
Aandacht, individuele zorg voor de klant, komt op de tweede plaats; 

• medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect (betrouwbaarheid 
komt op de tweede plaats); 

• Personeelsfunctionarissen zelf achten, evenals managers, betrouwbaarheid 
het belangrijkste aspect. Ook bij personeelsfunctionarissen komt aandacht op 
de tweede plaats. 

Speelruimte (onderzoeksvraag 3) 
Tenslotte wordt ingegaan op de vraag welke aspecten belangrijk zijn m de ogen 
van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen bij het verwerven van 
speelruimte. Opvallend is dat medewerkers hier weinig zicht op hebben, dit blijkt 
uit het grote aantal missing values. 
De verschillende respondentengroepen hebben ook hier verschillende verwach
tingen: 
• managers vinden een getoetste bijdrage belangrijk; 
• medewerkers hechten aan effectmeting (voorzover de vragen zijn ingevuld en 

zij een mening hebben); 
• personeelsfunctionarissen willen invloed kunnen uitoefenen op de besluit

vorming. 

De conclusie luidt dat allereerst de klanten van de personeelsafdeling (managers 
en medewerkers) verschillende eisen stellen aan en verwachtingen hebben van de 
personeelsafdeling, zowel wat betreft de dienstverlening als met betrekking tot de 
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activiteiten die worden uitgevoerd als ten aanzien van het verwerven van 
speelruimte. 
Ten tweede komt naar voren dat de aanbieders van de diensten, de personeels
functionarissen, eigen beelden en verwachtingen hebben van wat belangrijk is aan 
hun dienstverlening en hun werkzaamheden: zij achten andere activiteiten 
belangrijk dan hun klanten. 
Al met al maakt dit het werk voor een personeelsafdeling niet gemakkelijk. Maar 
ook is duidelijk dat personeelsfunctionarissen onvoldoende zicht hebben op wat 
de klanten van hen verwachten en eisen. 

Hoofdstuk 7 
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de situatie binnen de verschillende organisaties: 
per onderzoeksvraag wordt de situatie nader uitgediept. 

Onderzoeksvraag1: Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
Bij onderzoeksvraag 1 wordt gekeken hoe managers, medewerkers en perso
neelsfunctionarissen hun personeelsafdeling scoren op de taken die zij belangrijk 
achten. 
De respondentengroepen achten de volgende activiteiten belangrijk: 
• voor managers, een adequate administratie; 
• voor medewerkers, regel vorming; 
• voor personeelsfunctionarissen, gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

En wat betreft de specifieke taken voor managers: 
• managers informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen personeelsinformatie in het algemeen. 

Het betreft hier voornamelijk taken die vallen in de categorie 'routinematige 
taken' (administratie) en 'adaptieve taken' (regelvorming, informatie over 
personele kosten en personeelsinformatievoorziening in het algemeen). Dit zijn 
taken die een relatief hoog gehalte aan 'Technicality' in zich hebben. 
Alleen personeelsfunctionarissen hechten aan taken op een 'innoverend niveau' 
(ontwikkelingsinstrumenten), dus aan een taak waar relatief veel 'Indétermina
tion' bij komt kijken. De stelling voor dit onderzoek is dat een personeelsafdeling 
professioneler is naarmate de klanten en de personeelsfunctionarissen op meer 
aspecten een hoge score geven. 

De resultaten luiden kort gezegd: 
• personeelsfunctionarissen zijn het meest positief: bij 25% van de organisaties 

(vijf) scoren de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie taakgebieden 
hoog; 
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• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op twee 
of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie stemmen de beelden van managers, medewerkers 
en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en ontwikkelingsinstru-
menten scoren hoog en de regelvorming laag; 

• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert; 

• binnen acht organisaties bestaat geen overeenstemming tussen de verschil
lende klantengroepen over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van de taakgebieden die specifiek voor het management worden 
uitgevoerd, kan het volgende worden vastgesteld: 
• personeelsfunctionarissen zijn negatiever over de personele informatie

voorziening dan managers: bij 7 organisaties van de 19 (37%) scoren perso
neelsfunctionarissen beide aspecten als laag, tegenover 3 van de 19 bij 
managers (16%). 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
bij onderzoeksvraag 2 wordt ingezoomd op de aspecten van dienstverlening die in 
de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen het belangrijkst 
zijn: 
• voor medewerkers, aandacht; 
• voor managers en personeelsfunctionarissen, betrouwbaarheid. 

In navolging van Zeithaml (hoofdstuk 5) wordt in dit onderzoek gesteld dat 
een personeelsafdeling professioneler is, naarmate men in de ogen van de 
klanten en van zichzelf op meer aspecten hoog scoort. 
Analyse leidt tot het volgende: 

• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de kwali
teit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de organisaties scoort 
men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als hoog; 

• medewerkers zijn uitgesproken negatief: bij elf organisaties (55%) beoor
delen zij de dienstverlening van de personeelsafdeling op beide aspecten als 
laag. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
Bij onderzoeksvraag 3 worden de resultaten tav . het toekennen en verwerven van 
speelruimte besproken. De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel uit 
de interviews: in de vragenlijst zijn hierover slechts een beperkt aantal vragen 
opgenomen. 
Voor dit onderzoek wordt gesteld dat een personeelsfunctionaris zijn speelruimte 
moet 'verdienen' : door op een bepaalde manier met de problemen en vragen van 
zijn klanten om te gaan kan hij vertrouwen verwerven en, als gevolg daarvan, 
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meer speelruimte creëren. Een personeelsafdeling is professioneler naarmate men 
in de ogen van klanten en van zichzelf vaker hoog scoort. 
De resultaten uit de analyses luiden: 
• medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant

woord) op deze vragen, geen duidelijk beeld van de speelruimte die de 
personeelsfunctie binnen de organisatie heeft; 

• binnen geen enkele organisatie stemmen de beelden van personeelsfunc
tionarissen, managers en medewerkers overeen; 

• bij vijf organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het erover 
eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 

• bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat 
de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft. Bij de ene heeft dit te maken 
met de cultuur en structuur van een maatschap, bij de andere met de situatie 
waarin de organisatie verkeert (integratie met moederorganisatie); 

• bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en perso
neelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de perso
neelsfunctie, personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de lijn bij 
personeelsaangelegenheden. 

Hoofdstuk 8 
In hoofdstuk 8 worden de verschillende organisaties naast elkaar geplaatst en 
worden uitspraken gedaan inzake de mate waarin een personeelsafdeling in een 
organisatie professioneel en effectief is. 

De mate van professionaliteit van de verschillende personeelsafdelingen wordt 
aangegeven, uitgaande van de in hoofdstuk 2 geformuleerde definitie. Op grond 
van analyse van de totaalprofielen worden vier typen personeelsafdelingen 
onderscheiden: 
• duidelijk profiel en goed zelfbeeld (drie organisaties, 15%); 
• gericht op management (zes organisaties, 30%); 
• negatief zelfbeeld (vier organisaties, 20%); 
• te positief zelfbeeld (zeven organisaties, 35%). 

Kortom: een aanzienlijk deel van de personeelsafdelingen heeft een te positief 
beeld over het eigen functioneren. 

Hoofdstuk 9 
In hoofdstuk 9 volgen de conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclu
sies uit dit onderzoek worden hieronder weergegeven. 
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Onderzoeksvraag 1: Activiteiten van de personeelsfunctie, de inhoud van het 
werk 
1. Strategische activiteiten zijn in de ogen van zowel klanten (medewerkers en 

managers) als personeelsfunctionarissen zelf aanzienlijk minder belangrijk 
dan in de vakliteratuur wordt aangenomen. 

2. Uitvoerende activiteiten (administratie, duidelijke organisatiestructuur en 
rapportagelijnen en ontwikkelingsinstrumenten, dus de randvoorwaardelijke 
en de service taken) vormen in de ogen van zowel managers, medewerkers 
als personeelsfunctionarissen zelfde kern van het werk voor de 
personeelsafdeling. 

3. Managers hechten aan een adequate administratie. Als deze niet goed 
functioneert heeft dat een grote weerslag op het oordeel over de 
betrouwbaarheid van de personeelsafdeling. 

4. Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen hebben verschillende 
beelden t.a.v. wat belangrijk is aan de inhoud van het werk van de 
personeelsafdeling. 

5. Managers kiezen voor de 'harde ' versie van HRM (hrM), 
personeelsfunctionarissen voor de 'zachte ' versie (HRm). 

Onderzoeksvraag 2: Dienstverleningsaspecten 
6. Klanten en personeelsfunctionarissen hebben verschillende verwachtingen 

ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening: managers en 
personeelsfunctionarissen vinden betrouwbaarheid het meest belangrijk, 
medewerkers vinden de individuele aandacht het meest belangrijk. 

7. Er dient een evenwicht te zijn tussen management ondersteuning, die het 
management wenst en de zorgfunctie die medewerkers vaak wensen. 

8. Personeelsfunctionarissen hebben een (veel) te positief beeld over het eigen 
functioneren. Dit geldt voor maar liefst 7 van de 20 personeelsafdelingen. 

9. Men is zich niet bewust van de verschillen in deze verwachtingen, hetgeen 
de relatie tussen personeelsafdeling en klanten in negatieve zin beïnvloedt. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte 
10. Door middel van regelmatige evaluatie van de activiteiten van de per

soneelsafdelingen door middel van effectmeting kan de personeelsafdeling 
meer speelruimte verwerven binnen de organisatie. Een zorgvuldig 
handelingspatroon draagt bij aan de legitimiteit. 

11. Indien de legitimiteit van de personeelsafdeling onder druk komt te staan, 
heeft men de neiging te kiezen voor 'een vlucht vooruit ': meer aandacht 
voor beleid, of voor het strikt uitvoeren van de klassieke personeelstaken als 
wei-ving en selectie. Initiatieven van de personeelsafdeling verzanden dan in 
plannen maken en bespreken van deze plannen. Men trekt zich anders 
gezegd terug op het eigen vakgebied. 
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Overige conclusies: 
1. De brede Han'ard benadering biedt meer aanknopingspunten dan de 

Michigan benadering, voor zowel personeelsfunctionarissen, medewerkers 
als managers. 

2. Een pragmatische en zakelijke benadering scoort goed bij de klanten, 
aandacht voor strategische componenten van HR is gering. 

5. De veronderstelde kloof tussen theorie en praktijk van HRM blijkt inderdaad 
te bestaan. 

4. Personeelsmanagement is niet op weg naar HRM. 
5. Omdat de percepties van de verschillende respondentengroepen (managers, 

medewerkers en personeelsfunctionarissen) verschillen zullen, bij een 
onderzoek naar de personeelsfunctie, meerdere groepen betrokken moeten 
worden. 

Aanbevelingen 
1. De administratie op orde hebben is belangrijker dan wordt aangenomen. 
2. Personeelsfunctionarissen moeten zich meer bewust worden van wat 

managers willen, wederzijdse verwachtingen moeten worden geëxpliciteerd. 
3. Vergeet medewerkers niet! Binnen veel organisaties weten medewerkers 

nauwelijks waar de personeelsafdeling voor staat en waarvoor ze er terecht 
kunnen. Veel medewerkers verwachten meer dan ze nu krijgen. Zeker zolang 
de managers niet over alle noodzakelijke peoplemanagentkwaliteiten 
beschikken, zal de personeelsafdeling hier een rol moeten blijven vervullen. 

4. Personeelsfunctionarissen moeten hun activiteiten afstemmen op de situatie. 
5. Personeelsfunctionarissen moeten de rol van de personeelsafdeling en hun 

wederzijdse verwachtingen expliciteren. 
6. Managers zouden zich bewuster moeten zijn van de behoefte van mede

werkers aan duidelijkheid en zekerheid. 
7. Om goed zicht te krijgen op de werkelijke situatie met betrekking tot het 

personeelsbeleid is het noodzakelijk meerdere respondentengroepen in een 
organisatie te betrekken. 
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11. Summary 

In the past decades, both management literature in general and personnel 
management literature in particular have paid a great deal of attention to what 
personnel management should entail and how it should be realized in 
organizations. The literature emphasizes the strategic aspects of personnel 
management as an important issue. It would appear, however, that there is a gap 
between personnel management theory and practice, with the latter lagging behind 
the former. The results of research as to the state of the art in the personnel 
management practice are reported in this book. 

Chapter 1 
The background and purpose of the research are discussed in detail in chapter 1. 
The purpose of the research is: 
To obtain greater insight into the performance in practice of the personnel 
function in organizations. 
The term 'personnel function' refers to a separate, internally developed and 
specialized unit or department within an organization. Given the research 
purpose, the research seeks to answer three questions: 
1. Which are the main activities executed by the personnel function? 
2. How is the personnel function valued by stakeholders (i. e. providers and 

consumers of services), as component part of the legitimization process? 
3. How is the position of the personnel department legitimized in terms of 

scope and latitude (i.e. the adjucated authority and responsibilities)? 

The societal relevance of the research is as follows: In order for an organization 
to become and remain successful, the adaptability of both organization and 
organizational membership must be substantial. Adaptability requires personnel 
management to stimulate, support and sustain change. Personnel management can, 
therefore, influence the success of the organization. 

As regards the scientific relevance of the research, it is noted that Dutch 
personnel management research is highly fragmented and focused on specialized 
sub-areas. The linkage between knowledge supply and demand is weak. A 
tradition of empirical research into the quality and effectiveness of personnel 
management in organizations is virtually non-existent in the Netherlands and 
abroad. This study aims, in the first place, to provide greater insight into the state 
of the art of the personnel management practice in the Netherlands and, secondly, 
to recommend points of departure for future research. 

Professionalisering van de personeelsfunctie 253 



Chapter 2 
The concept of 'professionalization' is discussed in chapter 2. Human Resource 
Management (HRM) is difficult to research in practice due to the lack of a clear-
cut definition of 'Human Resources Management'. Theories of 
professionalization provide a useful alternative framework, and are used as such 
in this research. 
The question whether the occupation of 'personnel functionary' could be 
considered professional work has been a subject of discussion for decades. 
Two theoretical approaches are used to elaborate on the term 
'professionalization'. In the functionalist approach, the key criterion for 
determining whether or not an occupational group should be considered 
professional is the function of that occupational group in society. By contrast, the 
'characteristics ' approach requires that the occupational group displays certain 
characteristics in order for it to be considered a profession. 
As it turns out, however, neither approach provides grounds for labeling the 
specialized personnel positions found in organizations as "professional". 
Furthermore, both conceptualizations of professionalization are difficult if not 
impossible to study empirically. This is due, among other things, to the fact that 
the approaches focus too much on the specific situation surrounding independent 
or autonomous occupational groups. There is also too little consensus about the 
characteristics to be considered. The approaches nonetheless provide valuable 
insights into the professionalization debate. 

More useful are the theoretical approaches of Perrow (1970) and of Jamous & 
Peloille (1970). Both center on the nature of the work performed by the 
professional. Certain types of tasks are considered more professional than others. 
Tasks that involve problems and questions for which there are no fixed research 
techniques and many possible exceptions, Perrow argues, require a great deal of 
intuition and creativity in generating solutions and answers. 
Jamous & Peloille use an Indetermination/Technicality (I/T) ratio. Tasks with a 
high degree of 'Technicality' allow for easy capturing and transmission of 
problem solving rules. Such tasks are fundamentally different from tasks with a 
high degree of 'Indétermination'. With the latter type of tasks, no two problems 
are alike. Generating solutions to problems is therefore highly dependent on the 
ability, creativity, and talent of the individual performing the tasks. 

In addition to the nature of the work performed, the legitimacy of the professional 
plays an important role: the power and influence of a professional are only 
accepted when the clients and sponsors of the professional recognize his or her 
expertise. A professional camiot resort to coercive means. Hence, the interaction 
process in which the professional engages is of central concern. 
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The following definition of professional work in organizations is used in the 
context of this study: 
Professional work consists of those clusters of tasks (positions) where one can 
speak of professional service provision with a high I/T ratio by providers to 
receivers, where certain responsibilities and authorities are adjucated to 
professionals and accepted by the organizational leadership and where receivers 
of these services accept these responsibilities and authorities in view of providers' 
knowledge and expertise in handling certain delicate domain specific problems 
and issues. 

Chapter 3 
In chapter 3, the development of theory in the area of personnel management in 
organizations is discussed. 
Based on the names of various streams of thought, the transformation of the 
personnel function in organizations can be illustrated over time. In the 1950s, the 
personnel function was mainly a department focussed on efficient personnel 
administration. Over time, the focus of the personnel function first shifted towards 
personnel policy, eventually expanded into social policy, was then rationalized 
towards personnel management, which subsequently evolved into Human 
Resource Management. 
The term 'Human Resource Management' emerged only relatively recently, 
during the 1980s. 
The origins of the concept are rooted in two theoretical streams: 
• the Human Relations movement, dating from the 1960s, which emphasizes 

employee development and job satisfaction; 
• Human Resources Accounting, dating from the 1970s, which emphasizes 

effort to make the cost and cost-effectiveness of personnel policy measurable. 

The literature suggests that HRM differs from traditional personnel management 
in that HRM is more focussed on the long term, more oriented towards strategic 
issues, and largely integrated with line-management. Characteristic is furthermore 
that HRM constitutes a transparent and steerable whole, and that the set of 
instruments employed for the purpose of managing human resource displays 
coherence and congruence. 

In the course of the 1980s, various authors have leveled criticisms at HRM. The 
term 'HRM' is, in fact, an umbrella-term that is used to refer to a collection of 
approaches rather than a single one. The most important distinction is between: 1) 
a 'tough' approach which can be described as rationalistic, quantitatively oriented 
and aimed at organizational goals, and 2) a 'soft' approach that emphasizes the 
optimal use of human potential as the central issue and, therefore, focuses on the 
development of personnel. 
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Two important theoretical schools have emerged in the area of HRM. The basic 
models and concepts of these schools date from the 1980s: 
Harvard Business School ('system model' of Beer et al., 1984); 
University of Michigan ('stream model' of Fombrun et al., 1984). 
The Harvard model may be considered an exponent of the 'soft' version of HRM, 
whereas the Michigan model is more closely associated with the 'tough' version 
of HRM. 

Over the course of the 1990s, three theoretical streams have crystallized: 
• 'best practices' approach: one HR approach is best, regardless of the 

particular situation; 
• contingency approach: an HR approach must be consistent with the strategy 

of the organization; 
• configuration approach: construction of ideal-types i.e., successful 

combinations of HR-activities. 

All HRM theories have implications for the role of the personnel function in an 
organization, regardless of the particular approach or model adopted. The 
literature mentions several role changes. These include, among others, functioning 
more as a sparring-partner for management, as a specialist, as an advisor to line-
management and as a consultant. According to many, the ideal personne! 
functionary is a strategic consultant and agent of change. The question is whether 
this picture holds up in day-to-day practice. It is a truism that where one stands 
often depends on where one sits. Likewise, the preference for one type of 
personnel function or another is likely to vary in organizations, depending on who 
one asks and what their position is. 

In sum, there is no clear conception of what constitutes HRM. As a result, 
researching the concept HRM in practice is feasible but tricky. This is why 
theories of professionalization are used to provide the conceptual framework of 
this study. 

Chapter 4 
In chapter 4, several empirical studies are discussed that deal with the quality of 
personnel management in organizations. As noted in chapters 1 and 3, there really 
is no tradition of empirical research in the field of HRM. The studies discussed in 
chapter 4 are difficult to compare, in terms of subject matter and scale as well as 
quality of the research. 

The amount of empirical research in the area of HRM appears limited and what 
research exists is extremely fragmented. One of the focal areas - especially in the 
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United Kingdom and the United States but also in the Netherlands (Leijten, 1991; 
Hiltrop, 1996) - is the relationship between the quality of HRM and business 
results. The - as yet cautious - conclusion of these studies is that qualitatively well 
thought out and well executed HRM has a positive effect in overall business 
results. 

Other research (Storey, 1992; Ten Have, 1993; Tissen, 1991, Biemans et al., 
1991, and Pauwe, 1989), however, points out that there is a gap between theory 
and practice in personnel management i.e., between the ideas and perspectives on 
HRM found in literature and advocated in profession publications, and the 
maimer in which persoimel matters are handled in practice. Little intentional 
steering occurs in the persoimel practice and much is left to chance. Besides, the 
quality of social policy in The Netherlands is largely determined by the 'social 
partners' i.e., the result of agreements between national government, union and 
business representatives (Paauwe, 1989; Ten Have; 1993). 

The perceptions of persoimel managers as to the position of HRM are nonetheless 
rather positive; integration of personnel policy with organization policy does 
occur, persoimel policy does result from cooperative efforts of the personnel 
department and line management, the personnel department does have a vision 
and is indeed responsive to the needs of line management (Manders et al., 1993; 
Biemans, et al., 1994). 

As regards activities carried out by the personnel function, various studies 
(Biemans, et al., 1991; Coopers & Lybrand, 1992; 1996) indicate that 
administrative and control tasks are much more frequent than other tasks, and 
they take up a greater proportion of the available time than more long term 
oriented activities such as workforce planning and management development. 
This is yet another indication of the previously mentioned gap between personnel 
management theory and practice. 

A survey about 'people management' held among line-managers (Tissen, 1991) 
indicates that line-managers have a rather lob-sided perception of persoimel 
management and that they are of the opinion that the personnel department has yet 
to prove itself as a proper management function. 

Finally, Van Leest et al. (1997) conclude that persomiel management is extremely 
person dependent and that the advisory relationship between personnel specialist 
and line manager is still very much evolving. Their proposition is that in 
persoimel management, pragmatism prevails. 

At the end of chapter 4, existing empirical research is related to the definition of 
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professional work as used in this study. The results of this exercise indicate that: 
• I/T ratios are relatively low (i.e. much time is spent on administrative work); 
• the staff-line relationship can not yet accurately be labeled a service 

provider-customer relationship; 
• the latitude of personnel departments in organizations to independently 

shaped personnel policy is relatively limited, due to the specific Dutch 
context (i.e. persomiel policy is largely prescribed by substantial government 
regulation and the outcome of prevalent collective bargaining processes). 

Chapter 5 
In chapter 5, the research design and questions are operationalized, analogously 
to the three questions this study asks: 

Research question 1: which are the main activities executed by the personnel 
function? 
First, the activities of the personnel function are elaborated on: which specific and 
concrete activities are of concern and how can they be categorized? In this 
research, the following categorization of activities was selected; 
• staffing; 
• developing; 
• rewarding; 
• working; 
• labor-Management relations; 
• support. 
The categorization of Beer et al. (1994) and of Buitendam (1997) are extended 
with two categories (Development and Support), hi addition, the terms used by 
Buitendam are adjusted to fit with terminology currently customary in the field. 

Research question 2: how is the personnel function valued by stakeholders 
(Le. providers and consumers of services), as a component part of the 
legitimization process? 
To answer this question, a modified version of a questionnaire by ZeithamI et al. 
(1990) is used which is designed to map the quality of service provision by 
service organizations. Aspects such as reliability, responsiveness, trust, and 
empathie ability are studied. 

Research question 3: how is the position of the personnel department 
legitimized in terms of scope and latitude (le. the adjucation of authority and 
responsibilities) ? 
Although some aspects of this question are covered in the questionnaire, this 
question has primarily been addressed in interviews. The interviews included 
questions as to the role of the personnel department in decision-making processes 
and the scope of the involvement of the personnel department (i.e. was 
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involvement limited to personnel issues or did it extend beyond that specialist 
domain). 

The research design is also elaborated on. An exploratory approach has been 
chosen, primarily in view of the limited amount of research-material currently 
available. 

Two criteria were used to determine the eligibility of organizations for inclusion 
in the study: 
• the organization must form a clear, distinct and researchable unit (e.g. main 

office, branch office, local government office); 
• the organization must employ a professional personnel functionary or 

specialist 
Next, organizations were selected in such a way as to maximize the vanation 
between cases. 
A total of 20 organizations participated in the study with exactly half of these 
being non-profit or not-for-profit organizations, and the remainder being for profit 
organizations. 
Data was collected through document research, surveys and (group-)interviews. 
The data includes responses from: 
• management: 84 interviewees, 103 survey respondents; 
• personnel functionaries: 32 interviewees, 42 survey respondents; 
• employees: 165 interviewees, 195 survey respondents. 

Chapter 6 
This chapter contains a general discussion of the three research questions (main 
activities, stakeholder valuation of service provision, and latitude). 
The data collected in 20 organizations is reduced using factor analysis. The 
analysis focuses on which aspects of work content, service quality and latitude are 
important in the eyes of managers, co-workers and personnel functionaries. 

Activities of the personnel function: work-content (research question 1) 
Fust, the main activities of the personnel function and work content are analyzed. 
The three groups of respondents turn out to have different perceptions in terms of 
which are important activities: 
• managers xzrik_adequate personnel administration as the most important 

activity, followed by individual personnel counseling; 
• coworkers rank rulemaking as the most important activity, i.e. formulating 

reporting points and requirements, as well as job-descriptions. This is 
followed by an emphasis on providing clarity in personnel counseling (i.e. 
in performance evaluation, career pathing, and training- and education 
programs); 
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• personnel functionaries rank the development of structured personnel 
development instruments as the most important activity (e.g. in the areas of 
performance evaluation systems and horizontal mobility. 

As an extension, the activities of the personnel function which are carried out for 
managers only (i.e. for the purpose of management information) and not for other 
members of the organization are analyzed. It appears that: 
• managers are especially interested in personnel cost information; 
• personnel functionaries are more concerned with providing of general 

personnel information. 

Aspects of service provision (research question 2) 
Next, the variables pertaining to the quality of service provision are analyzed. 
The results indicate that the expectations that managers and coworkers have of 
the personnel department are different: 
• managers value reliability. That is, they expect the personnel function to 

deliver as promised, and to deliver the right things at the right time. Attention 
or care for die individual client comes second; 

• coworkers primarily value attention and care for the individual client, with 
reliability as a secondary concern; 

• personnel functionaries, like managers, find reliability is most important, 
with attention and individual client care as secondary concerns. 

Latitude (research question 3) 
Finally, the question as to which aspects are perceived as important by managers, 
co-workers, and personnel functionaries with respect to acquisition of latitude 
(i.e., the adjucated authority and responsibilities) is addressed. 
A large number of missing values indicates that coworkers appear to have 
remarkably little knowledge and/or understanding of the latitude of the persomiel 
function. 
Once again, the three groups of respondents have different expectations: 
• managers consider verified contribution to be most important; 
• coworkers stress effect measurement, to the extent that they respond and give 

an opinion at all; 
• Persomiel functionaries want to be able to influence decision making. 

The conclusion is, first, that clients of the personnel department (i.e., managers 
and coworkers) have different demands and expectations, in tenus of main 
activities, service provision and the acquisition of latitude. 
Secondly, the analysis indicates that the providers of personnel services 
(personnel functionaries) have their own ideas and expectations as to what is 
important in the provision of their services and the content of their work: they 
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value different activities than their clients. 
These findings suggest that the work for a personnel department is not made easy. 
However, it is also clear that personnel functionaries have insufficient knowledge 
of the expectations and demands of their clients. 

Chapter 7 
In chapter 7, the general findings of chapter 6 are analyzed with a view to 
differences between the various organizations involved in the study, extending 
the analysis to include different contexts. 

Research question 1: primary tasks of the personnel f unction 
Research question 1 deals with how managers, coworkers, and personnel 
functionaries rate their personnel department in terms of the tasks that they find 
important. 
The three groups of respondent emphasize the following activities: 
• adequate administration (managers); 
• rulemaking (coworkers); 
• structured development-instruments (personnel functionaries). 
With respect to specific management information tasks: 
• personnel cost information (managers); 
• general personnel information (personnel functionaries). 
The tasks mentioned fall mainly into the categories 'routine tasks' (administration) 
and 'adaptive tasks' (rulemaking, provision of personnel information in general 
and of personnel cost information in particular). These are the kinds of tasks 
which have a high degree of inherent 'Technicality'. 
Only personnel functionaries emphasize and value tasks at an 'innovative level' 
(development instruments), which involve a relatively high degree of 
'Indétermination'. The hypothesis of this study is that a personnel department is 
more 'professional' to the extent that both clients and personnel functionaries 
display a high score on several aspects. 
The research results are: 
• personnel functionaries are the most positive: they give themselves high 

scores on all three task-areas in five of the 20 organizations involved in the 
study (25%); 

• coworkers are most negative in their judgments. They rate themselves low on 
two or three task-areas in 11 out of 20 organizations; 

• congruence between the perceptions of managers, coworkers and personnel 
functionaries occurs in only 1 organization: administration and development 
instruments are rated high and rulemaking low; 

• clients (managers and coworkers) agree with each other on the manner in 
which the personnel function executes its tasks in eight out of 20 
organizations; 
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• clients (managers and coworkers) do not agree with each other on the marnier 
in which the personnel function executes its tasks in eighth other 
organizations out of 20. 

With respect to the tasks that are executed for managers and management 
information purposes alone, the following has been established: 
• personnel functionaries are much more negative about the provision of 

personnel information than are managers: in seven out of nineteen 
organizations (37%) personnel functionaries score both aspects (general 
information and cost information) "low" as compared to three out of nineteen 
(16%) in the case of managers. 

Research question 2: quality of service provision 
The second research question zooms in on the aspects of service provision that are 
the most important in the eyes of managers, coworkers, and personnel 
functionaries: 
• Attention or care for the individual client (coworkers); 
• Reliability (managers and persomiel functionaries). 
Following the ideas of Zeithaml (see chapter 5), the hypothesis in this study is 
that a personnel department is more professional as it scores higher on more 
aspects, according to both clients and service providers. 
The analysis yields the following results: 
• personnel functionaries have a rather rosy outlook as far as the quality of the 

services they provide is concerned; in 50% of the organizations, persomiel 
functionaries score high on both aspects (reliability and attention); 

• coworkers have a far more gloomy and negative outlook: in 55% of the 
organizations, coworkers rate the service provision by the personnel 
department low on both aspects. 

Research question 3: latitude of the personnel department 
The third research question deals with granting to and acquiring latitude for the 
personnel department. The data used to answer this question stems mostly from 
interviews: the questionnaire contained only a few items which relate to this 
question. 
In this study it is hypothesized that a personnel functionary must 'earn' latitude: by 
approaching problems and handling questions of clients in a certain way, a basis 
of trust is established and latitude is subsequently granted/acquired. A personnel 
department is more professional as it receives a higher rating on latitude from 
both clients and service providers themselves. 
The analysis results are: 
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• coworkers, as is indicated by the large number that did not answer questions 
regarding latitude, do not have a clear perception of the latitude of the 
personnel function in their organizations; 

• the perceptions of personnel functionaries, managers and coworkers coincide 
in none of the organizations involved in this study; 

• managers and personnel functionaries of five organizations agree that the 
persomiel department has a lot of latitude (25%); 

• managers and personnel functionaries of two organizations agree that the 
personnel department has little latitude (10%). In one organization, this has 
to do with the specific culture and structure of a partnership. In the other, this 
has to do with the specific situation of the organization (i.e. integration with 
'parent organization'); 

• in no fewer than half of all the organizations in the study do Management and 
the personnel function have mutual expectations: management expects the 
persomiel function to show initiative, whereas the personnel function expects 
a greater involvement of (line-)management in persomiel matters. 

Chapter 8 
In chapter 8, the different organizations are viewed side-by-side and statements 
are made with respect to the extent to which a personnel department in an 
organization is professional and effective. 

The degree of professionality of the various personnel departments is indicated, 
using the definition of professionality that was formulated in chapter 2. Four types 
of personnel departments are distinguished on the basis of an analysis of the 
overall profiles: 
• clear profile and positive self-image (three organizations, 15%); 
• management oriented (six organizations, 30%); 
• negative self-image (four organizations, 35%); 
• overly positive self-image (seven organizations, 35%). 
In short: a substantial portion of all personnel departments perceives its own 
functioning in too positive a maimer. 

Chapter 9 
Conclusions and recommendations are provided in chapter 9. The most important 
conclusions of this study are presented below. 

Research question 1: activities of the personnel function and work content 
1. Strategic activities are less important in the eyes of both clients (coworkers 

and managers) and personnel functionaries than is often assumed in the 
literature. 
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2. Routine activities such as administration, clarification of organizational 
structure and lines of authority, and application of development-
instruments (i.e. facilitation and maintenance tasks) constitute the core 
work content of the personnel department, according to managers, 
coworkers as well as personnel functionaries. 

3. Managers value an adequate administration. The (perceived) degree of 
administrative adequacy has a major impact on judgments as to the 
reliability of the personnel department. 

4. Managers, coworkers and personnel functionaries have different 
perceptions of what is important in terms of the work-content in the 
personnel department. 

5. Wliile managers tend to adliere to the 'tough version' of H RM (hrM), 
personnel functionaries are more fax'orably inclined towards the 'soft 
version ' (HRm). 

Research question 2: aspects of service provision 
6. Personnel functionaries and their clients ha\'e different expectations 

regarding the quality of the service provision: managers and personnel 
functionaries consider reliability the most important, while coworkers 
consider individual attention the most important. 

7. A balance must be created between the personnel department's 
management support functions, desired by managers, and the maintenance 
and care functions that coworkers value. 

8. Tlte image that personnel functionaries have of their own functioning is 
(much) too positive in seven out of twenty personnel departments. 

9. There is little realization and awareness of these differences in 
expectations, which is detrimental to the relationship between the personnel 
department and its clients. 

Research question 3: latitude 
10. T/je personnel department can increase its latitude by conducting 

evaluations of its activities and measuring effect on a regular basis. A 
pattern of well defined and conscientious actions contributes to the 
personnel department's legitimacy. 

11. Wlien the legitimacy of a personnel department is questioned, there is a 
tendency to opt for a response best characterized as 'fleeing forward': 
paying greater attention to policy, or strictly focusing the department on 
the execution of 'classical' tasks such as recruitment and selection. In such 
situations, initiatives by the personnel department often bog down and 
remain at the stage of making plans and discussing these plans. Thus, the 
personnel department retreats to its primary domain. 

264 Professionalisering van de personeelsfunctie 



Additional General Conclusions 
12. Tlw broad 'Harvard' approach to HRM is more connected to the personnel 

practice than is the narrow 'Michigan' approach, and offers more to 
managers, personnel functionaries and coworkers alike. 

13. A pragmatic, rational and business-like approach is well liked and 
appreciated by the clients of the personnel department. On the downside, 
however, little attention is paid to the strategic components of HR. 

14. The presumed gap between the theory and practice of HRM exists in fact. 
15. Personnel management is not developing towards HRM. 
16. Given that the perceptions of various groups of respondents (e.g. 

managers, coworkers, and/or personnel functionaries) differ, research of 
the personnel function must incorporate multiple groups. 

Recommendations 
1. Having the personnel administration in order is more important than is 

often assumed. 
2. Personnel functionaries should make an effort to increase their awareness 

of what managers want. 
3. Don't forget the coworkers! In many organizations, coworkers do not know 

what the personnel department is really about and for what matters they 
can - and cannot - turn to it. Many co-workers expect more from the 
personnel department than they are currently given. The personnel 
department must and will continue to play a role in this area, at least for as 
long as managers do not have or fail to acquire the necessary people 
management skills and qualities. 

4. Personnel functionaries must adjust their activities to the situation. 
5. Personnel functionaries must take responsibility for making the role of the 

personnel department and the mutual expectations of client and provider 
more explicit. 

6. Managers should make an effort to increase their awareness of co-workers ' 
needs for clarity and a basic level of security. 

7. In order to develop proper insights into the real situation regarding 
personnel policy, it is necessary to include a variety of groups of 
organization members in research. 
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12. Bijlage A: Opbouw van de vragenlijst 

De vragenlijst die is gebruikt voor dit onderzoek is opgebouwd uit stellingen 
rondom de volgende onderwerpen: 
• Inhoud van het werk. Hoe beoordelen de personeelsafdeling en de klanten 

(resp. management en medewerkers) de inhoud van het werk? (Onderzoeks
vraag 1: belangrijkste activiteiten); 

• Dienstverleningsaspecten. Hoe scoort de personeelsafdeling in de ogen van 
zichzelf en in de ogen van haar klanten (resp. management en medewerkers) 
op een aantal belangrijke dienstverleningsaspecten? (Onderzoeksvraag 2: 
Oordeel over de dienstverlening); 

• Relatie personeelsafdeling-klanten. Hoe gaan personeelsafdeling en klanten 
met elkaar om? (Onderzoeksvraag 3: toegekende speelruimte). 
In de vragenlijst is gebruik gemaakt van een vijfpunts-Likertschaal. 
Hieronder worden de delen van de vragenlijst stuk voor stuk toegelicht. 

12.1 Inhoud van het werk op activiteitenniveau 

Om een beeld te krijgen van de activiteiten die binnen een organisatie op het 
gebied van personeelsmanagement worden uitgevoerd, zijn rondom het activi
teitenoverzicht in paragraaf 5.2.1 een aantal stellingen geformuleerd. Deze stel
lingen zijn gegroepeerd naar de werkterreinen bemensen, belonen, ontwikkelen, 
werken en arbeidsverhoudingen. Het betrof in totaal 53 stellingen, waarvan 36 
zijn voorgelegd aan zowel managers, personeelsfunctionarissen als medewerkers 
en 17 alleen aan managers en personeelsfunctionarissen. De reden voor dit 
onderscheid is dat managers een breder diensten- en productenpakket van de 
personeelsafdeling afnemen dan medewerkers. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van stellingen die aan alle respondenten 
(management, personeelsfunctionarissen en medewerkers) zijn voorgelegd: 
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Voorbeelden van stellingen voor management, personeelsfunctionarissen en 
medewerkers: 
Bemensen Procedures (omtrent werving & selectie, bevordering en uitstroom) 

doen wij volgens vaste stappen die schriftelijk zijn vastgelegd. 
Bemensen Met medewerkers die weggaan wordt standaard een exitinterview 

geregeld. 
Ontwikkelen Jaarlijks wordt met iedere medewerker minstens lx een beoordelings-

of functioneringsgesprek gevoerd. 
Ontwikkelen Wij hebben in de organisatie een aantal carrièrelijnen vastgesteld die 

schriftelijk zijn vastgelegd. 
Belonen Wij hebben een standaard functiewaarderingssysteem. 
Werken Functies zijn hier duidelijk gedefinieerd: iedereen weet exact wat 

verwacht wordt van een bepaalde persoon in een bepaalde functie. 
Arbeids
verhoudingen 

De verhouding tussen organisatieleiding en 
ondernemingsraad/dienstcommissie is hier goed en opbouwend. 

Personeels
administratie 
en -informatie 

De personeelsadministratie wordt hier snel en juist uitgevoerd. 

Fig. A. 1 - Vragen aan alle respondenten m.b.t. de inhoud van het werk 

Voorbeelden van stellingen die alleen aan managers en personeelsfunctionarissen 
zijn voorgelegd zijn: 

Voorbeelden van enkele stellingen t.b.v. management en personeelsfunctionarissen: 
Bemensen Wij hebben een lange termijn personeelsplan (op papier) voor de 

komende 5 jaar waarin is uitgewerkt hoe de samenstelling van het 
personeelsbestand emit komt te zien. 

Bemensen Bij de aanname van nieuwe medewerkers houd ik rekening met het 
lange termijn personeelsplan. 

Ontwikkelen De regel individuele loopbaanbegeleiding voor medewerkers bij wie 
dat nodig c.q. gewenst is. 

Ontwikkelen De heb voor mijn afdeling een eigen opleidingsbudget. 
Belonen De heb nu inzicht in de loonkostenontwikkeling van mijn afdeling voor 

de komende 3 jaar. 
Personeels
administratie 
en -informatie 

De personeelsinformatie voorziet in de behoefte van het 
lijnmanagement. 

Fig.A.2 - Vragen t.b.v. management en personeelsfunctionarissen m.b.t. de inhoud van het 
werk 

12.2 Aspecten van dienstverlening 

Over de dienstverleningsaspecten zijn 21 vragen gesteld. Deze zijn overgenomen 
uit de vragenlijst van Zeithaml (1990) (zie ook paragraaf 5.2.4). 
Bij iedere vraag moest worden aangegeven in hoeverre deze in de huidige situatie 
vantoepassing is. 
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Hieronder volgt een overzicht van de 21 vragen: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

9 

10 

11 

12 

14 

16 

17 

2(1 
21 

De informatie (bulletins e.d.) die de personeelsafdeling verspreidt ziet er altijd 
goed verzorgd en aantrekkelijk uit. 
Zaken die met de personeelsafdeling geassocieerd worden (o.a. procedurebe
schrijvingen, beleidsnota's, personeelsadvertenties, e.d.) zien er visueel aantrek-
kelijk uit. 
De formulieren (declaratieformulieren, beoordelingsformulieren, e.d.) zien er 
netjes uit en zijn gemakkelijk in te vullen. 
Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt 
dit ook.  
Als ik een probleem heb en hiermee naar de personeelsafdeling ga dan toont men 
oprechte interesse om het op te lossen. 
De personeelsafdeling verleent de dienst direct zoals het moet, in één keer goed. 
De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft. 
De personeelsafdeling staat erop foutloze personeelsgegevens te beheren. 
De medewerkers van de personeelsafdeling informeren mij precies over het tijdstip 
waarop welke diensten geleverd zullen worden. 
De personeelsfunctionarissen verlenen mij hun diensten snel en adequaat. 

De personeelsfunctionarissen zijn altijd bereid mij te helpen. 

De personeelsfunctionarissen zijn nooit te druk om mij op mijn verzoek te helpen. 

Het gedrag van de personeelsfunctionarissen wekt mijn vertrouwen 
De contacten met de personeelsafdeling geven mij een vertrouwd en veilig gevoel. 
De personeelsfunctionarissen zijn beleefd en geïnteresseerd in mij 
De personeelsfunctionarissen beschikken over die kennis die nodig is om mijn 
vragen te beantwoorden. 
De personeelsafdeling geeft mij individuele aandacht. 
De bereikbaarheid van de personeelsafdeling sluit aan bij de wensen van de 
klanten.  
Op de personeelsafdeling werken medewerkers die mij persoonlijke aandacht 

De personeelsafdeling heeft het beste met mij 
De medewerkers van de personeelsafdeling begrijpen de specifieke problematieken 
van het lijnmanagement. 

Fig. A. 3 - Vragen kwaliteit van dienstverlening 

12.3 Relatie stafafdeling-klanten 

Er zijn 7 vragen gesteld die te maken hebben met de relatie tussen perso
neelsafdeling en klanten. Hieronder worden ze genoemd. 
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Organisatiecultuurvragen voor personeelsfunctionarissen, managers en 
medewerkers 
De personeelsafdeling heeft goede mogelijkheden mee te spreken over allerlei 
aangelegenheden voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
De personeelsafdeling maakt goed gebruik van de haar beschikbare mogelijkheden 
voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
De personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of d.m.v. haar dienstverlening de gewenst 
effecten daadwerkelijk worden bereikt. 
De bijdrage die de personeelsafdeling levert aan de organisatie is duidelijk. 
Evaluatie van de bijdrage van de personeelsafdeling vindt plaats d.m.v. vergelijking van 
resultaten met vooraf gestelde doelen. 
Binnen de strategie wordt aandacht besteed aan personele aspecten. 
Het personeelsbeleid vormt een herkenbare afgeleide van het totale ondernemingsbeleid 

Fig. A.4 - Vragen inzake de relatie tussen stafafdeling en klanten 
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13. Bijlage B: bepaling scores hoog/laag op de meet-
aspecten 

Meetaspect Laag/hoog (mediaan) 
Aandacht < 7,0 = Laag 

>7,1 =Hoog 
Betrouwbaarheid < 6,5 = Laag 

> 6,6 = Hoog 
Administratie < 7,2 = Laag 

> 7,3 = Hoog 
Regelvorming < 8,2 = Laag 

> 8,3 = Hoog 
Gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten < 7,9 = Laag 

> 8,0 = Hoog 
Personeelsinformatie < 5,7 = Laag 

> 5,8 = Hoog 
Personele kosten < 7,0 = Laag 

> 7,1 = Hoog 
Getoetste bijdrage < 5,5 = Laag 

> 5,6 = Hoog 
Effectmeting < 4,9 = Laag 

> 5,0 = Hoog 
Invloed op besluitvorming < 6,8 = Laag 

> 6,9 = Hoog 
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14. Bijlage C: Boole's analyse van onderliggende typo
logieën 

Onderliggende Typologieën 
Door middel van Boole's analyse1 worden de onderliggende typologieën van de 
diverse profielen, d.w.z. de verschillende typen personeelsafdelingen, geanaly
seerd per respondentengroep. 
Met behulp van deze techniek kan het basispatroon in de profielen worden 
opgespoord. Hierbij wordt gefocust op de inhoud van het werk voor managers 
medewerkers en personeelsfunctionarissen (adequate administratie, regelvorming 
en ontwikkelingsinstrumenten) en op de kwaliteit van dienstverlening 
(betrouwbaarheid en aandacht). In figuur C.2 is aangegeven waarom. 

Uitgangspunt voor de analyse vormen de aspecten die betrekking hebben op de 
inhoud van het werk. Als belangrijkste aspecten zijn naar voren gekomen: 
• adequate administratie (A= hoog, a=laag); 
• regelvorming (R= hoog, r=laag); 
• gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (0=hoog, o=laag). 

Hiertoe is, conform de door Teulings (1993) voorgestane werkwijze, eerst nader 
geanalyseerd welk profiel bij welke groep respondenten het vaakst voorkomt (op 
basis van tabel 7.1). 

Profiel inhoud van het 
werk 

Managers Medew. Pf Totaal 

ARO 1 1 5 7 
Aro 1 1 2 4 
ArO 4 1 3 8 
aRO 6 4 1 11* 
Aro 2 5 3 10* 
aRo 2 1 3 6 
arO 4 2 1 7 
aro 0 3 2 5 

Tabel Cl - Mate van voorkomen van de verschillende profielen van de inhoud van het werk 
van personeelsafdelingen 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de profielen aRO en Aro 
het meest voorkomen, waarbij medewerkers vooral scoren op Aro en managers op 
aRO. 

Zie voor de werkwijze hiervan Teulings, Som 1993. 
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In onderstaand plaatje wordt de mate van voorkomen van de verschillende 
profielen nogmaals weergegeven: 

arO aro 

aRO ARO ArO 
10 (managers + 
medewerkers) 

aRo ARo Aro 
10 (medewerkers) 

Fig. C.2 - Grafische weergave van mate van voorkomen van de profielen. Een profiel dat 
door middel van een lijn met een ander profiel verbonden is verschilt op één aspect. 

Er blijkt dat het vaakst wordt gescoord op: 
• profiel aRO (1 lx, vooral door managers); 
• profiel Aro (10x, vooral door medewerkers); 
• profiel ARO (7x, vooral door personeelsfunctionarissen) 

Hieruit blijkt dus dat managers hun personeelsafdeling vaak zien als een afdeling 
die zich bezighoudt met regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten en minder 
gericht is op een goede personeelsadministratie. 
Medewerkers zien de personeelsafdeling vooral als een administratieve afdeling 
en minder als een afdeling die zich richt op het creëren van duidelijke regel
vorming en ontwikkehngsinstrumenten. 
Personeelsfunctionarissen zien hun afdeling als een afdeling die goed scoort op 
alle drie aspecten van het werk: goed in administratie, regelvorming en in 
ontwikkelingsinstrumenten. 

Onderliggende kenmerken 
Door middel van Boole's analyse per groep respondenten (dus voor resp. 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen) zijn de in de groep meest 
voorkomende profielen geanalyseerd. Deze zijn in bovenstaande tabel (C.2) 
onderstreept weergegeven: 
• voor managers ArO (4), aRO (6), arO (4); 
• voor medewerkers aro (3), aRO (4), Aro (5); 
• voor personeelsfunctionarissen ARO (5), ArO (3), Aro (3), aRo (3). 
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Uit de analyse (zie Teulings 1993 voor de werkwijze) blijkt dat bij managers een 
hoge O het onderliggende kenmerk is: managers geven vaak een hoge O aan. 
Personeelsbeleid wordt dus in de ogen van managers vaak gekenmerkt door veel 
aandacht voor gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 
Bij personeelsfunctionarissen is een hoge A het onderliggende kenmerk: de 
personeelsadministratie is in de ogen van de personeelsfunctionarissen doorgaans 
goed. 

Bij medewerkers tenslotte zijn er twee kenmerken die relatief vaak voorkomen: 
een lage a en een combinatie van een lage r en lage o (a en ro). Dit geeft aan dat 
er in de ogen van de medewerkers personeelsafdelingen zijn die minder goed 
scoren op de personeelsadministratie en personeelsafdelingen die juist minder 
scoren op regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten samen. 

Samengevat de meest voorkomende typen: 
• bij managers: O-type; 
• bij medewerkers: a-type en ro-type; 
• bij personeelsfunctionarissen: A-type. 

Managers en personeelsfunctionarissen hebben beiden als kenmerk een 
hoofdletter, hetgeen een hoge score impliceert. Dit wordt een satisfier genoemd. 
Bij medewerkers gaat het om twee dissatisfiers. 

Effectiviteit van personeelsafdelingen 
Om de vraag te beantwoorden welke afdeling het meest effectief is, dus het beste 
scoort in de ogen van klanten, wordt er een relatie gelegd tussen enerzijds het type 
personeelsafdeling en anderzijds de score op de dienstverleningsaspecten. Om te 
beginnen wordt de score op o (ontwikkelingsinstrumenten) afgezet tegen de 
scores op aandacht en betrouwbaarheid. Het gaat hierbij uitsluitend om het 
oordeel van de managers. Dit staat in onderstaande tabel uitgezet: 

O (hoge score op gestructureerde 
ontwikkeling) 

0 (lage score op gestructureerde 
ontwikkeling) 

AB3 (20%) AB 1 (20%) 
Ab 5 (33%) Ab 1 (20%) 
aB4 (27%) aB3 (60%) 
ab 3 (20%) 
n=15 n=5 

Tabel C.3 - Effectiviteit van type-O in de ogen van managers 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat in een organisatie waar in de ogen van 
managers sprake is van een O-regime, dus een type organisatie waar het 
personeelswerk veel aandacht heeft voor gestructureerde ontwikkelings-
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instrumenten, het profiel Ab hoog scoort. Dat wil zeggen dat er veel aandacht aan 
de klantengroep managers wordt gegeven. De combinatie van een hoge O en een 
score Ab komt bij de volgende organisaties voor: 
• World Containers; 
• Pension-Plan; 
• Pecunia; 
• Sociale Werkvoorziening; 
• Universiteitsbibliotheek. 

Een type personeelsbeleid dat gericht is op ontwikkelingsinstrumenten is dus in de 
ogen van managers vooral effectief in de zin van veel aandacht hebben voor de 
klant, voor het management, maar minder effectief in de zin van betrouwbaar zijn 
in de dienstverlening. De betrouwbaarheid is hier geringer en scoort vaker laag. 

Een organisatie waarin de o laag scoort in de ogen van managers, dus waarbij 
binnen het personeelsbeleid weinig aandacht is voor gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten, is vooral effectief op betrouwbaarheid, zoals blijkt uit 
de score van 60% op aB. Dit type organisatie is minder effectief inzake de 
aandacht: die score is vaker laag. De combinatie van een lage o en aB komt voor 
bij de volgende drie organisaties: 
• H-Holding; 
• NV Nuts; 
• DG Vervoer. 

Het onderliggende kenmerk bij personeelsfunctionarissen luidt A: organisaties 
waar sprake is van een hoge score op adequate personeelsadministratie. Ook hier 
wordt de score op administratie afgezet tegen de scores op aandacht en 
betrouwbaarheid. Het betreft hier uitsluitend de scores van de personeels
functionarissen. Dit levert de volgende tabel op: 

A (hoge score op adequate 
administratie) 

a (lage score op adequate 
administratie) 

AB8 (62%) AB2 (29%) 
Ab 2 (15%) Ab 3 (43%) 
aB2 (15%) ab 2 (29%) 
abl (8%) 
n=13 n=7 

Fig. C.4 - Effectiviteit van type-A in de ogen van personeelsfunctionarissen 

Uit de tabel valt af te lezen dat organisaties met een hoge A in de ogen van 
personeelsfunctionarissen relatief vaak ook hoog scoren op aandacht en 
betrouwbaarheid. De combinatie hoge A (op administratie) en hoge AB (op 
aandacht en betrouwbaarheid) scoort 62%. 
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Er kan dus geconcludeerd worden dat organisaties die in de ogen van de 
personeelsfunctionarissen zelf hoog scoren op adequate administratie, in hun ogen 
het meest effectief zijn. De combinatie hoge A (administratie) en hoge AB 
(aandacht en betrouwbaarheid) komt voor bij : 

H-Holding; 
Digi-trans; 
DG Vervoer; 
Sociale Werkvoorziening; 
Jeugd & Welzijn; 
Universiteitsbibliotheek; 
Douane; 
Verpleeghuis. 

Uit de analyse van de onderliggende kenmerken bij medewerkers (a en ro) in 
combinatie met de scores op aandacht en betrouwbaarheid komt geen extra 
informatie, dus deze worden niet opgenomen in dit onderzoek. 
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Dit onderzoek betreft een studie naar de rol en de positie van 

de personeelsfunctie binnen organisaties. Het onderzoek geeft een 

antwoord op de volgende vragen: 

• Welk onderdeel van het takenpakket van de personeelsafdeling is 

belangrijk in de ogen van management en medewerkers en van de 

personeelsafdeling zelf? 

• Welke aspecten van dienstverlening vinden managers, medewerkers 

en personeelsfunctionarissen belangrijk? 

• Hoe staat het met de speelruimte van de personeelsfunctie in 

organisaties? 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat strategische 

personeelsmanagementactiviteiten veel minder belangrijk worden 

geacht dan de vakliteratuur veronderstelt. Verder blijkt dat de 

beelden over de personeelsfunctie binnen organisaties sterk uiteen 

lopen. Over het algemeen kan men stellen dat personeels

functionarissen een te positief zelfbeeld hebben. 
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