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5. Het onderzoeksmodel en de onderzoeksopzet 

Samenvatting hoofdstuk 5 

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

Onderzoeksvraag 1: wat zijn de belangrijkste activiteiten van de personeels

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

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

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

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

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

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

5.1 Inleiding 

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

5.2 Het onderzoeksmodel 

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

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

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

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

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

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

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

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

(onderzoeksvraag 3). 

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

o.a. 
Buitendam 
1979, Leijten 
1991 

Beere.a. 1984 Fombrun e. a. 
1984 

Butler e.a. 1991 

Arbeids
voorzieningen 

Human resource 
flow 

• selection 
• development 
• appraisal 

• staffing 
• training & 

development 
• performance 

evaluation* 
• development 
• appraisal 

• training & 
development 

• performance 
evaluation* 

Arbeids
voorwaarden 

Reward systems Rewards Reward systems* 

Arbeids
omstandighe
den 

Worksystems 

Arbeids
verhoudingen 

Wmployee 
influence 

Industrial relations 

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

Fig. 5.1-Diverse indelingen van werkterreinen in personeelsmanagementliteratuur 

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

• arbeidsverhoudingen. 

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

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

Veld 
Bemensen 

Ontwikkelen 

Belonen 

Werken 

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

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

Arbeids
verhoudingen 

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

Onder
steuning 

• personeelsadministratie 
• personeelsinformatievoorziening 

Fig. 5.2 -Uitwerking werkterreinen personeelsmanagement in activiteiten 

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

5.25 (Onderzoeksvraag 2) Externe legitimering: de dienst
verleningsaspecten 

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

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

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

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

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

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

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

Word-of-mouth 
communications 

Personal needs 

L 

Past experience 

y Expected Service 

Perceived Service 

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

A Service Quality Specifications 

Migt Perceptions of Customers Expectations 

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

(Zeithaml 1990) 

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

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

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

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

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

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

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

na te komen? Wordt de 
beloofde dienst betrouwbaar 
uitgevoerd? 

• Gemaakte afspraken worden 
goed nagekomen 

• Fouten worden snel gecorrigeerd 

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

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

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

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

Invoelingsvermo
gen 

De zorgzame individuele 
aandacht die aan een klant 
wordt geschonken 

Men kan zich goed verplaatsen 
in de situatie van de klant 

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

Bijvoorbeeld 
• formulieren 
• ondersteunende 

geautomatiseerde systemen 
• gebouwen 
• materiaal 

Fig. 5.4 - Aspecten van dienstverlening 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Onderzoeksopzet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organi Korte schets Omvang Omvang 
satie P-

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

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

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

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

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

• HR functionarissen waren vooral gericht op 
individuele medewerkers; 

• HR-verantwoordelijkheid wordt bij lijn 
gelegd; 

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

2. 
H-Holding 

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

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

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

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

waarde verwacht; 
• personeelsbeleid moet veranderingen 

ondersteunen d.m.v. ontwikkeling verfijnd 
stuurinstrumentarium. 

300 1,5 FTE 

3. Digi-
trans 

Zelfstandige automatiseringsafdeling van een 
internationale transportorganisatie. 

• laatste jaren allerlei veranderingen 
doorgemaakt; 

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

• units zullen worden overgeheveld naar primair 
proces; 

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

personeelsafdeling zich op korte termijn. 

150 4FTE 

4. NV 
Nuts 

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

analyse en verbetering van de bedrijfs
processen; 

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

geheel door fusie; 
• personeelsafdeling van vestiging zal 

langzamerhand kleiner worden en sterkere 
link hebben met hoofdorganisatie; 

320 4 FTE 
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• personeelsbeleid staat in teken van 
reorganisatie. 

5. Electra Elektriciteitsproducent. 
• onlangs ingrijpend gereorganiseerd: veel 

functies komen te vervallen maar ook 
vacatures ontstaan; 

• structuur van resultaatverantwoordelijke 
eenheden; 

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

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

• streven om personeelsbeleid integraal op te 
pakken. 

1000 18FTE 

6. World 
Con
tainers 

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

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

minder mensen; 
• veranderingen bij klanten: grootschaliger en 

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

vooral beheersmatig; 
• personeelsafdeling bepaalde veel, nu meer 

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

van algemeen beleid. 

2100 12FTE 

7. 
Pension-
Plan 

Zelfstandige divisie van een 
verzekeringsbedrijf gericht op 
pensioenverzekeringen. 

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

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

mensen geëist; 
• personeelsafdeling ontwikkelt zich naar onder

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

ment; 
• sleutelbegrippen in personeelsbeleid: 

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

650 4FTE 

8. 
Pecunia 

Inter -bancaire instelling die het 
betalingsverkeer regelt. 

• Onlangs ontstaan door fusie van 3 organisaties 

1300 16FTE 
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met zeer verschillende achtergronden en 
culturen; 

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

medewerkers geëist; 
• personeelsafdeling gecentraliseerd omdat er 

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

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

gedecentraliseerd worden; 
• veel aandacht voor ondersteuning lijn. 

9. 
Juris 

Advocatenkantoor dat nationaal en 
internationaal opereert. 

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

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

functies; 
• personeelsafdeling opgesplitst in 2 delen: 

gericht op ondersteunend personeel en gericht 
op juridisch personeel; 

' inrichting personeelsmanagement voor 
juridisch personeel; 

• veel aandacht voor recruiting, kwalitatief 
goede afstudeerders; 

• nu beoordelingsproces optimaliseren. 

350 2,5 FTE 

10. 
Multi-
meubel 

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

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

• geen eigen personeelsafdeling; 
• personeelsfunctionaris wordt gedetacheerd 

vanuit holding; 
• flexibele en op verandering gerichte 

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

150 0,7 FTE 

Non
Profit 
11. 
DG 
Vervoer 

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

• afgelopen 10 jaar drastisch in omvang 
verkleind; 

• komende jaren zullen eveneens worden 

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

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

• minder beheerstaken en uitvoering en meer 
advisering; 

• omvang personeelsafdeling daarmee 
teruggebracht van 13 naar 9. 

12. 
Sociale 
Werkvoor
ziening 

Sociale Werkvoorziening, verdeeld over een 
industrieel bedrijf en groenvoorziening. 

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

• veel meer nadruk op bedrijfseconomische 
aspecten; 

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

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

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

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

ontwikkeling en verbetering 
personeelsmanagementinstrumentarium. 

570 5,3 FTE 

13. 
Jeugd & 
Welzijn 

Jeugdwelzijnsinstelling. 
• een van de oudste hulpverleningsorganisaties 

in Nederland; 
• organisatie staat bekend om zijn vernieuwende 

aanpakken; 
• sterk gedecentraliseerde organisatie met 

relatief autonome onderdelen; 
• door nieuwe methodieken andere eisen aan 

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

een volwaardige personeelsafdeling. Daarvoor 
was er alleen een personeelsadministratie; 

• opleiden lijn in personeelstaken en 
ontwikkelen samenhangend 
personeelsmanagementinstrumentariumzijn 
belangrijk. 

580 2 FTE 

14. Rijks
dienst 

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

• organisatie staat in teken van krimp; 

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

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

15. 
Streek
zieken
huis 

Ziekenhuis dat in de regio een zorgfunctie 
vervult. 

• bezig met invoering andere structuur rondom 
specifieke patiëntengroepen; 

• richten op kwaliteit van dienstverlening aan 
patiënten; 

• personeelsafdeling bezig met het maken van 
een kwaliteitsslag; 

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

• bezig met doorlichten en verbeteren van de 
procedures . 

1900 9,2 FTE 

16. 
Omroep 

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

worden; 
• wordt meer van mensen gevraagd (meer 

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

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

• personeelstaken moeten in de lijn worden 
belegd; 

• gaan zich bezig houden met ontwikkeling 
nieuw personeelsmanagement 
instrumentarium. 

300 4FTE 

17. 
Univer-
siteits-
biblio-
theek 

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

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

informatietechnologie; 
• dus meer aandacht voor derde geldstroom 

activiteiten; 
• personeelsafdeling moet naast personeels- ook 

organisatietaken oppakken; 
• personeelstaken worden sinds enkele jaren 

meer en meer in de lijn belegd. 

200 3 FTE 

18. 
Douane 

Douane district. 
• ingrijpende reorganisatie binnen douane als 

gevolg van externe ontwikkelingen; 

• moet steeds resultaat- en klantgerichter gaan 
werken; 

• dit stelt hogere en andere eisen aan de 
medewerkers; 

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

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

• personeelsafdeling moet dichter bij primaire 
proces staan; 

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

19. 
Verpleeg
huis 

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

personeelsfunctionaris; 
• personeelsafdeling (nog) niet bij fusieproces 

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

organisatietaken; 
• aandachtspunten personeelsbeleid: 

ziekteverzuim, arbo, opleidingsbeleid, 
functioneringsgesprekken. 

250 0,6 FTE 

20. 
Gemeente 

Zelfstandige deelgemeente van één van de 
grootste gemeenten van Nederland. 

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

• stelt hogere eisen aan de medewerkers en aan 
management; 

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

van overnemend naar ondersteunend en 
uitvoerend; 

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

lijn; 
• bezig met ontwikkelen 'social controller' 

functie. 

350 3,75 FTE 

Fig. 5.5 - Beknopte beschrijving deelnemende organisaties 

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

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

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

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

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

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

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

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

Organisatie Categorie Aantal 
interviews 

Aantal 
enquêtes 

Profit: 
1. F-Data Management 

Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
2 

3 
10 
2 

2. H-Holding Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
10 
2 

4 
10 
2 

3. Digi-trans Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

3 
8 
1 

4 
8 
1 

4. NV Nuts Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

2 
9 
2 

3 
10 
1 

5. Electra Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
9 
2 

4 
10 
3 

6. World 
Containers 

Management 
Medewerkers1 

Personeelsfunctionarissen 

2 
8 
2 

3 
7 
2 

7. Pension-
Plan 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

9 
9 
3 

12 
10 
3 

8. Pecunia Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
6 
2 

6 
13 
2 

9. Multi-
meubel 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

2 
2 
1 

1 
5 
1 

10. Juris Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

1 
4 
2 

1 
4 
2 

Non-Profit 
11. DG Vervoer Management 

Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
1 

4 
10 
1 

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

Management 
Medewerkers1 

Personeelsfunctionarissen 

5 
8 
4 

13 
17 
5 

13. Jeugd & 
Welzijn 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
2 

3 
8 
2 

14. Rijksdienst Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
10 
2 

4 
10 
2 

15. Streek
ziekenhuis 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

5 
7 
1 

5 
7 
1 

16. Omroep Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
1 

5 
11 
4 

17. Universiteits
bibliotheek 

Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

6 
10 
2 

5 
12 
2 

18. Douane Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
8 
3 

10 
12 
2 

19. Verpleeghuis Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

9 
10 
2 

9 
9 
2 

20. Gemeente Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 

4 
13 
2 

4 
12 
2 

Totaal Management 
Medewerkers 
Personeelsfunctionarissen 
Totaal 

84 
165 
32 

281 

103 
195 
42 

340 

Fig. 5.6 - Overzicht aantal enquêtes en interviews 

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

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

5.4 Resumerend 

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

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten. 
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