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Belangrijke aspecten om het functioneren van de 
personeelsafdeling te beoordelen 

Samenvatting hoofdstuk 6 

In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksvragen (belangrijkste activiteiten, 
klantoordeel over de dienstverlening en toegekende speelruimte) globaal 
besproken. 
Met behulp van factoranalyse van alle in de 20 organisaties verzamelde data is 
datareductie gepleegd. Er is geanalyseerd welke aspecten van de inhoud van 
het werk, de kwaliteit van dienstverlening en de toegekende speelruimte 
belangrijk zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeels
functionarissen. 

Activiteiten van de personeelsfunctie: de inhoud van het werk (onderzoeks
vraag 1) 
Allereerst wordt, in paragraaf 6.2, gekeken naar de inhoud van het werk, naar 
de activiteiten van de personeelsfunctie. Hier blijkt dat de drie respon-
dentengroepen een verschillende perceptie hebben van wat belangrijke activi
teiten zijn: 
• managers hechten vooral aan een adequate personeelsadministratie (op de 

tweede plaats komt individuele personeelsbegeleiding); 
• medewerkers willen duidelijkheid, regelvorming in de zin van duidelijke 

rapportagelijnen en duidelijke functieomschrijvingen. Op de tweede plaats 
komen duidelijkheid in de personeelsbegeleiding (beoordelingsgesprekken, 
loopbaanpaden, opleidings- en trainingsprogramma's); 

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelings
instrumenten in de personeelsbegeleiding (beoordelingssystemen en 
horizontale mobiliteit). 

Er wordt tevens gekeken naar personeelsactiviteiten die alleen voor managers 
en niet voor medewerkers worden uitgevoerd. Hier blijkt dat: 
• managers vooral geïnteresseerd zijn in informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen belang hechten aan personele informatie

voorziening in het algemeen. 

Dienstverleningsaspecten (onderzoeksvraag 2) 
In paragraaf 6.3 worden de variabelen die betrekking hebben op de kwaliteit 
van dienstverlening geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat managers en 
medewerkers andere verwachtingen van de personeelsafdeling hebben: 
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• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect, in de zin van 
doen wat je belooft en op het juiste moment de juiste zaken aanleveren. 
Aandacht, individuele zorg voor de klant, komt op de tweede plaats; 

• medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect (betrouwbaarheid 
komt op de tweede plaats); 

• Personeelsfunctionarissen zelf achten, evenals managers, betrouwbaarheid 
het belangrijkste aspect. Ook bij personeelsfunctionarissen komt aandacht 
op de tweede plaats. 

Speelruimte (onderzoeksvraag 3) 
Tenslotte wordt in paragraaf 6.4 ingegaan op de waag welke aspecten belang
rijk zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
bij het verwerven van speelruimte. Opvallend is dat medewerkers hier weinig 
zicht op hebben, dit blijkt uit het grote aantal missing values. De verschillende 
respondentengroepen hebben ook hier verschillende verwachtingen. 
• managers vinden een getoetste bijdrage belangrijk; 
• medewerkers hechten aan effectmeting (voorzover de vragen zijn ingevuld 

en zij een mening hebben); 
• personeelsfunctionarissen willen invloed kunnen uitoefenen op de besluit

vorming. 

De conclusie luidt dat allereerst de klanten van de personeelsafdeling (mana
gers en medewerkers) verschillende eisen stellen aan en verwachtingen hebben 
van de personeelsafdeling, zowel wat betreft de dienstverlening als met 
betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd ten aanzien van het 
verwerven van speelruimte. 
Ten tweede komt naar voren dat de aanbieders van de diensten, de personeels
functionarissen, eigen beelden en verwachtingen hebben van wat belangrijk is 
aan hun dienstverlening en hun werkzaamheden: zij achten andere activiteiten 
belangrijk dan hun klanten. 
Al met al maakt dit het werk voor een personeelsafdeling niet gemakkelijk. 
Maar ook is duidelijk dat personeelsfunctionarissen onvoldoende zicht hebben 
op wat de klanten van hen verwachten en eisen.  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op basis van een analyse van het gehele bestand aan 
respondenten (N=340) ingegaan op de volgende punten: 
• welke aspecten van de inhoud van het werk (taken en activiteiten) zijn 

belangrijk in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen (onderzoeksvraag 1); 
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• welke aspecten van de dienstverlening zijn in de ogen van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen belangrijk (onderzoeksvraag 2); 

• welke aspecten zijn belangrijk in het kader van verwerven van speelruimte in 
de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
(onderzoeksvraag 3). 

De data zijn verzameld over 20 organisaties en van 3 verschillende respon-
dentengroepen: management, medewerkers en personeelsfunctionarissen. In totaal 
zijn 340 enquêtes verzameld. Daarnaast zijn 181 mensen geïnterviewd. In het 
volgende hoofdstuk zal deze analyse gedetailleerd worden uitgewerkt voor de 
afzonderlijke organisaties. 

6.2 De activiteiten van de personeelsfunctie (onderzoeksvraag 1) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten die een personeelsfunctie 
uitvoert. Welke activiteiten zijn in de ogen van respectievelijk managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen belangrijk? 

Er zijn in de vragenlijst 53 vragen opgenomen die betrekking hebben op concrete 
activiteiten, de inhoud van het werk van de personele functie. 36 Daarvan zijn aan 
alle respondenten gesteld (personeelsfunctionarissen, managers en medewerkers). 
17 vragen zijn alleen voorgelegd aan personeelsfunctionarissen en managers. Dit 
omdat medewerkers dergelijke 'diensten' van de personeelsafdeling niet afnemen. 

Met behulp van factoranalyse1 worden alle afzonderlijke wagen (of variabelen) 
'samengevat' tot een aantal onderliggende factoren. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen de respondentengroepen. 
Op deze wijze wordt geanalyseerd welke aspecten van het werk van de perso
neelsfunctie belangrijk wordt gevonden door de verschillende respondenten-
groepen. 

1 Factoranalyse is een statistische techniek die gebruikt kan worden om een relatief klein 
aantal factoren te identificeren uit een grote groep variabelen die veel onderlinge relaties 
hebben. Met behulp van factoranalyse wordt a.h.w. een samenvatting gemaakt van de 
belangrijkste bevindingen uit de data. De 'factoren' hebben geen onderlinge relatie, ze 
zijn ongecorreleerd. 
Een goede factor analyse betekent: 
• dat er zo weinig mogelijk factoren nodig zijn om een fenomeen te verklaren. 
• dat het zinvolle factoren betreft die echt verklaren wat er in het bestand aan de hand is. 
Er wordt dan een antwoord gegeven op de vraag: wat hebben de variabelen met hoge 
waardes gemeenschappelijk? 
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6.2.7 Belangrijkste aspecten van inhoud van het werk voor de verschillende 
categorieën 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van personeelsafdelingen 
voor managers 

Factoranalyse op het bestand van managers (N=103) levert 12 factoren op, waarvan 
factor 7 t/m 11 minder dan 5% verklaarde variantie levert. De eerste 3 factoren leveren 
resp. 12,9%, 8,8% en 7,1% verklaarde variantie. 

Uit de factoranalyse blijkt dat de eerste drie factoren gezamenlijk een belangrijk 
deel van de verklaarde variantie in de datamatrix leveren (gezamenlijk 28,8%). 
Anders gezegd: met drie factoren kan een belangrijk deel (bijna eenderde) van de 
onderlinge verbanden verklaard worden. De factoren zijn ieder opgebouwd uit 
een aantal variabelen. Variabelen die sterk van invloed zijn en variabelen die 
minder sterk van invloed zijn. In onderstaand schema zijn de drie belangrijkste 
factoren weergegeven. Iedere variabele levert een bijdrage aan de factor. Hoe 
hoger deze bijdrage of 'lading' is, hoe belangrijker de variabele voor de factor is. 
Door de variabelen die hoog op de factor laden, die hoge scores hebben, te 
analyseren en te bezien wat zij onderling gemeenschappelijk hebben, kan aan 
iedere factor een label gehangen worden, dat samenvat wat er met de factor 
bedoeld wordt. 

De eerste factor ziet er als volgt uit: 

Inhoud van het werk management (N=103) 
Factor 1: Verklaarde variantie 12,9% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsadministratie wordt snel en juist uitgevoerd (.91) 
• Indien ik een mutatie doorgeef aan de personeelsadministratie wordt deze binnen een 

week verwerkt (.84) 

Label: Adequate personeelsadministratie  

Het label dat aan deze eerste factor gehangen kan worden duiden we aan met 
adequate personeelsadministratie. Voor managers is dit van essentieel belang. 
Deze administratie dient snel en juist te worden uitgevoerd. Managers 
beschouwen dit als één van de belangrijkste taken van de personeelsafdeling. 

Als tweede en derde factor komen de volgende naar voren: 
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Inhoud van het werk management (N=103) 

Factor 2: Verklaarde variant ie 8,8% 
De volgende variabele laadt als enige hoog op deze factor: 
• Indien individuele medewerkers in de problemen zijn geraakt zorgen wij voor 

zorgvuldige individuele begeleiding (.82) 

Label: Individuele personeelsbegeleiding  

Inhoud van het werk management (N=103) 

Factor S : Verklaarde variantie 7,1% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Management en ondernemingsraad werken hier als partners (.86) 
• De verhouding tussen management en ondernemingsraad is hier opbouwend (.82) 

Label: Relatie OR 

Uit analyse van de variabelen die hoog laden op factor twee blijkt dat managers, 
naast een goede personeelsadministratie, hechten aan zorgvuldige individuele 
personeelsbegeleiding. Als de derde factor wordt bekeken kan hier het label 
'goede relatie met de OR' aan gehangen worden. 
Kortom de activiteiten adequate personeelsadministratie, individuele perso
neelsbegeleiding en goede relatie met de OR zijn voor het management de 
belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie. 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van personeelsafdelingen 
voor medewerkers 

Factoranalyse op het bestand van medewerkers (N=195) levert 10 factoren op. De 
eerste factor heeft een verklaarde variantie van 18,6%, de daaropvolgende factoren van 
resp. 8,6%, 6,7% en 5,7%. Factor 5 t/mlO bieden minder dan 5% verklaarde variantie 
en kunnen derhalve verwaarloosd worden. 

De eerste factor: 

Inhoud van het werk medewerkers (N=195) 
Factor 1: Verklaarde variantie 18,6% 
• De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Iedereen in de organisatie weet wie zijn directe chef is en rapportagelijnen zijn 

duidelijk gedefinieerd (.79) 
• Onze functies zijn duidelijk omschreven in functieomschrijvingen (.78) 

Label: Regelvorming  
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De eerste factor is ook hier de belangrijkste factor. De variabelen die deze factor 
in belangrijke mate bepalen hebben beiden te maken met duidelijkheid over de 
eigen plaats en de plaats van anderen in de organisatie. Het label dat hieraan 
gehangen wordt is regelvorming. 
Medewerkers vinden dus, als het gaat om de activiteiten van de personeelsfunctie, 
duidelijkheid en regelvorming het belangrijkste. Zij hechten er vooral aan dat de 
organisatie duidelijk en inzichtelijk is en vastgelegd is in functiebeschrijvingen en 
dat er duidelijkheid is over de plaats en positie van personen in de organisatie. 

Als tweede en derde factor gelden: 

Inhoud van het werk medewerkers (N=103) 

Factor 2: Verklaarde variantie 8,6% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Tijdens het functionerings- c.q. beoordelingsgesprek worden concrete afspraken 

gemaakt over de toekomst in termen van ontwikkelingsrichting en te volgen 
opleidingen (.78) 

• Afspraken omtrent reactietermijnen bij sollicitatie, bevorderingscriteria , e.d. hebben 
wij zo concreet mogelijk vastgelegd (.68) 

Label: Duidelijke afspraken  

Inhoud van het werk medewerkers (N-lOi) 

Factor 3: Verklaarde variantie 6,7% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsadministratie wordt snel en juist uitgevoerd (.85) 
• Mutaties die ik doorgeef aan de personeelsadministratie worden foutloos doorgevoerd 

(.85) 

Label: Adequate personeelsadministratie 

Medewerkers hechten vooral aan duidelijkheid: duidelijkheid inzake de 
regelvorming binnen de organisatie (rapportagelijnen, plaats en rol in de organi
satie) en duidelijkheid inzake afspraken die gemaakt worden. Medewerkers 
willen anders gezegd weten waar ze aan toe zijn. Een personeelsafdeling die hier 
aandacht aan besteedt en zorgt voor instrumenten en sturing om dit te realiseren 
zal dus in de ogen van medewerkers goed scoren. Daarnaast vinden medewerkers 
een snelle en juiste personeelsadministratie belangrijk. 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk van de personeelsfunctie 
volgens personeelsfunctionarissen 
Welke factoren zijn tenslotte volgens de personeelsfunctionarissen het belang
rijkste m.b.t. de inhoud van het werk? 
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Hieronder volgen ze in tabel: 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: Verklaarde variantie 18,8% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Tijdens het functionerings- c.q. beoordelingsgesprek worden concrete afspraken 

gemaakt over de toekomst in termen van ontwikkelingsrichting en te volgen 
opleidingen (.83) 

• Jaarlijks wordt met iedere medewerker tenminste lx een functionerings- c.q. 
beoordelingsgesprek gehouden (.77) 

• Horizontale mobiliteit wordt gestimuleerd binnen de afdeling, zodat medewerkers ook 
op andere plaatsten ervaring kunnen opdoen (.73) 

Label: Gestructureerde ontwikkelingsinstmmenten  

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat personeelsfunctionarissen vooral het 
aanbieden van gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten een belangrijk aspect 
van het werk van de personeelsfunctie vinden; instrumenten die gericht zijn op de 
ontwikkeling van de medewerkers, zoals functionerings- en beoordelings
gesprekken en het faciliteren van horizontale mobiliteit. 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 2: Verklaarde variantie 9,8% 
De volgende drie variabelen laden met name op deze factor: 
• Management en OR wisselen open informatie uit (.76) 
• De voortgang van opleidingen wordt bewaakt (.75) 
• Voor individuele loopbaanbegeleiding wordt gezorgd (.63) 

Label: Diversen 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 3: Verklaarde variantie 8,7% 
De volgende twee variabelen laden met name op deze factor: 
• Iedereen in de organisatie weet wie zijn directe chef is en rapportagelijnen zijn 

duidelijk gedefinieerd (.71) 
• Functies zijn hier duidelijk gedefinieerd, iedereen weet exact wat verwacht wordt van 

een bepaalde persoon in een bepaalde functie (.68) 

Label: Regelvorming  

Op de tweede factor (verklaarde variantie 9,8%) laden een aantal variabelen die 
zo verschillend zijn, dat interpretatie niet mogelijk is. Hier koppelen we het label 
diversen aan. 
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De derde factor (verklaarde variantie van 8,7%) biedt wel weer interpretatie
mogelijkheden. Hier gaat het net als bij de eerste factor van de medewerkers om 
regelvorming (duidelijke rapportagelijnen, functies zijn duidelijk gedefinieerd). 
Een adequate personeelsadministratie volgt bij personeelsfunctionarissen pas als 
vijfde factor (verklaarde variantie 7,6%). 
Uit de analyse van de resultaten die hierboven zijn besproken komt naar voren dat 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen verschillend denken over de 
mate waarin bepaalde activiteiten van het werk van personeelsfunctionarissen 
belangrijk zijn: managers hechten aan een adequate personeelsadministratie, 
medewerkers aan duidelijke regelvorming en personeelsfunctionarissen aan 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

6.2.2 Belangrijkste aspecten van inhoud van het werk voor personeels 
functionarissen en managers 

De personeelsfunctie heeft verschillende klanten: managers en medewerkers. 
Bepaalde activiteiten worden alleen uitgevoerd ten behoeve van managers. 
Medewerkers hebben hier slechts mee te maken via de lijnmanagers. Vragen over 
deze activiteiten (17) zijn alleen voorgelegd aan managers en personeels
functionarissen. Hieronder wordt beschreven welke van deze activiteiten in de 
ogen van managers respectievelijk personeelsfunctionarissen zelf, het meest 
belangrijk zijn. Het betreft activiteiten als lange termijn personeelsplanning, het 
regelen van individuele loopbaanbegeleiding voor medewerkers, beschikken over 
een eigen opleidingsbudget voor de afdeling, inzicht in loonkostenontwikkeling, 
beschikken over personele informatie (overzichten e.d). 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk voor managers 
Factoranalyse van deze 17 vragen op het bestand van managers (N=103) levert 6 
factoren op. De eerste factor heeft een verklaarde variantie van 19,5%. De volgende 
resp. 12,3%, 9,5%, 7,9%, 7,1% en 6,5%. 

De eerste factor ziet er als volgt uit: 

Inhoud van het werk management (N=103) 
Factor 1: Verklaarde variantie 19,5% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Ik heb voor mijn afdeling een eigen opleidingsbudget (.77) 
• Ik heb nu zicht op de formatie-omvang c.q. het personeelsbudget van mijn afdeling 

over 1 jaar 
(.66) 

Label: Beheersing personeelskosten  
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Uit bovenstaand overzicht valt op te maken dat managers vooral geïnteresseerd 
zijn in inzicht in en beheersing van de personele kosten. Informatie die inzicht 
geeft in die kosten vinden zij het meest belangrijk. 

Als tweede factor komt naar voren: het krijgen van juiste en duidelijke 
overzichten van de personeelsafdeling (verklaarde variantie van 12,3%). 

Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk voor personeelsfunctio
narissen 

Factoranalyse op het bestand van personeelsfunctionarissen levert 6 factoren op. De 
eerste factor heeft een verklaarde variantie van 23,0%. De volgende resp. 12,5%, 
10,9%,9,4%en8,2%. 

Inhoud van het werk personeelsfunctionarissen (N=42) 
Factor 1: Verklaarde variantie 23,0% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsinformatie aan het lijnmanagement is vaak ongestructureerd (.82) 
• De personeelsinformatie voorziet in de behoefte van het lijnmanagement (.81 ) 

Label: Adequate personeelsinformatievooniening  

Personeelsfunctionarissen vinden dus een adequate personele informatievoorzie
ning in het algemeen het meest belangrijke aspect. 
Als tweede factor, met een verklaarde variantie van 12,5%, komt naar voren: 
adequate functiebeschrijving en -waardering. 

Uit bovenstaande 2 tabellen blijkt dus dat ook hier managers en personeelsfunc
tionarissen andere aspecten van het werk van personeelsafdelingen belangrijk 
vinden: 
• managers zijn vooral geïnteresseerd in personele kosten en informatie 

daarover zodat zij deze kosten kunnen beheersen. Op de tweede plaats volgt 
informatievoorziening in het algemeen; 

• personeelsfunctionarissen hechten belang aan algemene personeels
informatie-overzichten en aan het op snelle en adequate wijze beschrijven en 
waarderen van functies. 

Managers zijn anders gezegd specifieker in hun wensen inzake informatie
voorziening: zij wensen informatie over kosten, terwijl personeelsfunctionarissen 
juist personeelsinformatie in zijn algemeenheid als belangrijk bestempelen. 
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6.2.3 Conclusies ten aanzien van de activiteiten van de personeelsfunctie 
Uit de data-analyse blijkt dat managers, medewerkers en personeelsfunctionaris
sen ieder een ander deel van de activiteiten van de personeelsfunctie belangrijk 
vinden. Aan de hand van factoranalyse op 36 stellingen is geconcludeerd: 
• personeelsfunctionarissen vinden het aanbieden van gestructureerde 

ontwikkelingsinstrumenten de belangrijkste activiteit van hun werk; 
• managers hechten vooral aan een adequate personeelsadministratie; 
• medewerkers concentreren zich vooral op duidelijkheid in re gelvorming. 

Daarnaast zijn nog 17 stellingen voorgelegd aan personeelsfunctionarissen en 
managers, betreffende activiteiten waar alleen de lijn mee te maken heeft en 
waarbij medewerkers meer op afstand staan. Op basis van een factoranalyse op 
deze 17 stellingen concluderen we dat: 
• personeelsfunctionarissen vooral gericht zijn op het aanbieden van adequate 

informatievoorziening; 
• managers vooral hechten aan informatie waarmee zij de personele kosten 

kunnen sturen. 

Personeelsfunctionarissen hechten, anders gezegd, het meest belang aan de 
activiteiten die expliciet op hun vakgebied liggen en waaraan in de vakliteratuur 
veel aandacht wordt besteed. 

6.3 Belangrijke aspecten van dienstverlening (onderzoeksvraag 2) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op onderzoeksvraag 2: welke aspecten van de 
dienstverlening zijn voor klanten (managers en medewerkers) belangrijk? En 
welke aspecten in de ogen van de personeelsfunctionarissen zelf? 

Er zijn in de vragenlijst 21 wagen gesteld die te maken hebben met de kwaliteit 
van dienstverlening, met de mate van klantgerichtheid van de personeelsafdeling. 
Ook hier is met behulp van factoranalyse een samenvatting gemaakt: welke 
onderliggende factoren spelen een rol? 

6.3.1 Belangrijkste aspecten van dienstverlening voor de verschillende 
categorieën 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor managers 
Factoranalyse van het bestand van managers (N=103) levert 5 factoren op. Opvallend is 
dat 1 factor verantwoordelijk is voor ruim eenderde (36,6%) van de verklaarde variantie 
in dit databestand. Dit betekent dat met name deze ene factor belangrijk is voor de 
overeenkomsten in de database. 
De overige factoren zijn verantwoordelijk voor veel minder verklaarde variantie, resp. 
10.6%, 6.1%, 5.7% en 5.3%. 
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In onderstaande tabel worden de belangrijkste variabelen genoemd die op de 

eerste factor scoren: 

Dieiistverleningsaspecten Management (N=103) 

Factor 1: verklaarde variantie 36.6% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft (.88) 
• Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt dit 

ook (.82) 

Label: Betrouwbaarheid 

Bovenstaande variabelen komen overeen met de factor die door Zeithaml 
betrouwbaarheid wordt genoemd. Dit sluit dus aan bij haar bevindingen dat 
klanten betrouwbaarheid als het belangrijkste aspect van dienstverlening 
beschouwen (zie par. 5.2). 

Uit de data-analyse komt dus naar voren dat het belangrijkste dienstver
leningsaspect in de ogen van managers betrouwbaarheid is, in die zin dat de 
personeelsafdeling de diensten levert op het tijdstip dat zy belooft en als zij iets 
toezegt dat inderdaad ook doet. De tweede factor (10,6% verklaarde variantie) 
kan gelabeld worden met de term: aandacht (zie ook onder 'medewerkers'). 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor medewerkers 
Factoranalyse van het bestand van medewerkers (N=195) levert 4 factoren op. Ook bij 
deze analyse blijkt 1 factor te domineren met een verklaarde variantie van 35.5%. De 
andere drie factoren hebben een verklaarde variantie van resp. 8,6%, 7,9% en 5,3%. 
Ten behoeve van dit onderzoek wordt voornamelijk ingegaan op de eerste, belangrijkste 
factor. Over de tweede factor wordt opgemerkt dat het opvallend is dat deze 
overeenkomt met de eerste factor (betrouwbaarheid) bij managers. 

In onderstaande tabel zijn de onderliggende variabelen van de eerste factor opge

nomen: 

Dienstverleningsaspecten medewerkers (N=195) 

Factor 1: verklaarde variantie 35.5% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling geeft mij individuele aandacht (. 77) 
• Op de personeelsafdeling werken mensen die mij persoonlijke aandacht geven (. 74) 

Label: Aandacht 
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De term die bij deze variabelen past is aandacht. Medewerkers vinden dit dienst
verleningsaspect het meest belangrijk. Een klantgerichte personeelsafdeling 
schenkt individuele en persoonlijke aandacht aan de klanten en de medewerkers 
van de personeelsafdeling zijn beleefd en geïnteresseerd in de klant. 

Belangrijkste dienstverleningsaspect voor personeelsfunctionarissen 
Factoranalyse op het bestand van personeelsfunctionarissen (N=42) levert 7 factoren op. 
Ook hier wordt een fors deel van de verklaarde variantie, nl. 31.4%, bepaald door 1 
factor. De andere factoren hebben een verklaarde variantie van resp. 11,9%, 9,2%, 8,0% 
en 5,3%. Twee factoren vielen af, omdat ze niet betrouwbaar waren (geen variabelen met 
hoge lading). 
Opvallend is dat de tweede factor (verklaarde variantie van 11,9%) overeenkomt met de 
eerste factor bij medewerkers: aandacht. 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste variabelen die op deze factor 
laden: 

Dieitstverleningsaspecten personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: verklaarde variantie S 1.4% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft (.88) 
• Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt dit 

ook (.86) 

Label: Betrouwbaarheid 

Het blijkt dus dat managers en personeelsfunctionarissen hetzelfde aspect van 
dienstverlening belangrijk vinden, nl. betrouwbaarheid. Managers vinden het iets 
belangrijker dan personeelsfunctionarissen, zoals valt af te leiden uit het iets 
grotere percentage verklaarde variantie (resp. 31.4% bij personeelsfunctionaris
sen en 36.6% bij managers). 
Medewerkers wijken af en vinden aandacht het belangrijkste aspect van dienst
verlening: zij vragen aandacht van de personeelsafdeling. 

6.3.2 Conclusies inzake de dienstverlening van de personeelsafdeling 

Wat betreft de aspecten van dienstverlening hebben personeelsfunctionarissen en 
managers enerzijds en medewerkers anderzijds duidelijk verschillende meningen 
over wat zij belangrijk vinden: 
• personeelsfunctionarissen en managers zijn van mening dat de betrouwbaar

heidhet belangrijkste aspect van dienstverlening is; 
• medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
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Als dit wordt vergeleken met het onderzoek van Zeithaml e.a. (1990) dan blijkt 
dat managers dezelfde eisen en verwachtingen hebben van de dienstverlening van 
een personeelsafdeling als klanten van een dienstverlenende organisatie: de 
personeelsafdeling dient afspraken op tijd en juist na te komen. 
Ook personeelsfunctionarissen, de aanbieders van de dienst, achten dit het 
belangrijkste aspect van hun dienstverlening. 
Medewerkers wijken af van het reguliere klantenpatroon: zei vinden aandacht 
('empathy' in termen van Zeithaml), het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
Als gekeken wordt naar de tweede factor bij de drie respondentengroepen, dan 
valt op dat bij managers en personeelsfunctionarissen de tweede factor overeen
komt met de eerste factor van medewerkers {aandacht). En vice versa: de tweede 
factor bij medewerkers komt overeen met de eerste factor bij managers en 
personeelsfunctionarissen {betrouwbaarheid). 

6.4 Toegekende speelruimte (onderzoeksvraag 3) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de derde onderzoeksvraag: de aan de 
personeelsafdeling toegekende speelruimte. Geanalyseerd wordt welke aspecten 
belangrijk zijn bij het toekennen hiervan. 

In het onderzoeksmodel is gesteld dat personeelsafdelingen pas goed kunnen 
functioneren als zij door het lijnmanagement in de organisatie worden (h)erkend. 
Legitimiteit is dus een belangrijke voorwaarde. Deze legitimiteit werkt twee 
kanten op.Ten eerste dient de lijn personeelsbeleid belangrijk te vinden en de rol 
en positie van de personeelsafdeling te erkennen als een belangrijke voor de 
organisatie. Ten tweede dient de personeelsafdeling de toegekende speelruimte 
optimaal te benutten en bovendien door de wijze van optreden vertrouwen van de 
lijn te wimien. 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de aspecten die belangrijk zijn in het kader 
van de speelruimte van de personeelsfunctie. Er zijn in de vragenlijst een beperkt 
aantal vragen gesteld (7) die te maken hebben met de mate waarin de 
personeelsafdeling (h)erkend wordt binnen de organisatie en de wijze waarop de 
personeelsmanager de positie van de personeelsafdeling neerzet binnen de 
organisatie. 

Deze laatste vraag is vooral aan de orde gesteld in de interviews. In hoofdstuk 7 
wordt hier uitgebreid en gedetailleerd op ingegaan. 

Belangrijkste aspecten van speelruimte volgens managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen 
Hieronder volgt een analyse van aspecten die volgens de respondenten belangrijk 
zijn als het gaat om de verhouding tussen personeelsafdeling en lijnmanagement. 
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Door middel van factoranalyse op 7 variabelen reduceren we deze aspecten per 
respondentengroep, achtereenvolgens voor management, voor medewerkers en 
voor personeelsfunctionarissen zelf. Hiervoor is wederom het gehele bestand aan 
respondenten gebruikt. 

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens management (N=103) 

Factor 1: verklaarde variantie 36.7% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Bijdrage personeelsafdeling aan organisatie is duidelijk (. 77) 
• Personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of gewenste effecten worden bereikt (. 77) 

Label: Getoetste bijdrage  

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens medewerkers (N=195) 

Factor 2: verklaarde variantie 38.3% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Evaluatie bijdrage personeelsafdeling door vergelijking resultaten met vooraf gestelde 

doelen (. 83) 
• Personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of gewenste effecten worden bereikt (. 82) 

Label: Effectmeting  

Verhouding personeelsafdeling - lijn volgens Personeelsfunctionarissen (N=42) 

Factor 1: verklaarde variantie 37.3% 
De volgende 2 variabelen laden met name op deze factor: 
• Personeelsafdeling heeft goede mogelijkheden om mee te spreken over besluitvorming 

(.88) 
• Personeelsafdeling maakt goed gebruik van beschikbare mogelijkheden om beleid te 

beïnvloeden (. 80) 

Label: Invloed op de besluitvorming  

Uit bovenstaande schema's blijkt dat de klanten van de personeelsafdeling vooral 
belang hechten aan een duidelijke en toetsbare bijdrage aan de organisatie: de 
bijdrage van personeelsafdelingen moet inzichtelijk worden gemaakt door het 
meten-van de effecten van het personeelsbeleid. Personeelsfunctionarissen hech
ten juist aan de invloed die men kan uitoefenen op het algemene organisatie-
beleid . 

1 Uit nadere analyse van de onderliggende frequentietabellen van de variabelen die laden 
op die 3 factoren bijdrage, effect en invloed blijkt dat medewerkers erg weinig zicht 
hebben op effectmeting en invloed van de personeelsafdeling: hier is sprake van meer dan 
50% 'missing values' (resp. 119 en 112 van de 195). Kennelijk hebben de medewerkers 
geen goed beeld hiervan. 
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Kortom, ook als het de mate van speelruimte betreft verschillen de percepties van 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. Men vindt andere aspecten 
van speelruimte belangrijk: 
• managers hechten aan een toetsbare bijdrage; 
• medewerkers achten effectmeting van belang; 
• personeelsfunctionarissen wensen invloed op de besluitvorming. 

Men wijst dus anders gezegd naar elkaar: managers en medewerkers verwachten 
van de personeelsfunctionarissen dat deze zorgen voor een inzichtelijke 
personeelsfunctie. Personeelsfunctionarissen wensen van het topmanagement dat 
ze bij zaken betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. 

6.5 Keuze voor uitwerking 

In dit hoofdstuk zijn steeds de belangrijkste drie factoren benoemd. Voor het 
vervolg van deze studie wordt uitsluitend gewerkt met de eerste en dus 
belangrijkste factor. Redenen voor deze keuze zijn: 
• de eerste factor is steeds de belangrijkste factor, de belangrijkste activiteit 

voor de betreffende groep deelnemers; 
• de eerste factor kent in de meeste gevallen een hoge tot zeer hoge verklaarde 

variantie en biedt dus voldoende houvast; 
• "parsimony' oftewel 'spaarzaamheid'. Een overdaad aan gegevens zou een te 

complex beeld genereren, waardoor noch de lezer noch de onderzoeker 
makkelijk de meest relevante resultaten kan vinden; 

• het gebruik van slechts één factor maakt het vergelijken van personeels
functionarissen, managers en medewerkers aanzienlijk eenvoudiger, hetgeen 
de toegankelijkheid van deze studie vergroot. 

6.6 Resumerend 

In dit hoofdstuk is door middel van factoranalyse op het gehele bestand aan 
respondenten gewerkt aan datareductie: de omvangrijke database is zodanig 
geanalyseerd dat er een aantal belangrijke factoren uit zijn gehaald waarmee in 
het volgende hoofdstuk verder zal worden gewerkt. Er is met behulp van 
factoranalyse als het ware een 'samenvatting' gemaakt van de belangrijkste 
elementen uit de database. Hiermee is een eerste globaal antwoord geformuleerd 
op de drie eerste onderzoeksvragen: 

Belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie wat betreft zaken die mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen aangaan (onderzoeksvraag 1): 
• voor managers adequate personeelsadministratie (als tweede volgt indivi

duele personeelsbegeleiding); 
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• voor medewerkers duidelijke regelvorming (als tweede volgt duidelijke 
afspraken); 

• voor personeelsfunctionarissen gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten 
(tweede aspect valt niet te interpreteren). 

Wat betreft zaken die alleen managers en personeelsfunctionarissen aangaan: 
• voor managers informatie over personele kosten; 
• voor personeelsfunctionarissen personele informatievoorziening in het alge

meen. 
Belangrijkste aspecten van de kwaliteit van dienstverlening als onderdeel van de 
legitimiteit (onderzoeksvraag 2): 
• voor managers en personeelsfunctionarissen betrouwbaarheid; 
• voor medewerkers aandacht. 

Belangrijkste aspecten bij het verwerven van speelruimte (onderzoeksvraag 3): 
• voor managers getoetste bijdrage; 
• voor medewerkers effectmeting; 
• voor personeelsfunctionarissen invloed uitoefenen. 

De conclusie is dat de klanten van de personeelsafdeling (managers en mede
werkers) verschillende eisen stellen aan en verwachtingen hebben van de 
personeelsafdeling, zowel wat betreft dienstverlening als met betrekking tot de 
activiteiten die worden uitgevoerd als met betrekking tot het verwerven van 
speelruimte. 
Daarbij komt naar voren dat de aanbieders van de diensten, de personeelsfunctio
narissen, eigen beelden en verwachtingen hebben van wat belangrijk is aan hun 
dienstverlening, bij het verwerven van speelruimte en ten aanzien van hun 
werkzaamheden: zij achten andere aspecten belangrijk dan de klanten. 

Uit de analyse van de activiteiten van de personeelsfunctie, waarmee zowel de 
klantgroep managers als medewerkers te maken heeft, kan het volgende worden 
geconcludeerd: het beeld t.a.v. de inhoud van het werk is diffuser dan het beeld 
rondom de kwaliteit van dienstverlening. De verklaarde variantie is meer 
verspreid over de verschillende factoren en ligt niet zo sterk geconcentreerd bij de 
eerste factor. Dit betekent dat, hoewel de eerste factor wel het belangrijkste is, 
aan de tweede en derde factor tevens een zekere mate van belang wordt gehecht 
door de klanten. 

Al met al maakt dit het werk voor een personeelsafdeling niet gemakkelijk. Maar 
ook is duidelijk dat personeelsfunctionarissen onvoldoende zicht hebben op wat 
de klanten van hun verwachten en eisen. 
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In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie per organisatie. Daarbij 
wordt hetgeen in dit hoofdstuk naar voren is gekomen nader uitgewerkt en 
uitgediept. 
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