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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.  
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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. 

14 Professionalisering van de personeelsfunctie 



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). 

Professionalisering van de personeelsfunctie 17 



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 
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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-

Professionalisering van de personeelsfunctie 19 



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. 
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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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