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4. De praktijk van het Personeelsmanagement 

Samenvatting hoofdstuk 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

4.2 Onderzoek naar het belang van personeelsmanagement voor de 
organisatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

management 
operationeel 
management 

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

ontwikkeling 
en beleid 

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

en 
verwachtingen verwachtingen 

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

(operationeel) personeels-
taken 
(operationeel) 

vakgebied strategisch als 
operationeel 

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

Manders e.a. hebben tevens onderzocht in hoeverre de zwakkere HRM vormen, 
getypeerd als personeelswerk, personeelsbeheer en personeelsmanagement, 
tussenfasen zijn die uiteindelijk leiden naar HRM. Hiervoor hebben zij geen 
aanwijzingen gevonden. Er is volgens hen geen algemene trend naar HRM. 
Daarbij concluderen zij dat HRM geen voorwaarde is voor bedrijfssucces: de 
organisaties waar sprake is van HRM presteerden niet beter dan de andere 
organisaties. Zij vragen zich af in hoeverre HRM daadwerkelijk die toegevoegde 
waarde levert die in de theorie geclaimd wordt. 

76 Professionalisering van de personeelsfunctie 



Storey (1992) heeft in 15 belangrijke grote Britse ondernemingen een gedetail
leerd onderzoek verricht naar het management van de human resources. Hij heeft 
naar 27 verschillende HRM aspecten gekeken op 4 gebieden: 
• "beliefs and assumptions" (regels, aard van de onderlinge relaties, etc); 
• "stategic aspects" (o.a. bedrijfsplannen, snelheid in besluitvorming); 
• "line management" (rol van de managers, communicatie, standaardisatie, 

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

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

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

vakpers zijn in praktijk niet wijdverspreid opgepakt en geïmplementeerd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• personeelsbeleidsuitgangspunten worden beperkt uitgedragen. 
• Meting personeelsbeleidseffecten: 

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

4.5 Onderzoek naar welke personeelsactiviteiten worden uitgevoerd 

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

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

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

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

4.6 Onderzoek naar de betrokkenheid van het lijnmanagement bij het 
personeelsmanagement 

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

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

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

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

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

4.7 Onderzoek naar decentralisatie van het personeelsmanagement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afnemers van diensten (lijnmanagement en individuele medewerkers). 

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

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

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

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

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

het topmanagement naast sponsor ook als klant). 

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

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

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

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

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

4.9 Concluderend 

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

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

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