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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 

$6 Professionalisering van de personeelsfunctie 



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. 

42 Professionalisering van de personeelsfunctie 


