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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 
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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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