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7. Analyse per organisatie: mate van professionaliteit per 
aspect 

Samenvatting hoofdstuk 7 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie binnen de verschillende organi
saties: per onderzoeksvraag wordt deze nader uitgediept. 

Onderzoeksvraagl: Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op onderzoeksvraag 1: hoe beoordelen mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen hun personeelsafdeling op de 
taken die zij belangrijk achten. 
De respondentengroepen achten de volgende activiteiten belangrijk: 
• voor managers, een adequate administratie; 
• voor medewerkers, regelvorming; 
• voor personeelsfunctionarissen, gestructureerde ontwikkelingsinstrumen

ten. 

En wat betreft de specifieke taken voor managers: 
• managers informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen personeelsinformatie in het algemeen. 

Het betreft hier voornamelijk taken die vallen in de categorie 'routinematige 
taken' (administratie) en 'adaptieve taken' (regelvorming, informatie over 
personele kosten en personeelsinformatievoorziening in het algemeen). Dit zijn 
taken die een relatief hoog gehalte aan 'Technicality' in zich hebben. 
Alleen personeelsfunctionarissen hechten aan taken op een 'innoverend niveau' 
(ontwikkelingsinstrumenten), dus aan een taak waar relatief veel 
'Indétermination' bij komt kijken. De stelling voor dit onderzoek is, dat een 
personeelsafdeling professioneler is naarmate de klanten en de personeels
functionarissen op meer aspecten een hoge score geven. 
De resultaten luiden kort gezegd: 
• personeelsfunctionarissen zijn het meest positief: bij 25% van de organi

saties (vijf) scoren de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie 
taakgebieden hoog; 

• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op 
twee of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie (Digi-trans) stemmen de beelden van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en 
ontwikkelingsinstrumenten scoren hoog en de regelvorming laag;  
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• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert; 

• binnen acht organisaties bestaat geen overeenstemming tussen de 
verschillende klantengroepen over de wijze waarop de taken worden 
uitgevoerd. 

Ten aanzien van de taakgebieden die specifiek voor het management worden 
uitgevoerd kan het volgende worden vastgesteld: 
• personeelsfunctionarissen zijn negatiever over de personele infor

matievoorziening dan managers: bij zeven organisaties van de 19 (37%) 
scoren personeelsfunctionarissen beide aspecten als laag, tegenover drie 
van de 19 bij managers (16%). 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de tweede onderzoeksvraag. Er wordt 
gekeken naar de aspecten van dienstverlening die in de ogen van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen het belangrijkst zijn: 
• voor medewerkers, aandacht; 
• voor managers en personeelsfunctionarissen, betrouwbaarheid. 

In navolging van Zeithaml (hoofdstuk 5) wordt in dit onderzoek gesteld dat 
een personeelsafdeling professioneler is, naarmate men in de ogen van de 
klanten en van zichzelf op meer aspecten hoog scoort. 
Analyse leidt tot het volgende: 

• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de 
kwaliteit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de orga
nisaties beoordeelt men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als 
hoog; 

• medewerkers zijn uitgesproken negatief: bij elf organisaties (55%) beoor
delen zij de dienstverlening van de personeelsafdeling op beide aspecten 
als laag. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
In paragraaf 7.4 worden de resultaten t.a.v. het toekennen en verwerven van 
speelruimte besproken. De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel 
uit de interviews: in de vragenlijst zijn hierover slechts een beperkt aantal 
vragen opgenomen. 
Voor dit onderzoek wordt gesteld dat een personeelsfunctionaris zijn speel
ruimte moet 'verdienen': door op een bepaalde manier met de problemen en 
vragen van zijn klanten om te gaan kan hij vertrouwen verwerven en, als 
gevolg daarvan, meer speelruimte creëren. Een personeelsafdeling is profes
sioneler naarmate men in de ogen van klanten en van zichzelf vaker hoog 
scoort. De resultaten uit de analyses luiden:  
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medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant
woord) op deze vragen, geen duidelijk beeld van de speelruimte die de 
personeelsfunctie binnen de organisatie heeft; 
binnen geen enkele organisatie stemmen de beelden van personeels
functionarissen, managers en medewerkers overeen; 
bij vijf organisaties (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, 
Streekziekenhuis, Pecunia) zijn managers en personeelsfunctionarissen het 
erover eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 
Bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens 
dat de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft (Juris en Digi-trans). Bij 
Juris heeft dit te maken met de cultuur en structuur van een maatschap. Bij 
Digi-trans met de situatie waarin de organisatie verkeert (integratie met 
moederorganisatie); 
bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en perso
neelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de 
personeelsfunctie, personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de 
lijn bij personeelsaangelegenheden. 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 zijn uit het omvangrijke databestand keuzes gemaakt voor de 
vervolganalyse. Met behulp van factoranalyse is een samenvatting van het 
bestand gemaakt, gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvragen: 
• wat zijn de belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie (onderzoeks

vraag 1); 
• wat zijn de belangrijkste aspecten van dienstverlening (onderzoeksvraag 2); 
• wat zijn de belangrijkste aspecten om speelruimte te verwerven (onder

zoeksvraag 3). 

Er is gekeken naar de belangrijkste activiteiten van de personeelsfunctie voor 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. Hieruit bleek dat managers 
een adequate personeelsadministratie het belangrijkst vinden, medewerkers 
hechten belang aan duidelijke regelvorming en personeelsfunctionarissen aan 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 
Als gekeken wordt naar specifieke activiteiten ten behoeve van het management, 
dan vinden managers informatievoorziening over de personele kosten het 
belangrijkst. Personeelsfunctionarissen vinden personeelsinformatievoorziening 
in het algemeen het belangrijkst. 

Vervolgens bleek ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, dat managers 
en personeelsfunctionarissen de betrouwbaarheid van de dienstverlening het 
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belangrijkste aspect vinden. Medewerkers vinden aandacht het belangrijkste 
aspect. 

Wat betreft het toekennen c.q. verwerven van speelruimte bleek dat managers 
hechten aan een toetsbare bijdrage, medewerkers (voorzover ingevuld) aan 
effectmeting en personeelsfunctionarissen aan invloed op de besluitvorming. 
Naast deze algemene analyses is het interessant te bezien hoe de verschillende 
organisaties scoren op de afzonderlijke aspecten. In dit en in het volgende 
hoofdstuk wordt per organisatie een profiel geschetst van alle als belangrijk 
gekenmerkte aspecten ten aanzien van de inhoud van het werk, de kwaliteit van 
dienstverlening en de speelruimte. 

7.2 De inhoud van het werk: wat maakt de personeelsfunctie professio
neel? 

In par. 2.4.5 zijn de taken van de personeelsfunctie onderverdeeld in routine
matige activiteiten, adaptieve taken, innoverende taken en strategische taken. Als 
de voor het management belangrijkste taak van de personeelsafdeling, de 
adequate personeelsadministratie, onder de loep wordt genomen, dan kan deze 
ingedeeld worden in de categorie 'routinematig'. Een adequate personeels
administratie bestaat immers uit dagelijkse operaties: de salarissen moeten correct 
worden uitbetaald, correspondentie moet naar het juiste adres worden gestuurd, 
etc. Het betreft eenvoudige vraagstukken en problemen die erop gericht zijn de 
organisatie optimaal te laten functioneren. Dergelijke routinematige activiteiten 
dienen perfect en als een geoliede machine te worden uitgevoerd. 

Door de medewerkers wordt duidelijke regelvorming als de belangrijkste taak van 
de personeelsfunctie genoemd: de organisatiestructuur, functieprofielen, rapporta-
gelijnen e.d. dienen duidelijk te zijn. Deze taken van de personeelsafdeling 
worden onder 'adaptieve taken' geschaard: door dergelijke zaken goed 
georganiseerd te hebben worden problemen en verstoringen in de dagelijkse 
operatie voorkomen. 

Door de personeelsfunctionarissen wordt het ontwikkelen en gebruiken van 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten als belangrijkste taak beschouwd. 
Deze activiteiten worden ingedeeld in de categorie 'innoverende taken': ze zijn 
altijd gericht op het creëren van verandering binnen de organisatie. In sommige 
organisaties, waar het personeelsbeleid is geïntegreerd in het ondernemingsbeleid, 
kan ook sprake zijn van een strategische activiteit. In zo'n geval zijn de 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten gerelateerd aan veranderingen in de 
omgeving van de organisatie: indien er relevante veranderingen optreden worden 
de instrumenten, waar nodig, aangepast. 
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De kwestie of en in welke mate personeelsbeleid en ondernemingsbeleid met 
elkaar geïntegreerd zijn vomit echter geen onderdeel van dit onderzoek. Derhalve 
laten we de vraag of hier sprake is van een imioverende dan wel een strategische 
activiteit buiten beschouwing en wordt het ontwikkelen en gebruiken van 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten als een innoverende taak aangemerkt. 

Adequate personeelsinformatievoorziening, zeer belangrijk geacht door perso
neelsfunctionarissen, is vooral gericht op het voorkomen van problemen in de 
organisatie en 'control' op ingezette veranderingen (hebben ze de gewenste 
effecten?). Ziekteverzuimoverzichten, overzichten van parttimers, aantal man
nen/vrouwen, leeftijdsverdeling, etc. kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om 
zaken in de organisatie te signaleren, zodat problemen voorkomen kunnen 
worden. Daarom wordt de taak adequate personeelsinformatievoorziening 
ingedeeld bij minimaal de adaptieve taken. Indien de personele informatie ook 
wordt gebruikt om toekomstscenario's e.d. door te rekenen en de consequenties 
ervan in kaart te brengen, kan personele informatievoorziening beschouwd 
worden als een imioverende activiteit. 

Het verschaffen van informatie over beheersing personele kosten, de prioriteit van 
de managers, kan beschouwd worden als minimaal een adaptieve taak: om 
problemen te voorkomen is het immers van essentieel belang een goed overzicht 
te hebben over de personele kosten. Ook hiervoor geldt dat er sprake kan zijn van 
een imioverende activiteit, afhankelijk van hoe de informatie wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld ook om toekomstige ontwikkelingen door te rekenen). 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat managers en medewerkers 
routinematige en adaptieve taken het meest belangrijk vinden: adequate 
administratie, duidelijke regelvorming, informatievoorziening en informatie over 
personele kosten vallen is deze categorieën. Dit zijn activiteiten met een hoog 
'Technicality' gehalte en met een laag 'Indétermination' gehalte. Kenmerken zijn: 
makkelijk vast te leggen in regels en procedures, weinig uitzonderingen en 
makkelijk overdraagbaar. 
Alleen de activiteit 'gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten', de activiteit die 
door personeelsfunctionarissen zelf als de belangrijkste van hun takenpakket 
wordt beschouwd, kan gekenmerkt worden als tenminste een imioverende activi
teit. Deze activiteit is minder makkelijk vast te leggen en minder makkelijk 
overdraagbaar. Er zijn meer uitzonderingen en er wordt een beroep gedaan op 
creativiteit, vermogen en kennis van de beroepsbeoefenaar. 

Een professionele personeelsafdeling zal, zo is de stellingname in dit onderzoek, 
op alle activiteiten hoog moeten scoren. De routinematige activiteit personeels
administratie zal inmiers snel en vlekkeloos moeten verlopen om de dagelijkse 
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routine van het bedrijf door te laten gaan. Er mag geen ontevredenheid ontstaan 
onder medewerkers omdat salarissen onjuist of laat worden uitbetaald. En ook de 
andere adaptieve activiteiten -regelvorming, informatievoorziening in het 
algemeen en informatievoorziening over personele kosten- zullen efficiënt en 
effectief moeten verlopen om problemen te voorkomen en op te lossen. De 
gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten dienen goed te werken, zodat de 
organisatie veranderingen op de wat langere termijn aankan en klaar is voor de 
toekomst. 

Uiteraard moet de afdeling daarnaast aandacht besteden aan de aspecten die het 
belangrijkst geacht worden wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening, te 
weten betrouwbaarheid en aandacht. Bovendien geldt dat een personeelsafdeling 
goed inzicht dient te hebben in de perceptie van de klant ten aanzien van zijn 
activiteiten. 

7.2.1 Beoordeling van activiteiten tb.v. managers en medewerkers 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten die de personeelsfunctie 
verricht voor zowel managers als medewerkers (adequate personeelsadmini
stratie, regelvorming en gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten). In de vol
gende paragraaf wordt ingegaan op de taken die alleen voor de managers worden 
uitgevoerd (personeelsinformatievoorziening in het algemeen en informatie over 
personele kosten). 

Uitgangspunt bij het bepalen van de scores vormt het gemiddelde waarbij 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen worden beschouwd als drie 
afzonderlijke groepen respondenten. Telkens wordt het gemiddelde genomen van 
één groep respondenten binnen een organisatie1. Dit gemiddelde vormt de 
basisscore en daarmee wordt verder gewerkt. 

Het kan zo zijn dat binnen een groep van managers, medewerkers of personeels
functionarissen van een organisatie de meningen over een aspect sterk variëren: één 
manager is bijvoorbeeld erg positief en anderen zijn juist uitgesproken negatief. Dit komt 
tot uitdrukking in een hoge standaarddeviatie. Er is sprake van een grote mate van 
verdeeldheid als de standaarddeviatie groter is dan 2. Dit is bij ca. 10% van de scores het 
geval. Desondanks wordt in dit onderzoek het gemiddelde gebruikt als basis. Dit om een 
aantal redenen: 
• het maakt onderlinge vergelijking gemakkelijker; 
• een check op een steekproef wees uit dat de hoge standaarddeviatie in combinatie met 

een aantal respondenten en gemiddelden geen daadwerkelijke problemen opleverde; 
• in sommige gevallen (bijvoorbeeld daar waar slechts één personeelsfunctionaris 

aanwezig was of waar een aantal vragenlijsten niet was ingeleverd) bestaat 'een groep 
respondenten' slechts uit één persoon. In deze gevallen is niet bekend of er sprake was 
van gespreide meningen. 
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In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de verschillende groepen respon
denten per organisatie de drie meetaspecten, adequate personeelsadministratie, 
duidelijke regelvorming en gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (in termen 
van hoog/laag ) beoordelen. 

Dit levert 8 typen personeelsafdelingen op: 
• Type ARO (hoog op zowel administratie, regelvorming als ontwikkelings

instrumenten); 
• Type ARo (scoort hoog op administratie en regelvorming, laag op ont-

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type ArO (scoort hoog op administratie, laag op regelvorming, hoog op 

ontwikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aRO (scoort laag op administratie, hoog op regelvorming en ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type Aro (scoort hoog op administratie, laag op regelvorming en ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aRo (scoort laag op administratie, hoog op regelvorming en laag op 

ontwikkelingsinstrumenten); 
• Type arO (scoort laag op administratie en regelvorming, hoog op ont

wikkelingsinstrumenten) ; 
• Type aro (scoort laag op administratie, regelvorming en ontwikkelings

instrumenten). 

In tabel 7.1 zijn de scores van de drie respondentengroepen uitgezet. 

Organi
satie 

ARO ARo ArO aRO Aro aRo arO aro 

3x 
hoog 

2xhoog, lx laag lx hoog, 2xlaag 3x laag 

1. 
F-Data 

Man. Pf Med. 

2. 
H-Holding 

Pf Man. Med. 

3. 
Digi-trans 

Pf 
Man. 
Med. 

4. 
NV Nuts 

Pf Man. 
Med. 

Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is gebaseerd op de mediaan 
(zie bijlage B). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', indien er 
beneden gescoord wordt dan heet dit 'laag'. Hoog wordt uitgedrukt met een HOOFD
LETTER. Laag door middel van een kleine letter. 
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5. 
Electra 

Med. Man. Pf 

6. World 
Con
tainers 

Pf Man. Med. 

7.Pension-
Plan 

Man. 
Med. 

Pf 

8. Pecunia Man. Med. Pf 
9. Juris Man. 

Med. 
Pf 

lO.Multi-
meubel 

Man. Pf 
Med. 

11. DG 
Vervoer 

Pf Man. 
Med. 

12. Soc. 
Werkvoor
ziening 

Man. Pf Med. 

13. Jeugd 
& Welzijn 

Pf Man. 
Med. 

14. Rijks
dienst 

Pf Man. 
Med. 

15. 
Streek-
ziekenh. 

Med. Pf Man. 

16. 
Omroep 

Pf Med. Man. 

17. 
Universi-
teitsbib. 

Pf 
Man. 

Med. 

18. 
Douane 

Pf Man. 
Med. 

^.Ver
pleeghuis 

Pf 
Med. 

Man. 

20. 
Gemeente 

Pf Man. 
Med. 

Totaal 
(%): 

P-funct. 
Managers 

Medew. 

5(25) 
1(5) 
1(5) 

2(1) 
1(5) 
1(5) 

3(15) 
4(20) 
2(10) 

1(5) 
6(30) 
4(20) 

3(15) 
2(10) 
5(25) 

3(15) 
2(10) 

1(5) 

1(5) 
4(20) 
2(10) 

2(10) 

4(20) 

Totaal 2 
(%): 

P-funct. 
Managers 

Medew. 

3x 
hoog 

5(25) 
1(5) 
1(5) 

2x hoog, lx laag 

6(30) 
11(55) 
7(35) 

lx hoog, 2x laag 

7(35) 
8(40) 
8(40) 

3x laag 

2(10) 

4(20) 
Tabel 7.1- Scores per organisatie (Man.=managers, Med.=medewerkers, Pf=personeels-
functionarissen) 
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Het valt op dat de personeelsfunctionarissen een rooskleuriger beeld hebben van 
de diensten die zij leveren dan de klanten: bij vijf van de organisaties (World 
Containers, NV Nuts, DG Vervoer, Universiteitsbibliotheek en Douane) zijn de 
personeelsfunctionarissen van mening dat zij het goed doen op alle fronten: zij 
scoren in hun perceptie hoog op zowel administratie, regelvorming als 
ontwikkelingsinstrumenten. 
Alleen bij de Universiteitsbibliotheek wordt deze mening gedeeld door een 
klantengroep: het management is het daar met de personeelsfunctionarissen eens. 

Daarnaast blijkt dat medewerkers vaker dan managers en personeelsfunctio
narissen, alle drie aspecten van de inhoud van het werk als laag beoordelen. Dit is 
het geval bij 4 organisaties (20%): F-Data, H-Holding, Universiteitsbibliotheek 
en World Containers. 
Tabel 7.2 geeft een samenvatting van de resultaten uit bovenstaande tabel. 

Score Organisatie Aantal (%) 

Man., Med. en Pf : eens (3x - -
hoog) 
Man., Med. en Pf : eens Digi-trans 1 (5%) 

(2xhoog, lx laag) 
Man. en Med.: eens (2x hoog, lx Juris 4 (20%) 

laag) DG vervoer 
Mening Pf wij kt af Rijksdienst 

Douane 
Man. en Med.: eens Pension-Plan 4 (20%) 
(lx hoog en 2x laag) NV Nuts 
Mening Pf wijkt af Jeugd & Welzijn 

Gemeente 
Pf en Man.: eens (3x hoog) Universiteitsbibliotheek 1 (5%) 
Med. : 3x laag 
Pf en Med.: eens (2x hoog lx Multi-meubel 2(10%) 
laag) Verpleeghuis 
Mening Man. wijkt af 
Geen overeenstemming F-Data 

H-Holding 
Electra 
World Containers 
Pecunia 
Sociale Werkvoorziening 
Streekziekenhuis 
Omroep 

8 (40%) 

Tabel 7.2 - Samenvatting scores klantgroepen op taken personeelsfunctie voor managers en 
medewerkers 
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Opvallend is dat in veel gevallen geen overeenstemming bestaat over de kwaliteit 
van de inhoud van het werk van de personeelsafdeling: in maar liefst 40% van de 
gevallen (8 organisaties) zijn managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen een verschillende mening toegedaan over de wijze waarop de personeels
afdeling bepaalde taken uitvoert. 
Slechts bij 1 organisatie (Digi-trans) zijn de 3 respondentengroepen het eens in 
hun oordeel. Hieronder wordt tabel 7.2 door middel van voorbeelden uit de 
interviews toegelicht: 

Personeelsfunctionarissen, management en medewerkers zijn het met elkaar 
eens (2x hoog en lx laag) 
Bij Digi-trans zijn alle drie de groepen, personeelsfunctionarissen, management 
en medewerkers het met elkaar eens over de inhoud van het werk dat de 
personeelsafdeling levert: op de administratie en op de ontwikkelingsinstrumenten 
scoort de personeelsafdeling hoog, op regelvorming scoort men daarentegen laag. 
De personeelsfunctionaris is ook erg alert op de personeelsadministratie: 

"Ik vind dat de personeelsfunctie minimaal moet zorgen voor het beheer, 
voor een goede snelle administratie. Dat moet goed in orde zijn. Eigenlijk 
moet men niet merken dat dat er is. " 

Het feit dat hier op regelvorming laag wordt gescoord heeft te maken met alle 
reorganisaties die binnen Digi-trans spelen en de onzekerheid over de toekomst 
van de organisatie die daarmee gepaard gaat. 
De personeelsfunctionaris hierover: 

"Wij zijn zeer afhankelijk van onze grootste klant, ah zij wat anders willen 
moeten wij wel meegaan. Dit maakt het lastig om een eigen strategie te 
maken en hier een organisatie op te bouwen. Maar als we dat niet doen 
weten we zeker dat we gestuurd worden. Dus proberen we het toch We 
maken zelf onze eigen roeispanen, zodat we zelf richting kunnen geven aan 
de verandering. Maar dit lukt niet altijd omdat de klant voor een groot deel 
bepaalt wat er hier gebeurt. " 

Een manager over de procedures: 
"We hebben geen erg geformaliseerde procedures. Veel zaken liggen vast in 
de hoofden van de mensen. Er wordt voor veel situaties vaak ter plekke iets 
bedacht. We zijn redelijk flexibel en als er goede argumenten zijn dan 
kunnen we om de regels heen. " 

Management en medewerkers zijn het met elkaar eens: 2x hoog en lx laag 
In vier gevallen delen medewerkers en management hetzelfde, relatief positieve, 
beeld over de activiteiten van de personeelsafdeling, nl. 2x een hoge en lx een 
lage score. 
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Het betreft de organisaties DG Vervoer, Rijksdienst, Douane en Juris. Bij DG 
Vervoer zijn management en medewerkers ontevreden over de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten, terwijl de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle 
aspecten goed beoordelen. 
Een medewerker: 

"Eigenlijk zou de personeelsafdeling veel beter moeten bijhouden wie wel 
en wie geen functioneringsgesprekken voert of opleidingsplannen maakt. Ze 
zouden kunnen uitzoeken wat er aan de hand is, waarom zaken niet 
gebeuren om dit vervolgens te rapporteren aan de directie. Op die manier 
geven ze ongevraagd advies maar maken daarbij gebruik van hun kennis 
en verantwoordelijkheid. " 

Bij de Rijksdienst geven de klanten een hoge score op regelvorming en een lage 
op administratie, terwijl de personeelsfunctionarissen dit juist andersom 
beoordelen. Soms kan een hoge score op regelvorming ook als minder positief 
ervaren worden. Een manager daar: 

"Ik ben er voorstander van dat de rechtspositie van ambtenaren fors naar 
beneden gaat. Het zijn gewoon asociaal goede regelingen die op de langere 
termijn ook voor individuele medewerkers slecht uitpakken. ... Men blijft 
dan ambtenaar vanwege de opgebouwde pensioenrechten en moet via het 
herplaatsingscircuit allerlei klusjes doen. ... Dit werkt overal in door, ook 
voor onze personeelsafdeling. Voor iedere uitdaging komt er zo een proce
dure. " 

Bij de Douane klagen management en medewerkers over de administratie, terwijl 
de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie aspecten een hoge score geven. 
Een manager: 

"De ergernis is vooral dat het niet gladjes verloopt. Men reageert 
bovendien anders als een medewerker belt of als ik zelf bel. Dan moet ik er 
dus vervolgens weer zelf achteraan. Ze zijn slordig met dat soort dingen en 
hebben niet altijd in de gaten dat ze met mensen te maken hebben en wat 
voor effect die slordigheid heeft. " 

Management en medewerkers zijn het met elkaar eens: lx hoog en 2x laag 
hi vier gevallen gaat het om een score van lx een hoge en 2x een lage (Jeugd & 
Welzijn, NV Nuts, Gemeente en Pension-Plan). 
Bij Jeugd & Welzijn scoort de personeelsafdeling in de ogen van management en 
medewerkers laag op regelvorming en op ontwikkelingsinstrumenten. Op 
administratie scoort men hoog. De personeelsfunctionarissen zijn van mening dat 
zij ook op de ontwikkelingsinstrumenten hoog scoren. 
Een lijnmanager over de ontwikkelingsinstrumenten: 
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"Er is binnen de organisatie weinig doorstroom naar boven mogelijk. Dus 
dan moetje doorstroom naar opzij regelen. In de CAO is geregeld dat et-
een budget is voor burn-out gevallen. Bij mij leeft nu al een tijdje de vraag 
hoe we dit gaan regelen. Ik heb deze vraag al een aantal keren bij de 
directie en bij P&O neergelegd. Gaan we dit pro-actief doen of reactief. 
Maar tot nu toe heb ik nog geen reactie. " 

Ook bij NV Nuts scoort de personeelsafdeling laag op regelvoraiing en 
ontwikkelingsinstrumenten. De personeelsfunctionarissen beoordelen zichzelf op 
alle drie de aspecten hoog. 

Bij de Gemeente zijn managers en medewerkers van mening dat de perso
neelsafdeling laag scoort op regelvorming en administratie en hoog op ont
wikkelingsinstrumenten. De personeelsfunctionarissen geven zichzelf een hoge 
score op regelvorming en een lage op ontwikkelingsinstrumenten en administratie. 
Een citaat van een manager over de administratie bij de Gemeente: 

"Maar administratiefis het een puinhoop. Zo levert de afwikkeling van één 
probleem meestal twee tot drie nieuwe problemen op Ik denk dat er te 
weinig controle op de invoer van gegevens is. " 

Personeelsfunctionarissen en managers zijn het eens 
Bij de Universiteitsbibliotheek zijn personeelsfunctionarissen en managers het 
eens dat de personeelsafdeling op alle 3 aspecten hoog scoort. Een manager over 
de administratie: 

"De personeelsafdeling is goed in het bijhouden van dossiers. De 
administratieve kant doen ze prima. Ik weet dat het lang niet overal zo is 
dat die betrouwbaar is. " 

Maar de medewerkers van de universiteitsbibliotheek geven juist op alle fronten 
lage scores. 

Personeelsfunctionarissen minder positief dan de klant 
Opvallend is tenslotte dat twee personeelsafdelingen zichzelf op alle fronten laag 
inschatten: bij Pension-Plan en bij Juris. 
Dit kan waarschijnlijk verklaard worden vanuit de normen die men aan het eigen 
functioneren stelt: Bij Juris (een maatschap) zijn de maten absoluut niet 
geïnteresseerd in professioneel personeelsmanagement. Zij hebben evenmin een 
beeld welke voordelen daaraan kleven. Feitelijk doet men het nu al beter dan bij 
andere advocatenkantoren. Een medewerker over het personeelsbeleid bij Juris: 

"Je ervaart het vaak als normaal dat ze er zijn. onze personeelsfunctionaris 
en onze recruiter. Maar als je hoort hoe het bij andere advocatenkantoren 
gaat, dan merk je pas dat het een hele luxe is. De vanzelfsprekendheid dat 
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er een secretaresse is, ook als de eigen afdelingssecretaresse op vakantie is, 
de goede wervingsprocedure, de homogeniteit in mensen, etc., dat is elders 
toch wel anders. " 

De personeelsfunctionaris en de recruiter moeten elke keer weer veel energie 
steken in het verkrijgen van budget: 

"Voor het oog doet men het hier heel serieus, maar wat betreft het los-
peuteren van de benodigde financiële middelen voor het personeels
beleidsinstrumentarium, daarvoor moet het onderste uit de kan gepraat 
worden. ... Het personeelsbeleid an sich neemt men serieus, alles wordt wel 
erkend. Alleen als je er de middelen voor vraagt dan staat men er minder 
voor open. Of de maten vinden dat zij het zelf het beste kunnen. " 

Bij Pension-Plan scoren de klanten (zowel medewerkers als managers) 
administratie zowel als regelvorming negatief. Personeelsfunctionarissen scoren 
daarnaast ook ontwikkelingsinstrumenten negatief. De personeelsafdeling erkent 
dus de problemen van de klanten. Het hoofd P&O van Pension-Plan bijvoorbeeld 
over de personeelsadministratie: 

"Het registreren van gegevens doen de personeelsfunctionarissen erbij. Als 
je een grotere omvang zou hebben zou je hier een aantal specialisten voor 
kunnen inzetten. Vandaar dat we de administratie willen gaan 
recentraliseren of concentreren zoals we dat hier noemen. Op dit moment 
klopt de informatie in het systeem absoluut niet. " 

7.2.2 Inzicht in tevredenheid van klanten over de personeels
administratie, de regelvorming en de ontwikkelings
instrumenten 

Vervolgens wordt nader ingegaan in hoeverre de personeelsfunctionarissen goed 
inzicht hebben in de perceptie van de klanten. Dit gebeurt door de precieze 
waardering van klanten en personeelsfunctionarissen per activiteit op een rijtje te 
zetten, te beginnen met het onderwerp dat managers het belangrijkst vinden: 
adequate personeelsadministratie. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde groep 
respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. de 
managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect adequate personeelsadministratie. 
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Organisatie Administratie (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 7,0 £5 6,8 
2. H-Holding 8,0 7,0 7,1 
3. Digi-trans 8,0 8,0 7,6 
4. NV Nuts 8,0 7,5 7,3 
5. Electra 6,7 5,7 LI 
6. World Containers 8,5 7.0 6.0 
7. Pension-Plan 6,3 IQ iÂ 
8. Pecunia 6,5 4J5 7,4 
9. Juris 7,0 8,0 £i 
10. Multi-meubel 6,0 «,0 6,5 
11. DG Vervoer 8,0 7,5 7,4 
12. Sociale werkvoorziening 7,3 19 52 
13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,7 8,2 
14. Rijksdienst 7,5 6,7 6,8 
15. Streekziekenhuis 8,0 7,2 7,0 
16. Omroep 8,0 7,0 8,0 
17.Universiteitsbibliotheek 8,0 8,0 6.8 
18. Douane 9,5 6J. L9 
19. Verpleeghuis 8,0 3J 7,4 
20. Gemeente 4,5 4,0 6J_ 
Gemiddelde 7,4 6,7 6,9 

Tabel 7.3 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
adequate administratie. Indien een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten de 
administratie aanzienlijk lager (=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Indien 
een getal vet, cursief en onderstreept is. dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk 
(=meer dan 1 punt) hoger dan die van de personeelsfunctionarissen. De minimale score is 2 
de maximale score is 10. 

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de personeelsafdeling in 20% van de 
gevallen (vier organisaties: World Containers, Pension-plan, Sociale Werkvoor
ziening en Douane) een aanzienlijk rooskleuriger beeld heeft over de kwaliteit 
van de personeelsadministratie dan management en medewerkers. 
Bij drie organisaties (Pecunia, Verpleeghuis en Universiteitsbibliotheek), heeft 
één van beide klantengroepen een aanzienlijk negatiever beeld. Bij de 
Universiteitsbibliotheek zijn dat de medewerkers en bij Pecunia en het 
Verpleeghuis is dat het management. 

Dus bij zes van de 20 organisaties (30%) scoort de personeelsafdeling wat betreft 
personeelsadministratie aanzienlijk slechter in de ogen van het management dan 
zij zelf denken. Dit terwijl het management de personeelsadministratie juist het 
belangrijkste aspect vindt. 
Bij de Sociale Werkvoorziening bestaat erg veel kritiek op de personeels
administratie. Een manager: 
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De personeelsadministratie kan veel en veel beter. Er zitten in alle 
overzichten wel fouten en het duurt altijd erg lang. ... Als je belt naar de 
administratie dan is het nooit hun fout maar altijd die van jezelf. Ze zeggen 
gewoon dat ze geen fouten maken. ... Dit heeft m.i. ook te maken met de 
kwaliteit van de afdeling. Er werkt nu een WSW-er en geen ambtenaar. 
Waarom zetten ze er geen ambtenaar op? " 

Opvallend is dat bij vier organisaties de personeelsadministratie, naar de mening 
van één van de twee klantengroepen, beter is dan de personeelsafdeling zelf 
denkt. Bij Juris en bij de Gemeente is dit de mening van de medewerkers, bij F-
Data en Multi-meubel van het management. Bij Multi-meubel zegt een manager: 

"De personeelsadministratie, dat loopt hier gewoon goed. En als het een 
keer niet klopt dan geef ik een belletje en dan wordt het geregeld. Het is wel 
eens wat bureaucratisch allemaal en dat kan soms vervelend zijn. Maar dat 
heeft te maken met hoe de loonperiode loopt. Het kan voorkomen dat iets 
pas na 7 weken betaald wordt. " 

De opvallendste verschillen doen zich voor bij de Douane en bij de Gemeente: bij 
de Douane zijn de personeelsfunctionarissen relatief veel positiever over de 
administratie dan managers en medewerkers. Bij de Douane is men vooral 
ontevreden, zo is gebleken tijdens de interviews, over de onpersoonlijke wijze 
waarop er met medewerkers wordt omgegaan die vragen hebben. Vaak krijgt men 
geen antwoord. Bij de Gemeente zijn de medewerkers aanzienlijk tevredener over 
de kwaliteit van de administratie dan de managers en personeelsfunctionarissen. 
Hiervoor is geen duidelijke verklaring. 

De regelvorming 
Als gekeken wordt naar het takenpakket van de personeelsafdeling dan vinden 
medewerkers de regelvorming het belangrijkste, zo bleek in hoofdstuk 6. Met 
regelvorming wordt gedoeld op duidelijke en heldere organisatie- en 
functiestructuur, etc. Medewerkers zoeken hierin naar duidelijkheid en zekerheid. 
In onderstaande tabel worden de scores van de verschillende categorieën 
respondenten uiteengezet. 
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Organisatie Regelvorming (scores) 
P-functionaris Mananagers Medewerkers 

l.F-Data 8,0 12 10 
2. H-Holding 9,0 8,5 8,0 
3. Digi-trans 7,0 7,0 6,1 
4. NV Nuts 9.0 8.0 8,1 
5. Electra 8,3 9,0 9,1 
6. World Containers 8,5 9,0 8,2 
7. Pension-Plan 7,7 7,8 7,2 
8. Pecunia 9,5 8,8 8,2 
9. Juris 5,5 - 6,0 
10. Multi-meubel 9,0 5,0 9,0 
11. DG Vervoer 10,0 8.5 8J 
12. Sociale Werkvoorziening 8,2 8,4 8,4 
13. Jeugd & Welzijn 6,0 LI 7,0 
14. Rijksdienst 6,5 M SJ 
15. Streekziekenhuis 8,0 8,2 8,6 
16. Omroep 8,5 8,4 7,8 
17. Universiteitsbibliotheek 8,5 9,0 JA 
18. Douane 9,5 M 8,8 
19. Verpleeghuis 7,0 7,3 7,8 
20. Gemeente 8,5 7,5 7.3 
Gemiddelde 8,1 7,9 7,8 

Tabel 7.4 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager 
(=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en 
onderstreept is. dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger 
dan die van de personeelsfunctionarissen. 

Uit de tabel blijkt dat in twee van de 20 gevallen (10%) beide klantengroepen, 
dus zowel management als medewerkers, de regelvorming binnen de organisatie 
lager achten dan de personeelsafdeling dat zelf doet. Hiervan is sprake bij F-Data 
en bij DG Vervoer. 

In vier gevallen (20%) scoort één van beide klantengroepen de regelvorming 
lager dan de personeelsafdeling. Bij twee organisaties, de Universiteitsbibliotheek 
en de Gemeente, zijn dit de medewerkers. Bij de andere twee, Multi-meubel en de 
Douane, is dat het management. Bij Multi-meubel is het management van mening 
dat de regelvorming daar laag scoort. Een manager van Multi-meubel: 

"Wat moet ik doen om iemand te ontslaan? Het beleid is hier datje in het 
diepe wordt gegooid. Ik denk dat PZ dan ook de functie heeft om bepaalde 
zaken toe te lichten en daarover te adviseren. Soms vraag ik me echt af hoe 
andere managers dat doen allemaal. ... Toen ik hier pas werkte moest ik 
iemand ontslaan. Ik wist niet hoe dat moest. Ik wil graag over dat soort 
zaken geïnformeerd worden. ... Je moet over de basiskennis beschikken. " 
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Medewerkers, de groep die het sterkst aan regelvorming hecht, zijn bij 6 orga
nisaties (30%) aanzienlijk negatiever dan de personeelsfunctionarissen. 

Bij Jeugd & Welzijn heeft het management een positiever beeld over de regel
vorming dan de personeelsafdeling en de medewerkers. 
Jeugd & Welzijn is een organisatie waar veel geëxperimenteerd wordt met nieuwe 
methoden in het primaire proces (opvang en begeleiding van jongeren). Deze 
informele sfeer, waar bovendien veel ad hoc gebeurt, vergt veel van medewerkers. 
Regelvorming scoort dan ook in de ogen van zowel medewerkers als perso
neelsfunctionarissen laag. En hoewel het management dit iets beter beoordeelt, 
nuanceert men zelf. Een directeur: 

"Het sterke en het zwakke pimt in deze organisatie is dat we informeel 
georganiseerd zijn. Het voordeel is dat we flexibel zijn. Het nadeel is dat het 
niet zo helder is voor de mensen. ... We zijn een bedrijf dat voortdurend in 
verandering en in beweging is. Het effect op de mensen is een redelijke 
mate van onzekerheid. Mensen geven wel eens signalen af. De derde 
'uitdaging ' in vijfjaar is wel eens veel. " 

Bij de Rijksdienst zijn zowel management als medewerkers van mening dat de 
regelvorming beter is dan de personeelsafdeling zelf vindt. 

Het meest opvallende verschil wordt geconstateerd bij Multi-meubel. Daar geven 
medewerkers en personeelsfunctionarissen gemiddeld een 9,0 aan regelvorming 
en managers slechts een 5,0 gemiddeld. Medewerkers ervaren bij Multi-meubel in 
praktijk veel regels. In hun ogen is de organisatie duidelijk. Dit komt 
waarschijnlijk omdat zij onderdeel uitmaken van een winkelfiliaal, waarin de 
organisatiestructuur klip en klaar is. Vanuit het gezichtspunt van de filiaal-
managers kan een veel groter deel van de organisatie worden beschouwd. Kenne
lijk is dat met de huidige regelvorming minder goed te doorgronden. 

De gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten 
Personeelsfunctionarissen zijn van mening, zo is uit de analyse in hoofdstuk 6 
naar voren gekomen, dat het ontwikkelen en gebruiken van gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten hun kernactiviteit vormt. In onderstaande tabel is 
uiteengezet hoe de verschillende groepen respondenten per organisatie de 
kwaliteit van deze activiteit waarderen. 
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Organisatie Gestructureerde ontwikkeling (scores) 
P-functionaris Managers Medewerkers 

l.F-Data 9,0 8,0 11 
2. H-Holding 6,5 7Ä IA 
3. Digi-trans 10,0 9,5 M 
4. NV Nuts 8,0 6£ 6̂ 3 
5. Electra 6,5 8J_ 9,2 
6. World Containers 8,0 9,0 5À 
7. Pension-Plan 7,5 10,0 8,4 
8. Pecunia 6,0 M 7,8 
9. Juris 6,5 SJ_ M 
10. Multi-meubel 10,0 M M. 
11. DG Vervoer 10,0 1Â 7.3 
12. Sociale Werkvoorziening 5,0 U. 7,6 
13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,3 7,1 
14. Rijksdienst 8,0 9,0 8,4 
15. Streekziekenhuis 5,0 M 8J_ 
16. Omroep 6,7 ü il 
17. Universiteitsbibliotheek 9,0 8,0 12 
18. Douane 8,8 10,0 8,3 
19. Verpleeghuis 7,5 SJ. 7,2 
20. Gemeente 7,4 8,3 9,5 
Gemiddelde 7,7 8,2 7,6 

Tabel 7.5 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties (20%), te weten NV Nuts, Multi-meubel, de Omroep en DG 
Vervoer zijn zowel management als medewerkers aanzienlijk minder positief dan 
de personeelsfunctionarissen over de gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

Bij drie organisaties (15%) is één van de twee klantengroepen aanzienlijk minder 
positief hierover. Bij F-Data, World Containers en bij de Universiteitsbibliotheek 
zijn de medewerkers minder positief dan de personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties is een van de klantengroepen positiever dan de perso
neelsfunctionarissen: bij Pension-Plan, de Douane en het Verpleeghuis zijn de 
managers positiever. Bij de Gemeente zijn de medewerkers positiever dan de 
personeelsfunctionarissen over gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

1 Met een aanzienlijk verschil duiden we een verschil aan van meer dan 1 punt. 
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Bij maar liefst zes organisaties (30%) zijn beide klantengroepen positiever dan de 
personeelsfunctionarissen. Het betreft hier de organisaties H-Holding, Electra, 
Pecunia, Juris, de Sociale Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. 
Bij een advocatenkantoor als Juris werken hoofdzakelijk professionals. Daar is 
kennelijk minder behoefte aan regelvorming dan bij medewerkers in andere 
organisaties. Een personeelsfunctionaris: 

"Ik ben een tijdje geleden begonnen met het maken van functiebeschrij
vingen. Maar daar was de leiding hier niet zo gek op dus daar ben ik weer 
mee gestopt. " 

Bij de Sociale Werkvoorziening moet er nog veel gebeuren aan het personeels-
managementinstrumentarium. Het hoofd P&O: 

"We worden nog te veel opgeslokt door de operatie en daardoor hebben we 
veel te weinig tijd voor beleid. .... We moeten nog veel zaken oppakken op 
het gebied van functiebeschrijvingen, beoordelingen voor ambtenaren, 
training en opleiding, doorstroom en het opstellen van een organisatie
handboek. " 

Bij elkaar zijn dus bij tien organisaties (50%) de personeelsfunctionarissen 
negatiever over de activiteit gestructureerde ontwikkeling dan één of beide 
klantengroepen. 

De meest opvallende verschillen in perceptie zijn aangetroffen bij Pecunia, 
Sociale Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. In alle drie deze gevallen zijn 
de personeelsfunctionarissen aanzienlijk minder tevreden over de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten dan managers en medewerkers. Een verklaring voor 
dit verschil in perceptie zou gelegen kunnen zijn in het feit dat bij alle drie de 
organisaties men druk bezig is het personeelsmanagementinstrumentarium te 
herontwerpen, te verbeteren, etc. Het kan zijn dat hierdoor het beeld dat men zelf 
heeft van het instrumentarium afwijkt van de realiteit. 

Samenvatting 
Ten aanzien van de inhoud van het werk kan gesteld worden dat de perso
neelsfunctionarissen een rooskleuriger beeld hebben dan de klanten. Opvallend is 
dat alle drie de groepen relatief minder tevreden zijn over dat aspect van het werk 
van de personeelsafdeling dat zij zelf belangrijk vinden: 
• het management is het vaakst ontevreden over de personeelsadministratie (in 

30% van de gevallen een aanzienlijk verschil met de perso
neelsfunctionarissen zelf); 

• medewerkers zijn het minst tevreden over de regelvorming (in 30% van de 
gevallen een aanzienlijk verschil met de personeelsfunctionarissen); 
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• personeelsfunctionarissen zijn het minst tevreden over gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten (in 50% van de gevallen een aanzienlijk verschil 
met één of beide klantengroepen). 

Verder is het zo dat over het geheel genomen de personeelsfunctionarissen 
positiever zijn dan hun klanten: 
• slechts bij één organisatie, de Universiteitsbibliotheek, beoordelen de mana

gers alle drie de aspecten als hoog; 
• bij eveneens één organisatie (Electra) beoordelen de medewerkers alle drie 

de aspecten als hoog; 
• bij maar liefst vijf organisaties (NV Nuts, World Containers, DG Vervoer, 

Universiteitsbibliotheek, Douane) beoordelen de personeelsfunctionarissen 
alle drie de aspecten als hoog. 

Medewerkers zijn in het algemeen het minst tevreden en managers nemen een 
middenpositie in: 
• managers scoren in 60% van de gevallen alle drie aspecten of twee van de 

drie aspecten als hoog; 
• personeelsfunctionarissen scoren in 55% van de gevallen alle drie of twee 

van de drie aspecten als hoog; 
• medewerkers scoren in slechts 35% van de gevallen alle drie of twee van de 

drie aspecten als hoog. 

Managers zijn over het algemeen het meest tevreden met de gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten. Zij geven gemiddeld gezien een 8,2 hiervoor, 
tegenover een 7,4 en een 7,6 van respectievelijk personeelsfunctionarissen en 
medewerkers. Hier hoeft dus naar hun mening weinig extra aandacht aan te 
worden besteed. 

7.2.3 Beoordeling van de personeelsfunctie op de specifieke taken voor 
managers 

In totaal zijn 17 vragen gesteld over taken die de personeelsfunctie alleen voor 
managers uitvoert en waarbij de medewerkers niet als klant kunnen worden 
beschouwd. Het betreft bijvoorbeeld overzichten, personeelsplanning, budget
bewaking van opleidingskosten, e.d. 
Hieruit kwam naar voren dat (zie hoofdstuk 6): 
• managers vooral hechten aan informatie over personele kosten; 
• personeelsfunctionarissen vooral hechten aan personeelsinformatievoorzie

ning in het algemeen. 

Een analyse levert vier typen personeelsafdelingen op: 
• type IK (scoort hoog op personele informatie, hoog op personele kosten); 
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• type Ik (scoort hoog op personele informatie, laag op personele kosten); 

• type iK (scoort laag op personele informatie, hoog op personele kosten); 
• type ik (scoort laag op personele informatie, laag op personele kosten). 

Uit tabel 7.6 blijkt dat personeelsfunctionarissen relatief ontevreden zijn over de 

informatievoorziening: bij maar liefst zeven van de 19 organisaties (37%) scoort 

men op beide aspecten laag . 

Organisatie Type IK TYPE Ik TYPE iK TYPE ik 
l.F-Data Managers P-funct. 

2. H-Holding Managers 
P-funct. 

3. Digi-trans Managers P-funct. 
4. NV Nuts - - - -
5. Electra Managers P-funct. 
6. World Containers P-funct. Managers 
7. Pension-Plan Managers P-funct. 
8. Pecunia P-funct. Managers 
9. Juris Managers 

P-funct. 
10. Multi-meubel Managers 

P-funct. 
11. DG Vervoer Managers 

P-funct. 
12. Sociale 
Werkvoorziening 

Managers 
P-funct. 

13. Jeugd & Welzijn Managers P-funct. 
14. Rijksdienst Managers P-funct. 
15. Streekziekenhuis Managers P-funct. 
16. Omroep Managers P-funct. 
17. 
Universiteitsbibliotheek 

Managers 
P-funct. 

18. Douane P-funct. Managers 
19. Verpleeghuis Managers P-funct. 
20. Gemeente P-funct. Managers 
Totaal: Managers: 

P-functionarissen: 
6 (32%) 
5 (26%) 

7 (37%) 
4(21%) 

3(16%) 
3(16%) 

3 (16%) 
7 (37%) 

Tabel 7.6 - Score op personele informatie en personele kosten voor managers en 
personeelsfunctionarissen. 

Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is weer gebaseerd op de 
mediaan (zie bijlage 1). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', 
indien er beneden gescoord wordt dan heet dit 'laag'. Hoog wordt uitgedrukt met een 
HOOFDLETTER. Laag door middel van een kleine letter. 
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Personeelsfunctionarissen zijn minder positief dan management 
Uit bovenstaand overzicht valt af te leiden dat personeelsfunctionarissen vaker 
negatief zijn over de informatievoorziening over kosten en over de 
informatievoorziening in het algemeen dan de managers: binnen drie van de 19 
organisatie (16%) zijn de managers niet tevreden over beide aspecten. Binnen 
maar liefst zeven organisaties (37%) zijn de personeelsfunctionarissen niet 
tevreden over beide aspecten. 
In vijf gevallen, te weten bij F-Data, de Rijksdienst, de Omroep, Jeugd & Welzijn 
en bij Electra zijn de personeelsfunctionarissen zelfs minder tevreden dan de 
klant. Het hoofd P&O van F-Data: 

"We hebben hier een gebrek aan personeelsinformatie. Alle gegevens staan 
verspreid over verschillende systemen en verschillende afdelingen. Want de 
financiële afdeling handelt hier ook veel administratieve dingen op 
personeelsgebied af. We doen nu veel 'op gevoel' en dat maakt sturen 
lastig. Alle basisgegevens moeten nog gestructureerd worden. " 

Score Organisatie Aantal (%) 
Man. P-funct.: eens (2x hoog) H-Holding, DG Vervoer 2 (10%) 
Man. P-funct.: eens 
(lx hoog, lx laag) 

Multi-meubel 
Sociale Werkvoorziening 

2(10%) 

Man. P-funct.: eens (2x laag) Juris, Universiteitsbibliotheek 2(10%) 
Geen overeenstemming F-Data, Digi-trans, NV Nuts, 

Electra, World Containers, 
Pension-Plan, Pecunia, Jeugd & 
Welzijn, Rijksdienst, Streek
ziekenhuis, Omroep, Douane 
Verpleeghuis, Gemeente 

12 (60%) 

Tabel 7.7-Samenvatting resultaten op personeelsinformatievoorziening en personele kosten 

Zowel personeelsfunctionaris als klant scoren beide aspecten als hoog 
Binnen twee organisaties (H-Holding en DG Vervoer) zijn personeelsfunctio
narissen en managers het erover eens dat de personele informatievoorziening in 
het algemeen en de informatievoorziening op het gebied van personele kosten 
beiden van goede kwaliteit zijn. Toch zijn ook bij H-Holding puntjes van kritiek. 
Een manager: 

"De personeelsinformatie is hier op zich goed geregeld. .... Overzichten 
zijn echter niet altijd foutloos. Ik heb het gevoel dat sommige zaken wel wat 
beter kunnen. " 

En de personeelsafdeling realiseert zich dit ook. Een medewerker van de perso
neelsafdeling: 
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"We zouden sommige dingen hier wat nauwkeuriger kunnen bijhouden. 
Bijvoorbeeld de autocategorieën van de hogere functiegroepen. Deze staan 
nergens geregistreerd en dat zou eigenlijk wel moeten. " 

En bij DG Vervoer is de directeur erg tevreden: 
"Ik heb als directeur een bepaald soort informatie nodig en die krijg ik 
ook: een totaal financieel personeelsoverzicht, per afdeling, per periode, 
waarin allerlei zaken zijn opgenomen, zoals bijzondere beloning en 
ziekteverzuim, e.d. per werknemer, etc. Ik ben hier dan ook zeer tevreden 
over. Op die manier kun je sturend werken. " 

Maar sommige directeuren spelen deze informatie met door naar de laag eronder. 
Een manager: 

"Ik zou zelf meer informatie willen hebben. Informatie over deformatie van 
mijn afdeling, ziekteverzuim, wanneer mensen in dienst zijn gekomen, enz. 
enz. Nu loopt alles via onze directeur en krijg ik er weinig van te zien. " 

Tenslotte een personeelsfunctionaris: 
"Iedere twee maanden brengen we rapportages uit over budgetbeheer 
Hierdoor weet men precies hoe men ervoor staat. We hebben zo zicht op de 
knelpunten en we kunnen kijken hoe we die op moeten lossen. De managers 
zijn hier tevreden over en we krijgen hier vaak complimenten over. " 

Zowel personeelsfunctionarissen als klant scoren één van beide aspecten als 
hoog 
Bij twee organisaties (Sociale Werkvoorziening en Multi-meubel) hebben 
management en personeelsfunctionarissen hetzelfde beeld van de informatievoor
ziening: de algemene informatievoorziening is goed, maar de informatie
voorziening over de personele kosten laat te wensen over. 

Zowel personeelsfunctionaris als klant scoren beide aspecten als laag 
Bij twee organisaties (Juris en de Universiteitsbibliotheek) zijn zowel managers 
als personeelsfunctionarissen negatief over personele informatievoorziening in het 
algemeen en over de informatievoorziening over de personele kosten. Een 
manager bij de Universiteitsbibliotheek: 

"Het kost alleen wel veel moeite om de ziekteverzuimcijfers boven tafel te 
krijgen. Het duurt allemaal erg lang voor dat dergelijke simpele cijfers er 
liggen. " 

Dit heeft te maken met het personeelsinformatiesysteem dat ze binnen de 
universiteit gebruiken. De personeelsfunctionaris hierover: 
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"Wij kunnen niet tegemoet komen aan de behoefte aan management
informatie bij de lijn. We hebben hier een lappendeken aan allerlei soorten 
informatiesystemen. Als er een vraag komt dan moeten we dat elke keer 
helemaal maken om die vraag te kunnen beantwoorden. En dat kost erg 
veel tijd en moeite. De Universiteit is wel bezig met de aanschaf van een 
nieuw personeelsinformatiesysteem, maar dat duurt nog wel even voordat 
het er is. " 

Maar cijfers liggen ook wat minder in de belangstelling van personeels
functionarissen, zoals een manager, het hoofd financiële zaken, bij Juris opmerkt: 

"In mijn ogen is het belangrijk dat we de bezetting van het kantoor in de 
vingers houden. We zijn opgedeeld in units hier en iedere unit heeft aan het 
hoofd een compagnon, daaronder komen de medewerkers en daaronder 
stagiaires. Naast deze fee-earners zijn er de secretariële ondersteuners  
Per compagnon zijn drie tot vier medewerkers. De verhouding fee-earner 
secretaresse is niet één op één. De secretaresse ratio is 0, 75 per fee-earner 
Die ratio 's zijn belangrijk. Ik denk dat dat door de personeelsafdeling niet 
voldoende onderkend wordt. Er wordt wel aan vervanging van mensen 
maar niet aan die ratio gedacht, denk ik wel eens. " 

Inzicht in de tevredenheid van klanten over de informatievoorziening 
Managers zijn van mening dat het verschaffen van informatie over personele 
kosten het belangrijkste aspect van de inhoud van het werk is van perso
neelsfunctionarissen, als wordt gekeken naar die activiteiten waar alleen 
managers belang bij hebben (zie hoofdstuk 6). Het betreft bij personele kosten 
informatie over budgetten voor opleidingen, fonnatie/personeelsbudgetbeheer. 
loonkosten, etc. In onderstaande tabel staan de precieze scores uitgezet. 

Hiervoor is de gemiddelde waardering weer gebruikt1. 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect personele kosten. 
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Organisatie Personele Kosten (scores) 
P-functionarissen Managers 

l.F-Data 5,0 5,0 
2. H-Holding 9,5 1Ä 
3. Digi-trans 7,0 8J_ 
4. NV Nuts - -
5. Electra 6,0 8J_ 
6. World Containers 8,5 7.7 
7. Pension-Plan 9,0 12. 
8. Pecunia 7,0 7,7 
9. Juris 6,0 6,0 
10. Multi-meubel 6.0 6,0 
11. DG Vervoer 8,0 7,5 
12. Soc. Werkvoorziening 5,6 5,8 
13. Jeugd & Welzijn 5,0 £5 
14. Rijksdienst 7,0 7,3 
15. Streekziekenhuis 8,7 8,0 
16. Omroep 6,5 6,0 
17. Universiteitsbibliotheek 7,0 6,6 
18. Douane 9,0 M 
19. Verpleeghuis 8,0 7,3 
20. Gemeente 8,0 7,0 
Gemiddelde 7,2 7,0 

Tabel 7.7 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wamieer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeel sfunct ionari ssen. 

Bij vier organisaties (21%) is er sprake van een aanzienlijk verschil in perceptie 
tussen de personeelsfunctionarissen en de managers inzake welke informatie 
beschikbaar is over de personele kosten: managers beoordelen dit aanzienlijk 
negatiever dan de personeelsfunctionarissen zelf. Hiervan is sprake bij H-
Holding, Pension-Plan, World Containers en de Douane. 
Bij drie organisaties (16%) is er eveneens sprake van een aanzienlijk verschil, 
maar hier zijn de personeelsfunctionarissen zelf minder positief dan de klant. 
Hiervan is sprake bij Digi-trans, Electra en Jeugd & Welzijn. 

De personeelsinformatie in het algemeen 
Personeelsfunctionarissen vinden de belangrijkste activiteit die zij specifiek aan 
het management aanbieden de personele informatievoorziening in algemene en 
bredere zin, zo bleek in hoofdstuk 6. 
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Hieronder staan de precieze scores uitgewerkt. Hiervoor is wederom de gemid
delde waardering gebruikt. 

Organisatie Personele Informatievoorziening (scores) 
P-functionarissen Managers 

l.F-Data 3,0 6J 
2. H-Holding 6,5 6,5 
3. Digi-trans 8,0 6JS 
4. NV Nuts - -
5. Electra 5,7 5,0 
6. World Containers 6,5 IQ 
7. Pension-Plan 4,3 M 
8. Pecunia 6,0 4.8 
9. Juris 5,0 LO 
10. Multi-meubel 7,0 6,0 
11. DG Vervoer 10,0 10 
12. Sociale Werkvoorziening 7,3 6,4 
13. Jeugd & Welzijn 4,0 6J_ 
14. Rijksdienst 4,5 M 
15. Streekziekenhuis 5,0 6,0 
16. Omroep 4,0 6J 
17. Universiteitsbibliotheek 5,5 5,5 
18. Douane 4,8 M 
19. Verpleeghuis 5,0 6,4 
20. Gemeente 6,0 6.0 
Gemiddelde 5,7 5,4 

, Tabel 7.8 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is. 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

In zes gevallen (32%) is het beeld van de managers over de personele 
informatievoorziening aanzienlijk minder rooskleurig dan dat van de perso
neelsafdeling. Dit is het geval bij Digi-trans, World Containers, Pecunia, Juris, 
DG Vervoer en de Omroep. 

Bij eveneens zes organisaties (32%) is het beeld van de managers positiever dan 
dat van de personeelsfunctionarissen. Hiervan is sprake bij F-Data, Pension-Plan, 
Jeugd & Welzijn, de Rijksdienst, de Douane en het Verpleeghuis. Kennelijk 
willen de personeelsfunctionarissen hier meer bieden dan zij nu doen, maar zit het 
management daar niet op te wachten. 
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De meest opvallende scores zijn die bij F-Data en bij DG Vervoer. Bij F-Data is 
de personeelsafdeling opvallend negatiever over de kwaliteit van de 
personeelsinformatie dan het management. Men wil daar ook een nieuw 
personeelsinformatiesysteem. Het management deelt dat beeld niet, zij vinden de 
informatie die zij krijgen voldoende. Een verklaring is dat de personeelsafdeling 
ook stuurinfonnatie wenst. Het management heeft daar (nog) geen behoefte aan. 
Bij DG Vervoer is de personeelsafdeling veel positiever over de personeels-
informatievoorziening dan het management. Uit de gesprekken blijkt dat een 
aantal managers niet op de hoogte is van de vele reguliere overzichten die door de 
personeelsafdeling onder de topmanagers worden verspreid. Een aantal 
topmanagers blijkt deze voor zichzelf te houden en niet verder te verspreiden. 

Samenvatting van de taken voor managers 
Er zijn een aantal vragen in de vragenlijst opgenomen die te maken hebben met 
taken die alleen worden uitgevoerd voor de klantengroep management, zoals 
bijvoorbeeld functiewaardering, ondersteuning bij de werving, etc. Opvallend is 
dat, als specifiek naar deze taken wordt gevraagd, zowel personeelsfunctiona
rissen als managers het belang van personeelsinformatie het grootst achten. Wel 
legt men de nadruk anders: personeelsfunctionarissen op de personeelsinfor-
matievoorziening in brede zin en managers op specifieke informatie over kosten 
die gemoeid zijn met personeel. 
hi het algemeen kan gesteld worden dat personeelsfunctionarissen negatiever zijn 
over de informatievoorziening dan het management. Op zich is dit niet zo 
verwonderlijk gezien de vele moeite die binnen veel organisaties moet worden 
geleverd om bepaalde cijfers boven water te krijgen. Bij bijvoorbeeld F-Data, de 
Universiteitsbibliotheek, Pension-Plan, het Streekziekenhuis en bij de Gemeente 
is hiervan sprake. Tijd en moeite die vaak niet zichtbaar zijn voor de lijn. Het 
management heeft alleen te maken met de overzichten die er uiteindelijk geleverd 
worden. 
De invoering van een personeelsinformatiesysteem kost eveneens erg veel tijd en 
moeite. Binnen een aantal organisaties zijn er net lange trajecten afgerond om tot 
invoering van een dergelijk systeem te komen, zoals bij Pension-Plan, de 
Rijksdienst en de Gemeente. Dergelijke trajecten bepalen vaak in hoge mate de 
beeldvorming over de personeelsinformatievoorziening. Ook hiervoor geldt dat 
met name de personeelsfunctionarissen te maken hebben gehad met de vaak 
moeizame trajecten. De managers staan ook hier op veel grotere afstand. 

7.3 Een professionele personeelsfunctie over de klantgerichtheid 

In hoofdstuk 2 is gesteld dat de legitimiteit van de personeelsafdeling afhankelijk 
is van twee zaken: het oordeel van klanten over de kwaliteit van de 
dienstverlening (onderzoeksvraag 2) en de toegekende speelruimte (onderzoeks
vraag 3). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het klantoordeel: de mate waarin de 

Professionalisering van de personeelsfunctie 151 



personeelsafdeling in de perceptie van klanten en van zichzelf klantgericht 
opereert op voor de klant belangrijke aspecten. In hoofdstuk 6 is gebleken dat 
betrouwbaarheid van dienstverlening voor managers en personeelsfunctionarissen 
zelf het belangrijkst is. Medewerkers vinden aandacht het belangrijkste aspect 
van de dienstverlening. 
Als het gaat om klantgerichtheid c.q. dienstverlening dient een professionele 
personeelsafdeling dan alleen hoog te scoren op aandacht en betrouwbaarheid? Of 
gaat het er juist om het verschil met de klant zo gering mogelijk te laten zijn? 
Zeithaml e.a. (1990) stellen (zie ook paragraaf 5.2.4) dat excellente dienst
verlenende organisaties goed dienen te scoren op alle vijf door hen gevonden 
aspecten. Betrouwbaarheid is daarbij het belangrijkst, maar ook de andere 
aspecten dienen positief te scoren in de ogen van de klant, aldus Zeithaml. Voor 
dit onderzoek wordt gefocust op twee aspecten van dienstverlening, nl. diegene 
die in de ogen van managers (de betrouwbaarheid) en van medewerkers (de 
individuele aandacht) het meest belangrijk zijn. In het verlengde van Zeithaml 
wordt gesteld dat professionele personeelsafdelingen op deze beide aspecten hoog 
dienen te scoren. Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 7.2.1. 

Maar tevens dient een professionele personeelsfunctie goed zicht te hebben op de 
mening en beelden die bij de klanten over zijn afdeling leven. Immers pas als hij 
zicht heeft op welke eisen en verwachtingen de klanten hebben kan de 
personeelsfunctionaris hier optimaal op inspelen. Het verschil in perceptie tussen 
personeelsfunctionaris en klanten dient dus minimaal te zijn. Met dit uitgangspunt 
worden de precieze scores in paragraaf 7.2.2 en 7.2.3 verder uitgewerkt. 

7.3.1 Beoordeling van de aspecten aandacht en betrouwbaarheid 
Zoals gesteld dienen professionele personeelsafdelingen zowel hoog1 te scoren op 
aandacht als op betrouwbaarheid. We onderscheiden op basis van de score
indeling hoog/laag, vier typen personeelsafdelingen: 
• type AB (scoort hoog op aandacht en hoog op betrouwbaarheid); 
• type Ab (scoort hoog op aandacht en laag op betrouwbaarheid);type aB 

(scoort laag op aandacht en hoog op betrouwbaarheid); 
• type ab (scoort laag op zowel aandacht als betrouwbaarheid). 

In tabel 7.9 is de beoordeling van de drie groepen gezamenlijk uiteengezet: 

ï Of binnen een organisatie hoog dan wel laag op een aspect wordt gescoord door een 
bepaalde categorie respondenten, is bepaald door middel van het maken van een 
frequentie verdeling van alle gemiddelden (=basisscore) van een bepaalde categorie. De 
lijn is getrokken bij de mediaan: alles daarboven is als 'hoog' aangemerkt, alles daar 
beneden als 'laag'. Zie bijlage B voor een overzicht van waar de scheidslijn tussen hoog 
en laag precies is getrokken. De score hoog wordt uitgedrukt door middel van een 
HOOFDLETTER. Een lage score door middel van een kleine letter. 

152 Professionalisering van de personeelsfunctie 



Organisatie Type AB Type Ab TYPE aB Type ab 
l.F-Data P-funct. Managers Medew. 
2. H-Holding P-funct. Managers 

Medew. 
3. Digi-trans Managers 

P-funct. 
Medew. 

4. NV Nuts Managers 
P-funct. 

Medew. 

5. Electra P-funct. Managers 
Medew. 

6. World Containers Managers 
Medew. 
P-funct. 

7. Pension-Plan Managers 
P-funct. 

Medew. 

8. Pecunia Managers Medew. 
P-funct. 

9. Juris Medew. 
P-funct. 

Managers 

10. Multi-meubel P-funct. Medew. Managers 
11. DG Vervoer P-funct. Managers Medew. 
12. Sociale Werkvoorziening P-funct. Managers 

Medew. 
13. Jeugd & Welzijn Managers 

Medew. 
P-funct. 

14. Rijksdienst Managers Medew. P-funct. 
15. Streekziekenhuis Managers 

P-funct. 
Medew. 

16. Omroep Managers 
P-funct. 

Medew. 

17. Universiteitsbibliotheek P-funct. Managers Medew. 
18. Douane P-funct. Managers 

Medew. 
19. Verpleeghuis Managers 

P-funct. 
Medew. 

20. Gemeente Managers Medew. 
P-funct. 

Totaal: Managers: 
Medewerkers: 

P-functionarissen 

4 (20%) 
1 (5%) 

10(50% 

6 (30%) 
3(15%) 
5 (25%) 

7 (35%) 
5 (25%) 
2(10%) 

3 (15%) 
11 (55%) 
3 (15%) 

Tabel. 7.9 - Score op aandacht en betrouwbaarheid per organisatie. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat managers aanzienlijk positiever denken over de 
klantgerichtheid van de personeelsafdeling dan de medewerkers: van vier (20%) 
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van de 20 organisaties is het management positief zowel over de aandacht die de 
personeelsafdeling aan klanten schenkt als over de betrouwbaarheid van de 
dienstverlening. Bij Digi-trans, Jeugd & Welzijn, de Rijksdienst en het 
Verpleeghuis beoordeelt het management de dienstverlening op beide aspecten als 
hoog: men is zowel positief over de aandacht als over de betrouwbaarheid van de 
personeelsafdeling. 
Hiertegenover staat slechts één (5%) organisatie, Jeugd & Welzijn, waar de 
personeelsafdeling volgens de medewerkers op beide aspecten hoog scoort. 
Andersom zijn bij elf organisaties (55%) medewerkers negatief over de 
klantgerichtheid. Zij geven een lage score op zowel aandacht als betrouw
baarheid. Slechts bij drie organisaties, Electra, de Douane en Multi-meubel 
(15%) is het management over beide aspecten negatief. 

Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat personeelsfunctionarissen een aanzienlijk 
positiever beeld over hun dienstverlening, hun klantgerichtheid, hebben dan de 
klanten: maar liefst bij tien organisaties (50%) hebben de personeels
functionarissen het beeld dat zij veel aandacht aan hun klanten schenken en dat zij 
zeer betrouwbaar zijn in hun dienstverlening. Dit tegenover het management van 
20% van de organisaties (vijf) en de medewerkers van 5% van de organisaties 
(één). 

Score Organisatie Aantal% 
Manager, Medewerker, P-functionaris: 
eens en 2x hoog 

Jeugd & Welzijn 1 (5%) 

Manager, Medewerker, P-functionaris: 
eens en lx hoog 

World Containers 1 (5%) 

Manager, Medewerker: eens 
en minder positief dan P-functionaris 

H-Holding, Sociale 
Werkvoorziening , 
Electra, Douane 

4 (20%) 

Manager, en P-functionaris: eens 
Medewerker: minder positief 

Digi-trans, Verpleeghuis, 
Pension-Plan, Omroep, 
Streekziekenhuis, NV 
Nuts 

6 (30%) 

P-functionaris en Medewerker: zelfde 
(neg.) beeld, Manager: positiever 

Pecunia, Gemeente, Juris 3(15%) 

Geen overeenstemming F-Data, Multi-meubel, 
Universiteitsbibliotheek, 
Rijksdienst, DG Vervoer 

5 (25%) 

Tabel. 7.10 - Samenvatting scores klantgroepen op dienstverlening 

De scores uit tabel 7.9 en de samenvatting in tabel 7.10 worden hieronder 
toegelicht. Tevens worden kenmerkende citaten uit de interviews aangehaald, die 
de situatie binnen de betrokken organisatie verduidelijken. 
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Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen scoren beide aspecten 
als hoog 
Slechts bij één organisatie (Jeugd & Welzijn), zijn zowel klanten (managers en 
medewerkers) als personeelsfunctionarissen het erover eens dat er sprake is van 
een hoge mate van aandacht en van een hoge mate van betrouwbaarheid bij de 
dienstverlening. 
Binnen deze organisatie was er tot voor twee jaar geen echte personeelsafdeling. 
Deze bestond feitelijk alleen uit een personeels- en salarisadministratie. Sinds de 
komst van een nieuw hoofd P&O is er veel veranderd. Men is hier over het alge
meen tevreden over, al ziet men wel ook nog veel verbeterpunten. Een directeur: 

"De relatie tussen lijnmanagement en P&O is erg goed. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van P&O en de afdeling stelt zich dienstig op. Men zegt 
niet gauw nee en dat wordt gewaardeerd". 

En een lijnmanager: 
"Ik ben erg over P&O te spreken. ...De drempel is laag en de mensen stap

pen makkelijk binnen en vice versa: men stapt makkelijk op de mensen af. 
Soms hebben we wel een meningsverschil of een verschil over de priori
teiten die gesteld moeten worden. ... Over de wijze waarop de functione
ringsgesprekken gevoerd gaan worden. P&O kiest voor een ontwikkelings
gerichte aanpak. Op zich ben ik het daar mee eens, maar niet alle 
organisatiedelen lenen zich daarvoor. " 

Een medewerker die ook in de OR zit: 
"Vanuit de OR hebben we P&O zien groeien. Het was een afdeling die 
alleen de salarisadministratie deed. Daarnaast zat er nog bedrijfsmaat
schappelijk werk .Het was een zeer ambtelijke club en pogingen om dat te 
verbeteren lukten niet: P&O was een sluitstuk voor de organisatie. Er is nu 
een echte personeelsfunctionaris gekomen en er is een duidelijker 
takenpakket. P&O moet zorgen dat er meer op een centrale, sturende wijze 
met P&O wordt omgegaan. " 

Tenslotte het hoofd P&O: 
"Toen ik begon twee jaar geleden zijn we eerst begonnen te werken als een 
ANWB-servicestation: iedere vraag die binnen kwam werd direct, zo 
spoedig mogelijk beantwoord. Daarna zijn we begonnen met enkele zaken 
die direct scoorden: een nota over personeelsbeleid en met een aantal 
zaken rondom mensen die niet goed functioneerden. Dat hebben we 
vervolgens opgelost... Het is ongelofelijk hoe er hier met mensen werd 
omgegaan: ongelijke behandeling, te weinig verdienen. Ondoordacht 
dingen regelen, enz. enz. ... Maar het is zo wel relatief makkelijk scoren. We 
zijn er nog lang niet. Het is dan ook maar goed dat mensen hier niet weten 
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wat een echt goed personeelsbeleid inhoudt. Daar steekt wat wij doen nog 
schamel bij af. " 

Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen scoren één van beide 
aspecten als hoog 
Bij één andere organisatie zijn managers, medewerkers en personeelsfunctio
narissen het wel eens met elkaar, maar wordt er slechts op één van de twee 
aspecten hoog gescoord: bij World Containers is men het erover eens dat de 
personeelsafdeling veel aandacht aan de individuele klanten schenkt, maar dat de 
betrouwbaarheid laag scoort. 

Binnen World Containers was de afdeling P&O tot voor een jaar of vijf erg 
bepalend in wat er gebeurde. De laatste jaren is men bezig de verantwoorde
lijkheden te decentraliseren: naar de lijn en lager in de organisatie. De directeur 
HR: 

"We hebben veel goodwill gekweekt als afdeling. Het gaat daarbij om de 
wijze waarop we zaken hebben geïntroduceerd en gepromoot. We werken 
steeds meer met "co-makership " en in projecten.De lijn is verheugd over 
de manier waarop P&O kleur geeft aan deze rol. Dat met alle "bitter and 
sweets". ... Zo is de hele reorganisatie voorbereid in een commissie met 
veel managers en enkele P&O-ers als begeleiders. Vroeger deed P&O dit 
alleen in een achterkamertje. .. We zijn bezig met kleinschalige pilots en het 
stapsgewijs uitbouwen daarvan. Dan vraagt men er steeds vaker zelf om. " 

Een manager: 
" ... De rol van PZ is nog niet diüdelijk genoeg. PI decentraal zou moeten 
bewaken dat alles een beetje in de pas loopt met elkaar. Of individuele 
belangen sporen met de algemene richting. Nu laat men rustig de ene 
manager links en de andere rechts afslaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van 
het tijdelijk aannemen of detacheren van mensen Je kunt niet de een 
detacheren met behoud van salaris en de ander laten afbouwen. Dat moet 
je zorgvuldig doen want je hebt met mensen te maken. Ik vind dat wij soms 
zorgvuldiger zijn dan PZ. .... PZ is wel goed in het tonen van een grote 
betrokkenheid bij ons en ze zijn hard aan het leren. Ze weten dat deze 
problemen spelen en erkennen de problematiek. " 

En een teamleider : 
"Soms ben ik tevreden en soms niet. Negen van de tien keer ben ik 
tevreden, dan krijg ik direct antwoord. ... Soms duurt het drie tot vier weken 

Binnen World Containers heeft het laagste niveau management (teamleiders) de 
vragenlijsten voor medewerkers ingevuld. 
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voordat je antwoord krijgt en het gaat dan wel over zaken met een hoge 
prioriteit. Dat kan dus niet. Dan voel ik me in mijn beslissingen geremd. " 

Binnen World Containers scoort de personeelsafdeling goed op aandacht, maar 
dient men de betrouwbaarheid nog wel te verbeteren. 

De klanten (managers en medewerkers) hebben hetzelfde beeld, dat veel 
minder positief is dan het beeld van de personeelsfunctionarissen 
In alle vier gevallen is de personeelsafdeling van mening dat men op beide 
aspecten hoog scoort, maar ligt de mening van de klanten anders: twee keer 
scoren managers en medewerkers op één van beide aspecten negatief, twee keer 
op beide aspecten. 

Bij H-Holding zijn managers en medewerkers het eens dat de betrouwbaarheid 
hoog scoort maar de aandacht laag. Het hoofd Personeelszaken hier is iemand met 
een specifieke visie. Hij is ook jarenlang actief geweest in OR-aangelegenheden. 
Het hoofd Personeelszaken: 

"Ik heb een bepaalde ethiek over het functioneren van de personeelsfunctie. 
Dit betekent in de praktijk dat ik overal voor moet, maar ook wil, vechten. 
Dat levert ook wel eens nadelen op, maar ik ben altijd een linkse jongen 
gebleven en heb de rol om de (rechtse) manager te corrigeren. Als een 
sociaal geweten. ...Ik gruw van jongens die alleen economisch zijn opge
leid: zij doen zichzelf en de organisatie tekort en kunnen niet met mensen en 
gevoelens omgaan. Ik vind dat je dat juist van een Personeelsmanager mag 
verwachten: een hart. ... Ook een personeelsfunctionaris moet zaken 
uiteraard bedrijfsmatig benaderen, maar ook de affectie met de mens is 
belangrijk. Een mens is meer dan een machine, een complex wezen, een 
hoogstandje. Dat is het unieke aan de mens en waarom zou je daar niet op 
mogen kicken?" 

Het management is vooral tevreden over de directheid en snelheid waarmee de 
zaken geregeld worden. Een manager: 

"Met het huidige hoofd P&O gaat het geweldig. Het is een heel aparte 
figuur maar ik kan er mee lezen en schrijven. Deze is anders dan de vorige 
die ik heb gehad. Hij is veel sneller. Als ik vandaag iets bespreek dan doet 
hij het direct. Hij regelt het perfect. Hij is een soort turbo figuur Hij 
geeft mij feedback, ook op mijn eigen functioneren. " 

Met de individuele aandacht naar met name medewerkers is het minder goed 
gesteld. Een medewerker: 

"P&O zou wat meer interesse kunnen hebben in wat er op de vloer speelt. 
Wat er speelt binnen de afzonderlijke afdelingen. Men zou daarvan op de 
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IS 

hoogte moeten blijven en fungeren als een soort van thermometer. Ze zijn 
immers verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal van de onder
neming, de mens! Ze moeten dus interesse hebben voor het product mens en 
feeling houden met de vloer. " 

Bij de Sociale Werkvoorziening scoort aandacht hoog en betrouwbaarheid laag in 
zowel de ogen van management als medewerkers. Overigens met zo 
verwonderlijk gezien het personeelsbestand binnen een organisatie als deze. 
Het hoofd PZ: 

"De personeelsafdeling is een wezenlijk onderdeel van onze organisatie in 
verband met de doelgroep, daarom is de personeelsafdeling hier ook 30-
40% groter dan elders. Het personeelsbeleid moet intensiever zijn. " 

Aandacht is belangrijk maar dat ligt in de huidige situatie wel complex. Het hoofd 
PZ: 

"Het wordt steeds moeilijker de eigenlijke doelgroep van de Sociale Werk
voorziening te bedienen. Simpel werk wordt weggeautomatiseerd of gaat 
naar lage lonen landen Beter werk vergt betere mensen en het gevolg is 
dat de zwakkere broeders laat of zelfs helemaal niet meer aan bod komen. 
Dat blijf ik bij voortduring tegen de lijn roepen. Ook binnen de lijn zou dit 
meer aan de orde moeten zijn. ... Maar zij hebben een dubbele pet op want 
ze worden op de financiële zaken afgetikt. Ze zouden moeten zorgen dat de 
zwakkeren ook een kans krijgen. ...Er zal meer rekening moeten worden 
gehouden met langere opleidingstrajecten en langere inwerkperiodes. " 

De betrouwbaarheid kan volgens de klanten sterk verbeteren. Een lijnmanager: 
"In alle lijsten die je krijgt zitten fouten. Ik vind dat slecht. Alles moet ik 
controleren. En als je er wat van zegt dan wordt dat niet serieus genomen. 
Als je erover belt is het nooit het probleem van de administratie. Want ze 
zeggen: 'wij maken geen fouten '. Dan moet je echt moeite doen hun 
interesse te wekken en hun aandacht vast te houden. " 

Bij Electra en de Douane scoren beide aspecten laag in de ogen van de klanten. 
Dit heeft in beide gevallen volgens het management te maken met de relatief 
geringe betrokkenheid van de personeelsafdeling bij het primaire proces. Het 
districtshoofd van de Douane: 

"Integraal management is hier wel ingevoerd maar ik vind niet dat het 
goed of goed genoeg werkt.... PZ pakt de verandering, de verandering die 
in de houding van de mensen zit, niet echt op. Ze doen het maar zo 'n beetje. 
.... Het primaire proces moet goed draaien en daar zouden ze mij voor 
moeten aftappen. Daarover moet PZ nadenken. Dat doen ze wel een beetje 
maar het is een stroperig proces. " 

JS8 Professionalisering van de personeelsfunctie 



En de directeur van Electra: 
"Ik wil meer toe naar aansluiting bij het primaire proces. Men moet de 
zaken die daar spelen 'opzuigen '. De huidige plannen van de personeels
afdeling zijn meer specialistisch en hobby-achtig van karakter. Dat zegt 
men breed in de organisatie ". 

En volgens de medewerkers zou men vooral meer individuele aandacht en zorg 
moeten krijgen. Een medewerker bij de Douane: 

"Als individuele medewerker heb je eigenlijk weinig met ze te maken. ...Er 
klopte iets niet met mijn salarisstrook en daarover ging ik bellen. Toen werd 
mij gevraagd of ik met het huidige bedrag niet rond kon komen. ... Dat is 
geen incident. Men reageert niet of nauwelijks op signalen en vragen. ...Ik 
vind dat men best een adviesrol naar de medewerker mag hebben. Mede
werkers komen steeds meer voor zichzelf op, dus waarom zouden ze dan 
niet op zoek mogen gaan naar antwoorden? ". 

En een medewerker bij Electra: 
"Tien jaar geleden stond je dichter bij PZ. Je stapte er toen veel mak
kelijker binnen. Nu is het allemaal wat formeler. Ze hebben geen tijd en het 
is alsof ze zich achter een schermpje terugtrekken. ... Ik denk dat het ook 
een taak is voor de personeelsafdeling om iets aan de individuele belangen 
te doen. Als iemand een probleem heeft moet daar snel op gereageerd 
worden en moet het snel opgelost worden. Maar de belangstelling van PZ, 
die mist een beetje. Ze hebben een afwachtende houding. Je mist een stukje 
begeleiding, een duwtje in de rug. In conflicten kiezen ze al gauw de kant 
van het bedrijf. " 

Managers en personeelsfunctionarissen hebben hetzelfde beeld 
Bij twee organisaties (Digi-trans en het Verpleeghuis) zijn managers en 
personeelsfunctionarissen het erover eens dat de dienstverlening zowel veel 
aandacht als veel betrouwbaarheid biedt. Maar de medewerkers zijn negatief. 

Een manager van het verpleeghuis: 
"De personeelsfunctionaris heeft hier een parttime dienstverband. Dat is 
eigenlijk erg weinig. PZ voert hier dan vooral ook de klassieke P-taken uit: 
werving & selectie, dossien'orming, mutaties verwerken, functionerings
gesprekken initiëren en opleidingsplannen maken. Daarnaast is zij een 
vraagbaak en dat vergt erg veel tijd, wel 20% van haar beschikbare tijd. 
Hierbij tellen we mee het 'uithuilen ' van de medewerkers. ...Het manage
ment team heeft destijds bij de aanname hier bewust voor gekozen. We 
wilden een uitvoerende personeelsfunctionaris op HBO niveau. Meer kun je 
dan ook niet verwachten. " 
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En een manager van Digi-trans: 
"Ik ben tevreden over de dienstverlening van de personeelsafdeling. Er 
komt uit wat er uit moet komen en er wordt op tijd geleverd. Men gaat aan 
de slag en dan gebeurt het ook. PZ is niet dirigerend van hun naar onze 
kant, maar levert een bijdrage. ... Veel doet de lijn hier zelf maar we 
krijgen deskundige ondersteuning. Je kunt op ze terugvallen voor advies en 
voor uitwerking. ... En ook de personeelsadministratie wordt goed 
afgehandeld. " 

De medewerkers wijken hiervan af: Zij beoordelen de betrouwbaarheid wel als 
hoog, maar de aandacht als laag. Medewerkers wensen dat de personeelsfunctio
naris er ook voor hen is. Een medewerker van het verpleeghuis: 

"Ik heb het gevoel dat het managementteam de personeelsfunctionaris 
enorm kan inpakken. Ik weet niet of ze stevig genoeg is. De P-fmoet bemid
delen in sommige gevallen. Ik denk wel dat ze vrij dicht bij het personeel 
staat, maar dat ze niet voor vol wordt aangezien door het managementteam 
en dat ze dan bezwijkt onder de druk. " 

En een medewerker van Digi-trans: 
"We hebben heel weinig met de personeelsafdeling te maken. ... Ik zie ze 
dan ook als ondersteuning voor het management. " 

Bij twee andere organisaties (Pension-Plan en de Omroep), delen managers en 
personeelsfunctionarissen de mening dat de personeelsafdeling hoog scoort op 
aandacht maar laag op betrouwbaarheid. Medewerkers zijn op beide aspecten 
negatief. Een manager bij Pension-Plan: 

"Ik ben niet tevreden over de uitvoering. De bewaking van afspraken 
gebeurt te slordig, maar de dienstverlening, de kwaliteit en het enthou
siasme zijn wel groot. Ze hebben alleen wel moeite met het nakomen van 
afspraken.Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst die te laat komt ... Dat 
levert irritaties op en het imago naar de markt wordt daardoor ook niet 
altijd goed gedaan. 

Medewerkers wijken af: zij zijn van mening dat zowel betrouwbaarheid als 
aandacht laag scoren. Zij verwachten dat de personeelsafdeling er ook voor hen 
is. Een medewerker van Pension-Plan: 

"Wij vinden dat PZ te dicht bij de directie staat. Ze staan te ver van het 
personeel af. ... De sollicitatieprocedure uitgezonderd merken we niet veel 
van PZ... Het blijkt dat PZ de vertrouwensrelatie niet invult. " 
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Dan zijn er nog twee organisaties (het Streekziekenhuis en NV Nuts) waar 
managers en personeelsfunctionarissen de betrouwbaarheid van de perso
neelsafdeling hoog achten, maar de aandacht die er aan individuele klanten 
geschonken wordt laag. 
Ook hier scoren medewerkers beide aspecten als laag. Dit heeft in beide gevallen 
te maken met het vertrouwen dat men in PZ heeft. Een medewerker bij NV Nuts: 

"Ik vind dat PZ er niet meer voor de mensen is. Er is een hoge drempel. ... 
Voor de meeste zaken gaan we naar ons hoofd. Anders vraagje het aan een 
collega. Pas als er problemen zijn dan wordt PZ erbij gehaald. Je kunt 
beter niet naar boven gaan is de algemene mening, anders is alles op de 
derde verdieping bekend. Er wordt te veel gekletst daar.... Het kan best zijn 
dat ze daar keihard knokken voor ons maar daar merken wij niets van. " 

Een medewerker van het Streekziekenhuis: 
"Ikzelf heb weinig vertrouwen in de personeelsafdeling. Ik heb wel eens 
gemerkt dat problemen die in vertrouwen aan een personeelsfunctionaris 
werden verteld, daarna met de baas van de afdeling werden besproken. Dat 
kan natuurlijk niet, het blijft dan niet onder vier ogen. ... Soms is het 
belangrijk dat je even kunt spiegelen. Een personeelsfunctionaris kan dan 
neutraal zijn en zeggen of mijn ideeën kloppen of niet. Je baas is meer 
gekleurd in zijn benadering. " 

Medewerkers en personeelsfunctionarissen hebben hetzelfde beeld 
Bij de Gemeente en bij Pecunia zijn medewerkers en personeelsfunctionarissen 
het erover eens dat de personeelsafdeling in haar dienstverlening laag scoort op 
zowel aandacht als op betrouwbaarheid. De managers bij Pecunia menen dat de 
afdeling hoog scoort op aandacht en laag op betrouwbaarheid. Bij de Gemeente is 
dit omgekeerd. Een medewerker bij de Gemeente over de betrouwbaarheid: 

"De personeelsafdeling moet de basisgegevens beter controleren. Ik was 25 
jaar in dienst en heb daarover niets gezegd want ik wilde het stil houden. Ik 
heb het pas achteraf gemeld omdat er geld aan vast zit. De personeels
functionaris was hierover een beetje verbolgen. Hij begreep niet dat ik het 
stil wilde houden en dat ik niets gezegd heb. Maar ik vind dat zij dat zelf 
moeten bewaken vanuit hun gegevens. " 

En een medewerker over de aandacht bij Pecunia: 
"Ik vind dat het niet duidelijk is waarvoor je bij de personeelsafdeling kunt 
binnen stappen. Moetje bijvoorbeeld voor een fout op je salarisstrook naar 
hun toe? Of als je een conflict hebt met je baas? Dan zou je daar terecht 
moeten kunnen. ... Maar ik heb weinig met ze te maken. Ik heb gelukkig 
nooit zo 'n situatie gehad. Dat is dus ook het probleem volgens mij: je komt 
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alleen bij ze terecht als je een probleempje hebt of als je gaat solliciteren. 
Er hangt altijd wat omheen. " 

Bij Juris tenslotte is de score hoog voor aandacht en laag voor betrouwbaarheid, 
volgens zowel medewerkers als personeelsfunctionarissen. Managers scoren een 
hoge betrouwbaarheid maar lage aandacht. 

Geen overeenstemming tussen de groepen 
In de overige vijf gevallen (F-Data, Multi-meubel, de Universiteitsbibliotheek, de 
Rijksdienst en DG Vervoer), stemmen de beelden van de drie groepen res
pondenten niet overeen. Men heeft alle drie een verschillend beeld over de 
dienstverlening van de personeelsafdeling. 
Bij drie organisaties (DG Vervoer, Universiteitsbibliotheek en Multi-meubel) 
hebben de personeelsfunctionarissen het idee dat zij op de beide aspecten hoog 
scoren maar denken de klantengroepen daar anders over. 
Bij F-Data is de personeelsafdeling van mening dat zij hoog scoort op aandacht 
en laag op betrouwbaarheid. Beide klantengroepen zijn van mening dat juist 
aandacht laag scoort. Een medewerker: 

"De organisatie wordt steeds groter en daardoor komt PZ ook steeds verder 
van de individuele medewerker af te staan. ... Op zich ben ik best tevreden 
over de personeelsafdeling, maar ze zouden best wat pro-actiever kunnen 
zijn. Ze zijn mij te passief. Negen van de tien keer moetje ze zelf inseinen 
als er wat speelt. En dat is niet altijd leuk. Zeker niet omdat je steeds 
gedetacheerd bij de klant zit. " 

Bij de Rijksdienst tenslotte beoordeelt de personeelsafdeling zichzelf als lager 
dan de klant. Laag op beide aspecten, terwijl de klanten daar positiever over 
denken. Het management beoordeelt zelfs beide aspecten als hoog. De hoge score 
voor aandacht is ondermeer verklaarbaar door de relatief grote omvang van de 
personeelsafdeling (met 1: 40 het hoogste aantal personeelsfunctionarissen per 
medewerkers binnen dit onderzoek). Tevens speelt mee dat de uitgebreide 
regelgeving binnen de overheid op arbeidsvoorwaardelijk gebied een zorgvuldige 
afwikkeling noodzakelijk maakt. 

De hoge score op betrouwbaarheid van zowel managers als medewerkers is 
opvallend te noemen, omdat in de interviews erg veel kritiek op de kwaliteit van 
dienstverlening werd geleverd. Deze kritiek geldt echter met name de centrale 
personeelsafdeling. Over de decentrale personeelsfunctionaris is men doorgaans 
wel tevreden. Bij het invullen van de vragenlijsten heeft men kennelijk deze 
decentrale personeelsfunctionaris voor ogen gehad. 

162 Professionalisering van de personeelsfunctie 



Een manager: 
"Ik ben tevreden over mijn personeelsadviseur. ... Zij is erg praktisch en 
regelt zaken. Ze heeft hier decentraal een professionele uitstraling. Maar 
over het centrale stuk heb ik het gevoel dat het wat erg verkokerd is 
allemaal. Dat men los staat van de werkelijkheid. ... Men predikt daar 
flexibiliteit en mobiliteit, terwijl ze er naar mijn mening geen voorbeeld in 
geven. Ze klampen zich krampachtig aan de regels vast. " 

7.3.2 Inzicht in tevredenheid van klanten over de aspecten aandacht en 
betrouwbaarheid 

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt dient een professionele personeels
afdeling: 
• hoog te scoren op de beide dienstverlenings aspecten aandacht en betrouw

baarheid; 
• goed zicht te hebben op de eisen en verwachtingen van klanten. Dat wil 

zeggen: de gemiddelde scores op de beide dienstverleningsaspecten van 
klanten en personeelsfunctionarissen dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te 
liggen. 

De aandacht 
Hieronder wordt geanalyseerd welke personeelsafdelingen het beeld van hun 
klanten inzake het dienstverleningsaspect aandacht goed, en welke het beeld 
minder goed kunnen inschatten. Dit gebeurt door de precieze basisscore van 
klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje te zetten. 

Organisatie Aandacht (scores ) 
P-functionaris Managers Medewerkers 

l .F-Data 8,0 7,0 6_J 
2. H-Holding 8,0 7,0 6̂ 6 
3. Digi-trans 8,0 8,0 6_J? 

4. NV Nuts 7,0 6,5 6,8 

5. Electra 7,5 7,0 5 J 
6. World Containers 7,5 8,3 7,1 
7. Pension-Plan 8,0 7,7 M 
8. Pecunia 7,0 7,8 6,8 
9. Juris 7,0 6,0 8,0 
10. Multi-meubel 10,0 IQ §A 
11. DG Vervoer 10,0 63 §JL 

12. Sociale Werkvoorziening 8,4 11 7,5 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het dienstverleningsaspect aandacht. 
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13. Jeugd & Welzijn 8.0 8,0 8,0 
14. Rijksdienst 6,5 «,0 6,8 
15. Streekziekenhuis 4,0 M 6A 
16. Omroep 9,0 1Â èA 
17. Universiteitsbibliotheek 8,0 7,3 5_J 
18. Douane 8,0 6J. 6J) 
19. Verpleeghuis 8,0 8,4 6Ji 
20. Gemeente 6,5 7,0 6,3 
Gemiddelde 7,8 7,2 6,7 

Tabel 7.11 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager 
(=meer dan 1 punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en 
onderstreept is, dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger 
dan die van de personeelsfunctionarissen. 

Uit tabel 7.11 valt af te leiden dat in vier van de 20 gevallen (20%), bij Multi-
meubel, DG Vervoer, de Omroep en de Douane de personeelsfunctionarissen een 
aanzienlijk positiever1 beeld hebben van de mate waarin men aandacht schenkt 
aan individuele klanten, dan zowel de managers als de medewerkers. 

Multi-meubel is een organisatie die meubels verkoopt op verschillende locaties in 
Nederland. De personeelsfunctionaris opereert vanuit het hoofdkantoor. Er is dus 
tenminste fysiek een bepaalde afstand te overbruggen. Zowel managers als 
medewerkers zijn van mening dat de aandacht die ze krijgen veel minder is dan de 
personeelsfunctionaris meent te schenken. De personeelsfunctionaris van Multi-
meubel: 

"Ik zit dan wel ver weg maar ik ben aanspreekpunt voor de medewerkers en 
de managers. We hebben telefoon dus ik heb met de chefs afgesproken dat 
ze dingen niet zelf moeten doen maar gewoon moeten bellen. Er was in het 
begin wat aarzeling maar gaandeweg heb ik wel goodwill gekregen. Dit had 
mijn voorganger verloren en men keek er aardig wantrouwend tegenaan. " 

Een manager daarentegen: 
"Wat ik wil dat er verbetert? Meer aandacht zou genoeg zijn: dat ze wat 
vaker met mij meekijken. Ook naar de mensen op de vloer. Nu wordt er ook 
in de wandelgangen veel gekletst. Er is veel afstand en er gaan veel 
verhalen rond. " 

1 Met 'aanzienlijk positiever' doelen we op een verschil in waardering van meer dan 
punt. 
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En een medewerker: 
"We zien hem nooit. Je denkt nu "hoe zag ie er ook al weer uit? " Hij is er 
toch voor het personeel en dan moet hij dus vaker zijn gezicht laten zien. Ik 
vind dat niet goed. Stel je voor datje vragen hebt op het persoonlijke vlak. 
Dan sta je eigenlijk tegenover een vreemde. Ik vind dat de personeelschef 
vaker langs moet komen Dan weet hij ook hoe het reilt en zeilt hier. " 

In zeven gevallen (35%), nl. bij F-Data, H-Holding, Digi-trans, Electra, Pension-
Plan, de Universiteitsbibliotheek en het Verpleeghuis, zijn alleen de medewerkers 
aanzienlijk minder positief dan de personeelsfunctionarissen over de mate waarin 
de personeelsafdeling aandacht besteedt aan de individuele klanten. De meningen 
van management en personeelsfunctionarissen komen redelijk overeen. Een 
medewerker van de Universiteitsbibliotheek: 

"De personeelsafdeling heeft hier de naam er te zijn voor de organisatie en 
niet voor het individu. Maar als je dan stelt dat zij een instrument is voor 
management dan zijn ze beledigd. Laatst heeft een personeelsfunctionaris 
het mij wel uitgelegd. ... Maar ik vind dat, ook al is de personeelsafdeling 
een stuk gereedschap voor het management, een organisatie niet kan 
bestaan zonder personeel dus zonder mensen. Organisatie en mensen heb
ben nauw te maken met elkaar. Nu wordt al gauw de organisatie als alibi 
gebruikt om geen bemiddelende rol te spelen. Ik denk dat ze dat wel moeten 
doen. Zeker als ze de P in P&O willen behouden moeten ze ook de belangen 
van medewerkers behartigen. Wie zou het anders moeten doen? ... En 
bovendien worden er ook verwachtingen gewekt. " 

In één geval is de situatie andersom: bij de Sociale Werkvoorziening zijn 
managers minder positief dan de medewerkers over de aandacht die de perso
neelsafdeling geeft aan individuele klanten. Medewerkers en personeelsfunc
tionarissen zijn het hier met elkaar eens. 

Dan is er nog de situatie waarin de personeelsafdeling de mate waarin zij klanten 
individuele aandacht geeft, lager acht dan de klanten zelf ervaren. Hiervan is 
sprake bij de Rijksdienst, waar de managers de aandacht die klanten krijgen hoger 
scoren dan de personeelsfunctionarissen en bij het Streekziekenhuis, waar zowel 
managers als medewerkers positiever zijn over de individuele aandacht die de 
personeelsafdeling schenkt aan klanten. 

In de overige zes gevallen (NV Nuts, World Containers, Pecunia, Juris, Jeugd & 
Welzijn en de Gemeente) stemmen de beelden van personeelsfunctionarissen, 
medewerkers en managers overeen: men is het redelijk eens over de mate waarin 
de personeelsafdeling aandacht aan de individuele klanten besteedt. 
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Hoewel medewerkers aandacht het belangrijkste aspect van dienstverlening 
vinden, zijn zij hier het minst tevreden over: bij elf organisaties (55%) is men hier 
aanzienlijk minder tevreden over dan de personeelsfunctionarissen zelf. Dit 
terwijl bij veel minder, nl. vijf organisaties (25%), het management aanzienlijk 
minder tevreden is dan de personeelsfunctionarissen. 

De grootste verschillen doen zich voor bij Multi-meubel en bij DG vervoer: bij 
beide organisaties ervaart de personeelsfunctionaris de aandacht die wordt 
geschonken aan de klanten als heel hoog. De klanten hebben daarentegen een 
aanzienlijk negatiever beeld. Een verklaring hiervoor is dat bij Multi-meubel de 
parttime personeelsfunctionaris alle aandacht die hij kan geven, ook werkelijk 
geeft. Helaas is dit te gering bij een bestand van 150 medewerkers. Bij DG 
Vervoer heeft de personeelsafdeling enkele jaren geleden een rolwisseling 
doorgemaakt: men was er niet meer voor de personeelszorg, maar ging meer naar 
ondersteuning van de lijn. Deze rolwisseling roept nog steeds vragen op: niet 
iedereen weet dit en beschouwt dit als correct. 

De personeelsfunctionaris bij het Streekziekenhuis beoordeelt zichzelf juist 
aanzienlijk negatiever op aandacht dan de klanten. De klanten (noch managers 
noch medewerkers) hebben echter hoge verwachtingen. Zij verwachten geen 
aandacht en er gebeurt veel in de lijn zelf. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
voor het verschil. 

De betrouwbaarheid 
Hieronder wordt geanalyseerd welke personeelsafdelingen het beeld van hun 
klanten inzake het dienstverleningsaspect betrouwbaarheid goed, en welke het 
beeld minder goed kunnen inschatten. Dit doen we door de precieze basisscores 
van klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje te zetten. 

Organisatie Betrouwbaarheid (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 6,5 6,7 5,7 
2. H-Holding 8,0 7,8 6.6 
3. Digi-trans 8,0 7,8 8,0 
4. NV Nuts 8,0 7.0 M 
5. Electra 6,7 5J. 6,2 
6. World Containers 6,5 43 19_ 
7. Pension-Plan 6,3 5,9 5J. 
8. Pecunia 5,0 4,8 6,1 
9. Juris 5,0 TA 6,0 
10. Multi-meubel 8,0 6.0 6.6 
11. DG Vervoer 10,0 LQ 6,4 
12. Sociale Werkvoorziening 6,6 6,5 6,4 
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13. Jeugd & Welzijn 8,0 7,7 7,0 
14. Rijksdienst 6,0 7,3 6,6 
15. Streekziekenhuis 8,0 èA IA 
16. Omroep 5,3 6,5 5,4 
17. Universiteitsbibliotheek 8,0 ÛÂ 6_£ 
18. Douane 8,0 él 4JS 
19. Verpleeghuis 8,0 8,2 8,3 
20. Gemeente 4,5 6,7 6J_ 
Gemiddelde 7,0 6,6 6,1 

Tabel 7.12 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat in zes gevallen, oftewel 30% (World 
Containers, Multi-meubel, DG Vervoer, Streekziekenhuis, Universiteitsbiblio
theek en de Douane) de personeelsafdeling een aanzienlijk positiever beeld heeft 
van de betrouwbaarheid van de dienstverlening dan bij managers en medewerkers 
leeft. Een manager bij Multi-meubel: 

"De personeelsfunctionaris komt alleen als je hem nodig hebt. Verder zit hij 
bij het bedrijfsleidersoverleg elke maand. ... Als je belt is hij er nooit en 
dan wordt er wel een briejje neergelegd, maar dan wordt er niet altijd direct 
teruggebeld en soms helemaal niet. ... En afgelopen vrijdag, de dag na 
Hemelvaart, was er helemaal niemand op PZ, terwijl ik ze dringend nodig 
had. Dat kan natuurlijk niet. " 

Bij twee organisaties (15%), te weten H-Holding, NV Nuts en Pension-Plan zijn 
managers en personeelsfunctionarissen het eens, maar wijkt de mening van 
medewerkers in negatieve zin af: zij ervaren de dienstverlening juist als minder 
betrouwbaar. 
• bij Electra is de situatie andersom: daar zijn juist de managers negatiever dan 

de personeelsfunctionarissen en medewerkers over de betrouwbaarheid van 
dienstverlening; 

• bij Pecunia zijn managers en personeelsfunctionarissen vrij negatief over de 
betrouwbaarheid. Dit heeft vooral te maken met de grote druk die P&O 
zichzelf oplegt om zaken voor elkaar te krijgen. Het bordje is daardoor erg 
vol en dan komen zaken niet op tijd af. 

Een P&O functionaris: 
"Dan komt de CAO er weer aan en dan de 36-urige werkweek. En terwijl 
de banken daar pas op 1 oktober mee starten, beginnen wij al op 1 januari. 
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Dat is maar liefst 10 maanden eerder! ... Er zijn banken die alleen al voor 
het regelen van de 36-urige werkweek 3 extra medewerkers inhuren. Maar 
wij doen alles op eigen kracht. Daar lijdt de kwaliteit en de planning dan 
onder. Ik vind niet dat iedereen zijn werk altijd even goed doet. Aan 
accuratesse ontbreekt het nog wel eens. ... Als P&O zijn we vaak creatief, 
maar we vergeten dat daarna altijd een heleboel werk komt: nieuwe proce
dures, communicatie,etc etc. Mensen zijn vaak uitgekeken als het idee is 
geleverd. En daarna komt de uitvoering en implementatie. ... Je moet ook 
mensen hebben die zaken op papier zetten en uitwerken. " 

Bij Juris, de Rijksdienst en bij de Omroep zijn de managers juist aanzienlijk 
positiever dan de personeelsafdeling over de betrouwbaarheid. Bij de Gemeente 
geldt dat zelfs voor zowel managers als medewerkers. Hier heeft de personeels-
fdeling dus een negatiever beeld dan de klant. 
In de overige vier gevallen (bij F-Data, Digi-trans, Sociale Werkvoorziening en 
het Verpleeghuis) stemmen de beelden van de personeelsfunctionarissen, de 
managers en de medewerkers redelijk overeen inzake de betrouwbaarheid van 
dienstverlening. 
Managers vinden de betrouwbaarheid het belangrijkste aspect van dienst
verlening, evenals de personeelsfunctionarissen zelf. Bij zeven organisaties 
(35%) ervaren de managers de betrouwbaarheid als aanzienlijk minder positief 
dan de personeelsfunctionarissen zelf. En hoewel medewerkers betrouwbaarheid 
minder belangrijk vinden dan de managers, ervaren medewerkers binnen tien 
organisaties (50%) de betrouwbaarheid als minder positief dan de personeels
functionarissen zelf. 

Samenvatting 
Al met al kunnen we concluderen dat personeelsfunctionarissen de mate waarin 
men klantgericht opereert systematisch rooskleuriger voorstellen dan hun klanten. 
In 50% van de gevallen (tien organisaties) denkt men een afdeling te zijn die 
zowel hoog scoort op het leveren van individuele aandacht, als betrouwbaar is in 
de dienstverlening. 
Slechts 20% van de managers (dus bij vijf organisaties) is echter van mening dat 
er sprake is van een combinatie van hoge individuele aandacht en grote 
betrouwbaarheid. Opvallend is dat in één geval, bij de Rijksdienst, dit beeld niet 
overeenkomt met dat van de personeelsfunctionarissen. Het management heeft 
hier een positiever beeld dan de klant. Dit kan verklaard worden doordat de 
klanten de decentrale personeelsfunctionaris hebben beoordeeld, terwijl de 
betrokken personeelsfunctionarissen op de centrale afdeling werkzaam zijn. Met 
name over de centrale afdeling heerst een negatief beeld binnen de Rijksdienst. 
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Medewerkers zijn het meest negatief over de dienstverlening. In 55% van de 
gevallen geven zij lage beoordelingen aan zowel aandacht als betrouwbaarheid. 

Als specifieker gekeken wordt naar de scores door middel van het hanteren van de 
basisscores (=gemiddelden) i.p.v. de hoog/laag scores, dan blijkt dat mede
werkers, de categorie respondenten die aandacht het belangrijkst vinden, dit 
aspect aanzienlijk negatiever beoordelen dan managers: bij elf organisaties (55%) 
zijn de medewerkers ontevreden over de aandacht die ze krijgen van de 
personeelsafdeling, tegenover managers van vijf organisaties (25%). Opvallend is 
dat managers bij zeven (35%) ontevreden zijn over het aspect betrouwbaarheid. 
Betrouwbaarheid vinden zij juist het belangrijkste aspect van dienstverlening. Bij 
de helft van de organisaties (tien) zijn de medewerkers hierover aanzienlijk 
minder tevreden dan de personeelsafdeling zelf. 
hi de jaren zeventig en begin jaren tachtig waren veel personeelsafdelingen 
sterker dan nu gericht op ondersteuning van de individuele medewerker. Met de 
trend 'personeelsmanagement terug in de lijn' focust de personeelsafdeling zich 
meer en meer op het lijnmanagement. Bij de NV Nuts, de Universiteitsbiblio
theek, Multi-meubel en DG Vervoer speelt dit expliciet. 
Bij de Omroep, het Verpleeghuis en bij Pension-Plan is men van mening dat de 
aandacht laag scoort. Ook daar hebben medewerkers het beeld dat de perso
neelsafdeling gericht is op ondersteuning van het management en niet op de 
individuele medewerker. 

7.4 Een professionele personeelsafdeling en het verwerven van speel
ruimte 

In paragraaf 2.4.4 is gesteld dat de macht en erkenning van een professional is 
gebaseerd op de erkenning van klanten en sponsors van zijn deskundigheid en het 
handelen naar ethische normen. Een professional kan nooit zijn toevlucht nemen 
tot dwangmiddelen, maar moet zijn overredingskracht gebruiken. Daarbij staat 
het handelingsproces tussen de professional en zijn omgeving centraal. Dit 
handelingsproces zal in de interactie tussen aanbieder en afnemer van de dienst 
vorm moeten krijgen (zie fig. 2.4). De wijze waarop dit gebeurt bepaalt voor een 
belangrijk deel de mate van legitimiteit die aan de professional wordt toegekend. 
De afnemer zal, anders gezegd, vertrouwen in de kennis en vaardigheden van de 
professional moeten hebben. Hoe meer vertrouwen er is, hoe meer speelruimte de 
professional verwerft. Daarbij is gesteld dat regelmatige terugkoppelingscycli het 
vertrouwen tussen aanbieder en afnemer kunnen doen toenemen: door 
voortdurende onderlinge afstemming van de wijze waarop de professional met de 
voorgelegde vraag/problematiek om gaat wordt het vertrouwen vergroot, 
waardoor de speelruimte toe kan nemen. 
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In hoofdstuk 6 is naar voren gekomen dat managers hechten aan een toetsbare 
bijdrage: de personeelsafdeling dient duidelijk inzichtelijk te maken wat de 
bijdrage is en de effecten van het personeelsbeleid moeten regelmatig worden 
gemeten. Anders gezegd: managers hechten aan de in hoofdstuk 2 beschreven 
terugkoppelingscycli. 
Bij medewerkers gaat het, voorzover men daar een beeld van heeft (veel missing 
values), om effectmeting: de bijdrage van de personeelsafdeling moet regelmatig 
worden geëvalueerd en effecten moeten worden gemeten. 

Personeelsafdelingen wijzen op de invloed die zij moeten hebben op de 
besluitvorming: op het feit dat zij juist goede mogelijkheden moeten hebben om 
mee te spreken in de besluitvorming en daar goed gebruik van moeten maken. 
Vanuit de in hoofdstuk 2 geponeerde theorie zal een professional die bewust werkt 
aan zijn relatie met zijn klanten, teneinde het in hem gestelde vertrouwen en 
daarmee zijn legitimiteit te vergroten, zorgen voor een inzichtelijke bijdrage en 
voor effectmeting. Een professionele personeelsafdeling zal zorgen dat de 
bijdrage van de personeelsafdeling inzichtelijk en toetsbaar is. Regelmatige 
effectmeting hoort daarbij. 
Indien het management binnen een organisatie de positie van de professional 
erkent, zal men de personeelsfunctionarissen betrekken bij en invloed geven op de 
besluitvorming. 
Het is, met andere woorden, een proces dat wee kanten op werkt en waarbij zowel 
personeelsfunctionarissen (inzichtelijk maken van bijdrage en effecten) als 
managers (betrekken bij en invloed geven op de besluitvorming) een eigen rol 
hebben te vervullen om de legitimiteit van de personeelsfunctie positief te 
beïnvloeden. Dit betekent voor dit onderzoek dat personeelsafdelingen met een 
hoge mate van legitimiteit hoog zullen scoren op zowel bijdrage, effectmeting als 
op invloed. 

7.4.1 Beoordeling van de aspecten bijdrage, effectmeting en invloed 
In onderstaand overzicht is uiteengezet hoe de verschillende groepen respon
denten per organisatie de drie meetaspecten (in termen van hoog/laag ) 
beoordelen: getoetste bijdrage, effectmeting, invloed op de besluitvorming. 

Dit levert acht typen personeelsafdelingen op: 
• type BEI (scoort hoog op zowel bijdrage, effectmeting als invloed); 
• type BEi (scoort hoog op bijdrage en effectmeting, laag op invloed); 
• type Bel (scoort hoog op bijdrage, laag op effectmeting, hoog op invloed); 

1 Of een organisatie hoog of laag scoort op een bepaald aspect is weer gebaseerd op de 
mediaan (zie bijlage B). Indien boven de mediaan gescoord wordt dan heet dit 'hoog', 
indien er beneden gescoord wordt dan beet dit laag. Een hoge score wordt aangegeven 
door middel van een HOOFDLETTER. Een lage score door middel van een kleine letter. 
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• type bEI (scoort laag op bijdrage, hoog op effectmeting en invloed); 
• type Bei (scoort hoog op bijdrage, laag op effectmeting en invloed); 
• type bEi (scoort laag op bijdrage, hoog op effectmeting en laag op invloed); 
• type bel (scoort laag op bijdrage en effectmeting, hoog op invloed); 
• type bei (scoort laag op bijdrage, effectmeting en invloed). 

In tabel 7.13 zijn de scores van de drie respondentgroepen uitgezet. 

BEI Bei | Bel | b£I Bei bEi bei bei 
3x 
hoog 

2x hoog, lx laag lx hoog, 2x laag 3x 
laag 

l.F-Data Man. Med. Pf 
2.H-
Holding 

Man. 
Med. 

Pf 

3. Digi-
trans 

Man. Med. Pf 

4. NV 
Nuts 

Man. 
Pf 

Med.* 

5. Electra Pf Med. Man. 
6. World 
Cont. 

Man. 
Pf 

Med. 

7.Pension-
Plan 

Man. Med. Pf 

8. Pecunia Pf Man. Med. 
9. Juris Med. Man. 

Pf 
10. Multi-
meubel 

Med. 
Pf 

Man. 
** 

11. DG 
Vervoer 

Man. 
Med. 

Pf 

12. Soc. 
Werkvrz. 

Man. 
Med. 

Pf 

13. Jeugd 
& Welzijn 

Man. 
Pf 

Med. 

14. Rijks
dienst 

Man. 
Med. 

Pf 

15.Streek-
ziekenh. 

Man. Med. Pf 

16. 
Omroep 

Med. Man. Pf 

17. Uni-
versiteits-
bib. 

Pf Man. Med. 

18. 
Douane 

Pf Man. 
Med. 

19. Ver
pleeghuis 

Pf Man. Med. 

20. Pf Med. Man. 
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Gemeente 
Totaal 
(%): 
P-funct.: 
Managers: 
Medew.: 

4(20) 
7(35) 
3(15) 

3(15) 
2(10) 
3(15) 

1(5) 
1(5) 

2(10) 

3(15) 
O(-) 
1(5) 

1(5) 
2(10) 

0(-) 

1(5) 
0(-) 

5(25) 

3(15) 
4(20) 

1(5) 

4(20) 
4(20) 
5(25) 

Totaal 2 
(%): 
P-funct: 
Managers: 
Medew.: 

3x 
hoog 

4(20) 
7(35) 
3(15) 

2xhoog, lx laag 

7(35) 
3(15) 
6(30) 

lx hoog, 2x laag 

5(25) 
6(30) 
6(30) 

3x 
laag 

4(20) 
4(20) 
5(25) 

Tabel 7.13 - Scores per organisatie voor alle respondenten (* en **: deze scores zijn 
vanwege het grote aantal overgeslagen vragen niet volledig betrouwbaar en moeten met de 
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. (Man.=managers, Med.=medewerkers, 
Pt-personeelsfunctionarissen) 

Uit tabel 7.13 komt naar voren dat in geen enkele organisatie personeels
functionarissen, managers en medewerkers het eens zijn over de wijze waarop de 
personeelsafdeling met de speelruimte omgaat. Kennelijk lopen de percepties 
hierover uiteen. 

Score Organisatie Aantal (%) 
Man, Med. en P-funct.: eens - -
Man en Med.: eens (3x hoog) H-Holding, Sociale 3(15%) 
Mening P-funct. Wijkt af Werkvoorziening, Rijksdienst 
Man. en Med.: eens (2x hoog en lx DG Vervoer 1 (5%) 
laag) 
Mening P-funct. Wijkt af 
Man. en Med.: eens (3x laag) Douane 1 (5%) 
Mening P-funct. Wijkt af 
Man. en P-funct.: eens (3x hoog) NV Nuts, World Containers, 3(15%) 
Med. Wijkt af Jeugd & Welzijn 
Man. en P-funct.: eens (3x laag) Juris 1 (5%) 
Med. Wijkt af 
P-funct. en Med.: eens Multi-meubel 1 (5%) 
Man.: minder positief) 
Geen overeenstemming F-Data, Digi-trans, Electra, 

Pension-Plan, Pecunia, Streek
ziekenhuis, Omroep, Universi
teitsbibliotheek, Verpleeghuis, 

10 (50%) 

Gemeente 

Tabel 7.14 - Samenvatting scores op aspecten van speelruimte 

Managers en medewerkers hebben hetzelfde beeld, maar het beeld van 
personeelsfunctionarissen wijkt hiervan af 
Bij drie organisaties (H-Holding, Sociale Werkvoorziening en de Rijksdienst) 
beoordelen managers en medewerkers alle drie de aspecten als hoog. De speel
ruimte in de zin van getoetste bijdrage, effectmeting en invloed op de 
besluitvorming is in hun ogen goed. Bij H-Holding zegt een topmanager: 
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"HRM is geïntegreerd in de managementfunctie binnen de organisatie. 
Vanaf het O-moment is HRM betrokken bij de aankoop of opbouw van een 
organisatie ergens ter wereld. Betrokken bij het bepalen van de kwaliteit en 
kwantiteit van het personeel, etc. ... HRM heeft duidelijk invloed op de 
samenstelling van het businessplan. De personeelsparagraaf staat er vanaf 
het begin in. Dit betekent dat de HR-functie ook betrokken is bij het resul
taat van de desbetreffende organisatie ... Als Corporate afdeling wordt je 
keihard afgetikt op het resultaat. ... Resultaatafspraken worden uitgedrukt 
in geld. Bijvoorbeeld de afspraak dat na een reorganisatie de kosten met 
23% gedaald moeten zijn en dat er een resultaatverbetering van 16 miljoen 
aan gekoppeld zit". 

De personeelsafdeling wordt binnen H-Holding dus gezien als een afdeling als 
'iedere andere'. De personeelsfunctionarissen binnen H-Holding beoordelen twee 
aspecten (effectmeting en invloed) als hoog maar het aspect bijdrage als laag. De 
personeelsafdeling heeft in de visie van het hoofd P&O hier dan ook een 
expliciete dubbele rol: 

"Voor PZ is het overigens een zaak een en ander bedrijfsmatig te bena
deren. Maar ook de affectie met de mens is belangrijk. Een mens is meer 
dan een machine. Het is daarbij niet alleen optellen en aftrekken... De 
nadruk zou moeten liggen op het samengaan van twee strijdige belangen: 
de wensen van de mensen en de bedrijfseconomische doelstellingen. " 

Bij de Rijksdienst beoordelen managers en medewerkers alle drie de aspecten als 
hoog (bijdrage, effectmeting en invloed). Personeelsfunctionarissen daarentegen 
scoren bijdrage en invloed als laag en effectmeting als hoog. Een medewerker die 
tevens lid van het medezeggenschapsorgaan is: 

"Wij hebben goede ervaringen met de personeelsafdeling. Er wordt over 
van alles zeer open gepraat. Er heerst een goede sfeer en een open cultuur. 
In ons onderdeel benadrukken we dat voortdurend, die eerlijkheid en 
openheid. " 

En een manager: 
"De directeur generaal hier is gek op personeelszaken als aandachts
gebied. Hij is creatief en roept steeds: "jullie zouden dit of dat eens moeten 
doen ". Maar hij vindt niet dat hij zelf verantwoordelijk is voor het terrein. 
Dat is gedelegeerd aan een andere directeur. En in praktijk wordt het 
natuurlijk getrokken door het hoofd P&O Dus mogelijkheden zijn er 
genoeg hier. Helaas pakken ze bij P&O dat lang niet altijd op. De 
decentrale personeelsadviseurs, daar is men over het algemeen wel positief 
over. Maar de centrale P&O afdeling, die zou meer moeten initiëren en pro-
actiever zijn. " 
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Ook bij de Sociale Werkvoorziening zijn managers en medewerkers het eens over 
het feit dat de personeelsafdeling over voldoende speelruimte beschikt. Ook hier 
beoordelen beide klantgroepen alle drie de aspecten als hoog. Het hoofd P&O 
neemt hier deel aan het managementteam. Een manager hierover: 

"ƒ« een sociale werkplaats is het P-beleid belangrijker dan het Pay-beleid. 
De personele factor speelt een centrale rol in het bedrijfsproces. Eet 
managementteam zou dan ook niet zonder P&O kunnen functioneren. " 

Maar van de geboden speelruimte wordt onvoldoende gebruik gemaakt, zo meent 
de algemeen directeur: 

"Naar mijn smaak zul je als P&O het vangnet moeten zijn. De lijn is dan 
zelf verantwoordelijk . Het knelpunt ligt momenteel bij de perso
neelsconsulent. Als deze te snel in de uitvoering springt is er geen tijd voor 
ondersteuning van de lijn en geen tijd voor personeelsbeleid. Terwijl dat 
alle twee zo nodig is. ...Ik denk dat ze heel hard werken daar. Mentaliteit, 
inzet en enthousiasme zijn prima. " 

De personeelsafdeling ziet de eigen situatie anders. Zij beoordelen alle drie de 
aspecten juist als laag. Het hoofd P&O: 

"De personeelsafdeling is redelijk betrokken bij de besluitvorming. Maar 
het is nogal dubbel allemaal. Zo wilde het bestuur een zeer zakelijk 
strategisch plan. Dat is toen inderdaad zo opgesteld. Maar het uiteindelijk 
plan was toen te weinig sociaal in hun ogen. Toen hebben we dit er alsnog 
ingestopt. Alleen, eenmaal erin bleek er wel een prijskaartje aan te hangen. 
Toen gaven ze niet thuis. In zo 'n omgeving is het moeilijk om het P-verhaal 
te verkopen. " 

Bij de vierde organisatie, DG Vervoer, beoordelen managers en medewerkers 
bijdrage en effectmeting als hoog, maar invloed als laag. De personeelsafdeling 
beoordeelt zichzelf ook twee keer als hoog (effectmeting en invloed), maar 
bijdrage als laag. Een topmanager: 

"Dankzij alle bestuurlijke veranderingen binnen onze organisatie heeft de 
financiële functie allerlei controle slagen ingebed gekregen. Voor de 
personeelsfunctie geldt dat niet. Er is geen controle of je wel of niet iets 
doet. Maar ik denk dat zodra de personele budgetten ook gedecentraliseerd 
worden, dat dit dan zal veranderen. Dan moeten we als lijn wel keuzes 
maken. " 

Een medewerker: 
"Ze [de afdeling P&O] zouden zich wat meer mogen profileren en initiatief 
mogen nemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de eigen reorganisatie die ze 
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hebben doorgemaakt. Ze zijn gekrompen en hebben als het ware zichzelf 
gereorganiseerd. Ook hebben ze nu een andere rol. Meer voor de lijn en 
minder voor ons. Maar daar zijn wij nauwelijks over ingelicht. " 

En het hoofd P&O: 
"De relatie met de lijn is wisselend maar meestal goed. Ze zijn erg kritisch 
en zien ons vaak als regelneef. Soms willen ze bijvoorbeeld de procedures 
rondom vacatures omzeilen. Dit doen we niet. Dat is een bewuste keuze 
want anders krijg je de dienstcommissie op je dak Bovendien is er bin
nen de regeltjes best wel wat mogelijk. We houden aan dat standpunt vast 
en zijn er zeer consequent in. ... Vergelijk het met verkeersregels: er staat 
een stopverbod maar je laatje vrouw in de auto zitten om snel zelf even een 
boodschap te doen. Er is dus altijd wel een mogelijkheid om van de regels 
af te wijken. We dwingen de lijn bijvoorbeeld om op papier te zetten 
waarom ze een bepaalde kandidaat niet willen hebben. " 

Bij de Douane zijn managers en medewerkers het erover eens dat de perso
neelsafdeling op alle drie aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) laag scoort. 
De personeelsafdeling zelf is van mening dat ze hoog scoort op bijdrage en 
effectmeting en alleen laag op invloed. Een manager: 

"De personeelsafdeling zou zich moeten afvragen hoe ze een bijdrage 
kunnen leveren aan de algemene strategische en operationele doelen van 
de organisatie. Dat zit er niet ingebakken. In praktijk zit dat vooral bij het 
management. ...Ik zou best wat meer ondersteuning van ze willen hebben. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de cultuurverandering. Daar loop ik 
momenteel tegen aan: bij wie zou ik daarvoor aan kunnen kloppen en door 
wie en hoe kan ik ondersteund worden? Wie kan dat? " 

En een andere manager: 
"De speelruimte die ze krijgen is er. Die is heel groot zelfs. Maar ik zei al 
eerder dat ze te operationeel bezig zijn. Zo steken ze veel tijd in het maken 
van een fletsplan in plaats van in de flexibiliteit van de ambtenaar. Ik heb 
dan ook gezegd dat ze meer beleidsmatig bezig moeten. Ze hebben wel een 
plan gemaakt maar toch voel ik een lichte teleurstelling. Het is me nog te 
oppervlakkig, niet concreet genoeg. Welke kwaliteit beogen ze? ... Dit 
wordt overigens wel onderkend door de personeelsafdeling, maar ze weten 
niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. Ze hebben het ook te druk en er 
komen veel taken op hen af. " 

Het imago van de personeelsafdeling onder de medewerkers is niet positief. Dit 
heeft ook te maken met de wijze waarop de personeelsafdeling enige jaren 
geleden is ontstaan: 
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"Er is tijdens de reorganisaties van 1989 een decentrale personeelsafdeling 
ontstaan. Er zijn toen een aantal medewerkers van de uitvoering waar de 
staf gegaan. Het waren mensen die niet terug naar buiten konden, vanwege 
rugpijn, e.d.. De afdeling heeft dus een historie. Er zweefde iets omheen. 
Ze zullen best heel kundig zijn, maar ik zie hem nog steeds als die knul met 
de zegeltang. " 

De personeelsafdeling realiseert zich deze kritiek ten dele. Maar, zo vindt men, 
men is op de goede weg: 

"De relatie met het management van het district is goed. We schrijven 
beleidsnotities en geven gevraagd en ongevraagd ad\>ies. De districts
manager staat er voor open en heeft tevens een uitgesproken mening over 
personeelsaangelegenheden. Alle notities die we inbrengen spreken we met 
het management door. We doen ook dingen in opdracht. ... Er is dus veel 
speelruimte voor ons. We worden niet beperkt in onze mogelijkheden. ... Er 
heerste het idee bij de lijn dat ze het zelf wel konden. Dat is historisch ook 
zo gegroeid. Er is hier pas een stafafdeling P&O sinds 1989. ... Het 
districtshoofd zegt denk ik dat wij groeiende zijn in zijn ogen. We zouden 
nog iets meer het voortouw moeten nemen op de ontwikkelingen binnen de 
dienst. " 

Managers en personeelsfunctionarissen zijn het met elkaar eens 
Binnen vier organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het met 
elkaar eens. In drie van de vier gevallen beoordelen personeelsfunctionarissen en 
managers alle drie de aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) als hoog. Het 
betreffen de organisaties NV Nuts, World Containers en Jeugd & Welzijn. 
NV Nuts is onlangs gefuseerd. En hoewel managers en personeelsfunctionarissen 
tevreden zijn over hoe het ging, houdt men wel het hart vast voor de toekomst. 
Het hoofd P&O: 

"De afgelopen vijfjaar hebben we als P&O maximale speelruimte gehad. 
Maximale speelruimte om de veranderingen samen met de leidinggevenden 
te initiëren, te begeleiden en vorm te geven. ... Maar sinds de fusie is dat 
veranderd. Er is binnen die organisatie een grote centrale personeelsafde
ling die meer uitvoerend is. " 

En een manager: 
"Eenjaar geleden, dus voor de fusie, hadden we nog drie P&O-ers hier. Nu 
is het er nog maar één voor 300 medewerkers! Dat verbaast me en ik maak 
me er bezorgd over. ... P&O was hier altijd bij de besluitvorming betrokken, 
maar de laatste tijd hebben we drie directeuren die dat doen. Er is geen 
directe linking pin met P&O. Achteraf moeten de zaken met hen worden 
ingeregeld. " 
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De medewerkers scoren alle punten negatief. Dit heeft vooral te maken met de 
laatste organisatieveranderingen. Een medewerker: 

"Het kan best zo zijn dat ze bij P&O keihard knokken, maar daar merken 
wij niets van. ... De informatiestroom van boven naar beneden over de 
veranderingen is gering. Van de personeelsafdeling horen we evenmin iets. 
Van beneden naar boven, dat proberen we wel. Maar een paar keer heb ik 
een domper gehad en dan stop je daar mee. " 

Bij World Containers scoren de managers en personeelsfunctionarissen eveneens 
alle drie de aspecten (bijdrage, effectmeting en invloed) als hoog. Algemeen 
organisatiebeleid en personeelsbeleid gaan hier hand in hand. 
De directeur P&O: 

"Vanaf het ontstaan van onze organisatie heeft men er bewust voor gekozen 
om ondernemingsstrategie en P&O-beleid te versmelten. Men wilde zich 
onderscheiden in de traditionele havenwereld en dat deed men door zwaar 
in te zetten op kwaliteit: topkwaliteit op hard- en op software, dus ook op 
mensen. Strategisch moest P&O geen eilandje zijn maar een volwaardig 
onderdeel. " 

En een manager: 
"Decentraal hebben we een groot aantal P&O activiteiten overgenomen. ... 
De vinger van P&O in de organisatie is kleiner geworden de laatste jaren. 
Maar de kaders worden nog wel duidelijk aangegeven. ... Wij hebben het 
gevoel dat we zaken, als we die nodig hebben, gewoon inhuren van P&O. 
Zo voelt dat voor ons. ... Vroeger bepaalde PZ wie er kwam en nu vragen 
wij PZ iets te regelen voor ons. Dat is het grote verschil. " 

Medewerkers beoordelen alle drie de aspecten als laag. Een operationeel 
manager: 

"De kar was al vol en nu komt er alleen nog maar meer bij voor ons. Er 
moeten dus keuzes worden gemaakt. Dan krijg je soms rare keuzes. In de 
CAO staat bijvoorbeeld dat er voor mensen die 25 jaar in dienst zijn een 
feest moet worden georganiseerd. Dat deed PZ altijd. Maar opeens kreeg ik 
te horen dat ze dat niet langer doen. ... Tegelijkertijd zei degene van PZ dat 
ze de bloemen wel wilde blijven bestellen. Bij allerlei dingen komt dat naar 
voren: de leuke dingen wil PZ wel blijven doen. Maar bijvoorbeeld een 
gesprek voeren met iemand die veel ziek is vindt niemand leuk. Zij willen 
het niet voeren en ook wij dus niet. " 

Binnen World Containers heeft het laagste niveau management (teamleiders) als 
respondentcategorie medewerkers deelgenomen. 
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Jeugd & Welzijn is de laatste van de drie organisaties waar managers en 
personeelsfunctionarissen het erover eens zijn dat de personeelsafdeling hoog 
scoort op zowel bijdrage, effectmeting als invloed. Een manager binnen 
Jeugd & Welzijn: 
"Ik heb de indruk dat de directie het personeelsbeleid best wel sponsort. 
Dat is bijvoorbeeld te merken aan de manier waarop er met de functio
neringsgesprekken is omgegaan. ... Dat heeft al met al aardig wat tijd en 
geld gekost. ... De naam P&O duikt bovendien in veel gesprekken op. Ze 
zijn hun naam goed aan het vestigen. Niet alleen in de onderste regionen 
van de organisatie maar ook in de bovenste. ... Voor de komst van dit hoofd 
P&O leefde het gewoon niet. Ook bij mij niet en volgens mij evenmin bij de 
directie. " 

Het hoofd P&O over de eigen rol en positie: 
"We hebben hier heel veel speelruimte. Als we iets goed beargumenteerd 
voorstellen dan is de enige beperking het budget: is dit wel aanwezig? 
Initiatief wordt binnen deze organisatie gewaardeerd. ... We hebben zo in 
korte tijd veel krediet op weten te bouwen. " 

Wat betreft de medewerkers: zij scoren bijdrage en invloed als hoog maar 
effectmeting als laag. Zij plaatsen enige kanttekeningen bij het voorgaande. Een 
medewerker: 

"De rol van P&O is niet echt duidelijk. Er is best wildgroei geweest in wat 
de onderafdelingen doen. De directie heeft hierin eigenlijk weinig gestuurd 
en niet zijn macht genomen. Er waren geen gestandaardiseerde normen. 
Bijvoorbeeld het ziekteverzuim registreerde en regelde iedereen op zijn 
eigen manier. Dat soort zaken is tot nu toe goed door de personeelsafdeling 
opgepakt. Met name door het huidige hoofd P&O. Hij heeft daar behoorlijk 
adequaat op ingespeeld. Ik juich dat toe maar ik juich niet te vroeg. " 

Binnen Juris zijn managers en personeelsfunctionarissen het eveneens eens. Zij 
zijn beiden van mening dat de personeelsafdeling laag scoort op alle drie de 
aspecten. Laag op bijdrage, op effectmeting en op invloed. Niet verwonderlijk 
vanuit het oogpunt van het karakter van deze organisatie. Een advocatenkantoor 
in een maatschapsstructuur wordt geleid door de maten, door professionals, en liet 
primaire proces gaat altijd voor. Binnen deze cultuur spelen stafafdelingen in hun 
algemeenheid een bescheiden rol. Veel, ook grotere, advocatenkantoren hebben 
geen specialist op P&O gebied. De medewerker P&O binnen Juris: 

"Men is hier vooral gericht op de korte termijn. Er doet zich iets voor en 
dan moet er opeens beleid komen. Dat is vaak ad hoc. ... Het beleid wordt 
hier in richtlijnen gegoten, in plaats van in regels. Men is hier erg bang 

Binnen Juris zijn alleen managers van afdelingen in het onderzoek betrokken. De maten 
uit de maatschapsstructuur hebben geen enquêteformulier ingevuld. 
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voor regels, deze kunnen de creativiteit die professionals zo eigen is in de 
weg staan. En niets mag deze creativiteit in de weg staan. ... Het perso
neelsbeleid an sich wordt hier wel serieus genomen. Alles wordt wel erkend. 
Alleen als je er de middelen voor vraagt, dan staat men er minder voor 
open. Of men vindt dat men het zelf het beste kan. ... Het probleem is dat 
hier geen collectief gevoel heerst. Het is een samenraapsel van individuen. 
... De intentie is wel aanwezig, maar het in de praktijk brengen gebeurt 
slecht. En bij een collectief voorstel laten ze het vaak afweten. De 
personeelsafdeling is daarom puur uitvoerend bezig en als er een vraag 
komt moet er direct een antwoord op zijn. Ideeën blijven vaak ideeën en 
beleid maken is onzin. We worden dus niet als volwaardig beschouwd. Zo is 
het bijvoorbeeld lastig om een secretaresse een opleiding buiten het vak te 
laten volgen om ongewenste uitstroom te voorkomen. Het blijft dus pappen 
en nathouden en curatief bezig zijn. " 

Medewerkers zijn aanzienlijk positiever. Zij scoren bijdrage en effectmeting als 
hoog en invloed als laag. Dit is vooral te danken aan het feit dat slechts bij weinig 
advocatenkantoren een personeelsafdeling aanwezig is en aan de persoonlijke en 
individueel gerichte wijze waarop de coördinator P&O haar taken invult. Een 
medewerker: 

"Met name door de stagiaires hier wordt zij gezien als een vertrouwens
persoon. Bijvoorbeeld als iemand een wat moeizame relatie heeft met zijn 
patroon, denkt de coördinator P&O mee. Geeft adviezen over hoe je met je 
patroon kunt omgaan en hoe je een andere patroon kunt krijgen, etc... Je 
ervaart het eigenlijk als normaal dat er een afdeling P&O is. Maar als je 
hoort hoe het er bij andere kantoren aan toe gaat, dan merk je pas dat het 
een hele luxe is. " 

Medewerkers en personeelsfunctionarissen zijn het eens 
Bij één organisatie zijn medewerkers en personeelsfunctionarissen het eens: bij 
Multi-meubel scoren medewerkers en personeelsfunctionarissen bijdrage en 
invloed als hoog, maar effectmeting als laag. De managers hebben hier dermate 
veel vragen overgeslagen, dat er van hen geen score gecreëerd kan worden. 

Geen overeenstemming tussen de groepen 
Bij de overige tien organisaties zijn medewerkers, managers en personeels
functionarissen het met elkaar oneens: hun percepties over de speelruimte van de 
personeelsafdeling en de wijze waarop er met deze speelruimte wordt omgegaan 
varieert. Binnen vijf organisaties is de personeelsafdeling positiever dan één of 
beide klanten (managers en/of medewerkers). Dit betreft Electra, Pecunia, de 
Universiteitsbibliotheek, het Verpleeghuis en de Gemeente. Binnen de overige vijf 
organisaties is de personeelsafdeling juist minder positief dan één of beide 
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klantgroepen: 
Omroep. 

F-Data, Digitrans, Pension-Plan, het Streekziekenhuis en de 

7.4.2 Inzicht van klanten over de aspecten bijdrage, effectmeting en 
invloed 

Vervolgens wordt nader bekeken of personeelsfunctionarissen goed inzicht heb
ben in de perceptie van de klanten. Hiervoor worden de precieze scores van 
klanten en personeelsfunctionarissen op een rijtje gezet. Het kan immers zo zijn 
dat men wel allemaal een hoge score aan een bepaald aspect geeft, maar dat de 
hoogte van deze score, uitgaande van de precieze basisscore , nog varieert. 

De bijdrage 

Allereerst wordt verder uitgediept hoe klanten en personeelsfunctionarissen het 
aspect 'bijdrage van de personeelsafdeling aan de organisatie' waarderen: 

Organisatie Bijdrage (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

1. F-Data 3,5 6Jt 5,3 
2. H-Holding 5,5 6,0 5,8 
3. Digi-trans 5,0 6.7 5,5 
4. NV Nuts 7,0 6.7 4.5 
5. Electra 6,0 5.3 5,5 
6. World Containers 7,0 6.3 5.2 
7. Pension-Plan 5,0 6J_ 5,3 
8. Pecunia 5.0 5,4 5,4 
9. Juris 5,0 4,0 IA 
10. Multi-meubel 6,0 - 5,8 
11. DG Vervoer 5,0 5,8 5,8 
12. Sociale Werkvoorziening 5,2 6,1 6A 
13. Jeugd & Welzijn 6,0 6,3 5,8 
14. Rijksdienst 5,0 6,0 6,0 
15. Streekziekenhuis 5,0 M 6,0 
16. Omroep 4,0 5,3 SJ 
17. Universiteitsbibliotheek 6,5 52 4.4 
18. Douane 6,5 4.9 4J 
19. Verpleeghuis 6,0 6,0 5,0 
20. Gemeente 6,0 5,3 5,5 
Gemiddelde 5,5 5,8 5,6 

Tabel 7.15 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreep! is. 

Hierbij wordt wederom gebruik gemaakt van de gemiddelde waardering van een bepaalde 
groep respondenten in de betreffende organisatie. Dat wil zeggen: welk cijfer geven resp. 
de managers, de medewerkers en de personeelsfunctionarissen van een organisatie 
gemiddeld aan het aspect bijdrage. 
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dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit tabel 7.15 komt naar voren dat in twee van de 20 gevallen (10%) het 
management en de medewerkers een aanzienlijk positiever beeld hebben van de 
bijdrage die de personeelsafdeling levert dan de personeelsafdeling zelf. Dit 
betreft de organisaties: F-Data en de Omroep. 

Bij F-Data hebben zowel managers als medewerkers een positiever beeld over de 
bijdrage van de personeelsafdeling aan de organisatie dan de personeelsafdeling 
zelf. Bij F-Data zit de HRM afdeling middenin een veranderingsproces: tot voor 
kort zaten alle medewerkers van dit detacheringsbedrij f in een pool met een HR 
consultant aan het hoofd. Deze was hiërarchisch verantwoordelijk voor de 
medewerkers in zijn pool. Businessteams konden medewerkers vanuit de pools 
inhuren om in te zetten bij klanten. Nu vallen de medewerkers hiërarchisch onder 
de businessteammanager en is de personeelsafdeling een stafafdeling. Deze 
verandering is nog wennen. Een manager hierover: 

"Op dit moment is HRM nog een vuilnisemmer. De Business Teams waren 
alleen bezig met commerciële belangen en dumpten alle rotzooi op HR 
gebied bij de afdeling HRM. HRM was dan ook vooral gericht op de 
individuele zorg van medewerkers HRM bleek ook veel te los te staan 
van de rest van de organisatie. Er is daardoor een beeld ontstaan dat HRM 
niets van het werk wist. Momenteel is dit langzaam aan het veranderen. " 

En een andere manager: 
"De HRM afdeling is van zeer goede wil. Men wil altijd helpen en is altijd 
bereidwillig en dit maakt veel goed. Helaas hebben ze te weinig tijd en zijn 
er te weinig standaardprocedures zodat het resultaat niet altijd optimaal 
is. " 

Bij de Omroep scoren zowel managers als medewerkers de bijdrage als aanzien
lijk hoger dan de personeelsfunctionarissen zelf. Ook hier is de rol van de 
personeelsafdeling aan het veranderen, van een ondergeschikte, uitvoerende 
afdeling naar een afdeling meer op de voorgrond. Ook voor het management 
betekent dit een verandering. De directeur: 

"Wij stimuleren het personeelsbeleid momenteel op heel praktische wijze, 
bijvoorbeeld door de leiding van de personeelsafdeling te versterken. Het 
hoofd van de personeelsafdeling zit nu ook bij het managementteam. Hij 
kan daar ook punten die betrekking hebben op personeelsbeleid inbrengen. 
En verder is hij volledig betrokken bij de strategie en bij operationele 
zaken... Het management zelf moet vaker zijn eigen problemen oplossen. 

Er wordt gesproken van een aanzienlijk verschil als het verschil groter is dan 1 punt. 
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Daar zitten ze niet altijd om te springen. Ik denk dat ze gaan zeggen dat ze 
daar geen tijd voor hebben. ... Dat heeft misschien ook te maken met de 
zwakheden van het management zelf. De afdelingshoofden zijn nog te 
weinig geëquipeerd om het zelf te doen. Het zijn tenslotte vooral creatieve 
mensen die personeelszaken als gezeur beschouwen. Daar is ook nooit op 
geselecteerd. " 

En het hoofd personeelszaken: 
"We zijn als personeelsafdeling bezig ons voorzichtig te positioneren. Dat is 
in het verleden nooit gelukt. De personeelsafdeling was een verlengstuk van 
de directie dat alleen uitvoerde wat werd gevraagd. De personeelsafdeling 
was er een van de slecht-nieuwsberichten. De directie deed de positieve 
kant zoals salarisverhogingen en promoties. De werkgeversrol heeft dus bij 
de personeelsafdeling gelegen. Er bestaat dus nog steeds een groot wan
trouwen vanuit de medewerkers. Dat moet dus veranderen maar dat kost 
tijd. Bovendien beschouwt een aantal personeelsfunctionarissen het ook 
eigenlijk als hun taak om zaken over te nemen. Dat maakt het extra lastig. " 

In drie gevallen, Digi-trans, Pension-Plan en het Streekziekenhuis, is in de 
perceptie van het management de bijdrage van de personeelsafdeling aan de 
organisatie als geheel duidelijker dan de personeelsafdeling zelf vindt. Een 
personeelsfunctionaris van het Streekziekenhuis merkt kritisch op: 

"We hebben nog geen volwassen adviesrelatie met onze klanten. ...In mijn 
beleving ben je, als je een middelmatige personeelsfunctionaris bent, 
uitsluitend een paar extra handen. Een goede personeelsfunctionaris levert 
meerwaarde door te adviseren, ook als dat minder in het straatje van de lijn 
past. " 

Bij Digi-trans zijn personeelsafdeling en medewerkers het met elkaar eens over 
de bijdrage die de personeelsafdeling levert (een score van resp. 5,0 en 5,5). 
Managers zijn aanzienlijk positiever (6,7). De personeelsfunctionaris voert 
gewoon haar werk uit, zoals ze zelf aangeeft: 

"De lijn doet hier veel zelf. De personeelsafdeling adviseert soms inzake 
slecht functionerende medewerkers. Maar de werving doet ze zelf evenals 
beoordelingen en opleidingen. ... Met individuele medewerkers heb ik 
weinig te maken. Welpraten we regelmatig en loop ik langs. Het gaat meer 
over informele zaken dan. Maar waarom zouden ze ook bij mij moeten 
komen als ze een goede manager hebben? " 

Het management vindt dit prima: 
"Ik krijg als dat nodig is deskundige ondersteuning. Veel doet de lijn zelf 
hier. Maar je kunt goed terugvallen op de personeelsafdeling voor advies of 
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uitwerking. En als ik een vraag stel word ik prima geholpen... Ik ben dus 
tevreden over de dienstverlening. Er komt uit wat er uit moet komen en er 
wordt op tijd geleverd. ...De personeelsafdeling is niet dirigerend naar ons 
maar levert een bijdrage. " 

De verhouding tussen lijnmanagement, medewerkers en personeelsafdeling heeft 
wel tot gevolg dat medewerkers minder met de personeelsafdeling te maken 
hebben. Wat de personeelsafdeling doet is dus minder zichtbaar. Een medewerker 
hierover: 

"Ik zie ze echt als ondersteuning voor het management. Ze hebben voor mij 
geen echte toegevoegde waarde. ... Maar als ik een vraag heb wordt deze 
wel gewoon beantwoord. ... Waarschijnlijk zou je ze pas missen als ze er 
niet meer waren. " 

Ook bij Pension-Plan is het management aanzienlijk positiever over de bijdrage 
die de personeelsafdeling levert dan de personeelsafdeling zelf en de mede
werkers. Managers geven een 6,5, personeelsafdeling 5,0 en medewerkers 5,3. 
Een manager: 

"De speelruimte die de personeelsafdeling heeft is maximaal. Met nieuwe 
ideeën kunnen ze komen en daar is altijd een open oor voor. Binnen onze 
organisatie is ruimte voor eigen ondernemerschap. Voor zover ik kan 
beoordelen hebben ze daar optimaal gebruik van gemaakt tot nu toe. ...Er 
is veel openheid en contact, zeker als de manager dat zelf wil. " 

De personeelsafdeling zelf nuanceert dit beeld. Een personeelsfunctionaris: 
"Tot op zekere hoogte hebben we de gelegenheid om deel te nemen aan de 
besluitvorming. Dan druk ik me zeer algemeen uit. ... Verder hangt het af 
van het onderwerp. Voor de klassieke personeelstaken, zoals mobiliteit, 
training en opleiding, functioneringsgesprekken, e.d., krijgen we veel 
ruimte. Onze expertise daarin in geaccepteerd. Maar als iets een bredere 
impact heeft dan alleen de personeelsinstrumenten, dan staan we daar nog 
steeds vrij ver vanaf. " 

Ook hier hebben de medewerkers weinig met de personeelsafdeling te maken. Een 
medewerker: 

"Ik merk weinig van de personeelsfunctionarissen. Als ik soms een vraag 
stel dan duurt het weken en dan heb ik nog geen antwoord. ... Momenteel 
heb ik een reeks van gesprekken met de personeelsfunctionaris. De 
gesprekken zelf verlopen erg plezierig. Maar hij heeft mij beloofd iets uit te 
zoeken en dat gebeurt dan niet. De follow up is erg matig. Ik heb dat wel 
eens indirect gezegd maar nooit een reactie gekregen. " 
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Bij het Streekziekenhuis is het management eveneens positiever dan de mede
werkers en de personeelsafdeling. Managers geven een 7,0, medewerkers een 6,0 
en personeelsfunctionarissen een 5,0. Een manager: 

"Overal waar men een vinger in de pap moet hebben, heeft men dat ook. Zo 
is het hoofd van de personeelsafdeling bij de begrotingscommissie aan
wezig. En het organisatiebeleid van de afgelopen zes jaar is het resultaat 
van een nauwe samenwerking tussen de personeelsafdeling en de directeur 
patiëntenzaken. " 

Onlangs is er als pilot een dienstverleningovereenkomst gesloten tussen de 
personeelsafdeling en een van de afdelingen (de Voedingsdienst). Hierin staat 
expliciet aangegeven welke diensten de afdeling mag verwachten van de 
personeelsafdeling. Het hoofd van de Voedingsdienst is hierover erg te spreken. 
De bijdrage van de personeelsafdeling wordt verduidelijkt en: 

"...vroeger was het zo dat medewerkers erg snel naar de personeels
afdeling liepen. ... Ook sancties werden door de personeelsafdeling 
uitgedeeld en niet door het management. Nu gaan we pas naar de 
personeelsafdeling als we het eerst zelf geprobeerd hebben. Wel lichten we 
ze in een vroeg stadium in, zodat ze weten wat er gaande is. " 

Medewerkers weten dat het management verantwoordelijk is voor perso-
neelstaken: 

"Wij hebben weinig met de personeelsafdeling te maken... Het management 
heeft tegenwoordig veel meer personeelstaken in hun pakket. De dagelijkse 
dingen horen daar ook te liggen. ... P&O moet wel een rol hebben bij 
problemen maar moet geen belangenbehartiger zijn. De rol van P&O moet 
gericht zijn op de organisatie en veel minder op de individuele medewerker. 
... Pas als een medewerker en zijn baas er echt niet uit komen moet P&O 
een bemiddelende rol gaan spelen. P&O als glijmiddel dus. Lukt het niet 
dan moet de personeelsfunctionaris niet voor de individuele medewerker 
maar voor de organisatie gaan staan. " 

De personeelsafdeling zelf is genuanceerd. Het hoofd: 
"We zijn bezig met hoe we met onze klanten om willen gaan. Hierbij gaat 
het om twee zaken: hoe richt je de etalage in en hoe verander je je gedrag. 
We zijn er al drie jaar over aan het praten maar we zijn nu sinds een jaar 
bezig met concrete acties. We kregen allerlei principiële discussies en toen 
zijn we gewoon aan de slag gegaan door te gaan praten met onze klanten. 
...Zo zijn we onze procedures aan het verbeteren. Iedere vrijdag nemen we 
één procedure door en die houden we tegen het licht. ... Het is nu nog 
redelijk onzichtbaar maar dat is niet erg. " 
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Bij Juris beoordelen de medewerkers de eigen bijdrage juist als hoog. Mede
werkers geven een 7,5 tegenover resp. 4,0 en 5,0 van management en mede
werkers. Hierover zijn in de vorige paragraaf reeds enige opmerkingen gemaakt. 
Ook bij de Sociale Werkvoorziening geven medewerkers een hogere score dan de 
personeelsafdeling zelf: medewerkers een 6,2 en de personeelsafdeling een 5. Ook 
hierover zijn reeds enige citaten in de vorige paragraaf opgenomen. 

In twee gevallen (Douane en Universiteitsbibliotheek) is de bijdrage die de 
personeelsafdeling aan de organisatie levert in de perceptie van het management 
en van de medewerkers juist aanzienlijk minder dan de personeelsafdeling zelf 
vindt. 
Over de Douane is al een en ander uitgewerkt in de vorige paragraaf. Hieronder 
volgen enkele citaten over de Universiteitsbibliotheek. Zowel vanuit management 
als vanuit de medewerkers is er stevige kritiek op de rol van de perso
neelsafdeling. Een directeur: 

"P&O heeft een lastige scharnierfunctie. Aan de ene kant is er de visie van 
het management en aan de andere kant de hectiek van alle dag. Ze moeten 
een actieve rol hebben en een antenne om de zaken boven tafel te krijgen en 
mensen ergens op aan te spreken. ... Als het goed was geweest dan zouden 
ze hier zelf mee zijn gekomen, maar ook zij zitten gevangen in de 
overheidscultuur en in alle regels en voorschriften. Daar moet verandering 
in komen. ... Ze hebben nog te veel een beeld van P&O los van de 
omgeving waarin ze opereren. ... Ze zouden meer moeten meedenken. Ze 
zijn nu volger maar debatteren niet mee over algemene zaken. " 

De medewerkers zien weinig van P&O. Ze zijn van mening dat P&O geen eigen 
identiteit heeft. Een medewerker: 

"Ze hebben de naam er te zijn voor de organisatie en niet voor de individu
ele medewerker. Maar als je dan tegen ze zegt dat ze een instrument zijn 
voor het management dan zijn ze beledigd. ... Organisatie en mensen 
hebben met elkaar te maken. ... Maar ze spelen nu geen bemiddelende rol 
tussen organisatie en medewerker. Het feit dat ze er voor de organisatie zijn 
wordt naar mijn smaak gebruikt als alibi. P&O moet begeleiden naar beide 
kanten toe. " 

De personeelsafdeling heeft zoals gezegd een aanzienlijk positiever beeld van 
zichzelf. Alhoewel men vindt dat men er nog niet is, is men wel op weg. Het 
hoofd van de afdeling: 

"We zijn voor een deel ondersteunend aan het management. Verder verrich
ten we de administratieve beheerstaken. ... Momenteel gaan de meeste 
discussies over wie waarvoor verantwoordelijk is inzake personeelsbeleid. 
... Ik merk ook dat er steeds meer van ons verwacht wordt. Met name 
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inzake de meer adviserende rol. Dat willen we ook graag en we moeten ons 
verder professionaliseren en meer visie ontwikkelen. Daarbij zitten we in de 
knel want de ondersteuning en de beheerstaken vergen erg veel tijd nu. 
Maar we zijn op weg. " 

Bij twee organisaties (10%) zijn alleen de medewerkers aanzienlijk negatiever 
dan de personeelsafdeling zelf. Het betreft NV Nuts en World Containers. De 
situatie bij deze twee organisaties inzake bijdrage, effectmeting en invloed is in de 
vorige paragraaf reeds besproken en komt hier niet opnieuw aan de orde. 

De effectmeting 
Hieronder wordt geanalyseerd welke beelden er leven over de mate waarin de 
personeelsafdeling aan effectmeting doet. 

Organisatie Effectmeting (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

l.F-Data 2,0 £ 0 SA 
2. H-Holding 5.0 5,0 5,7 
3. Digi-trans 3,0 4J. 5,S 
4. NV Nuts 5,0 5,7 
5. Electra 5,0 IÄ 6J_ 
6. World Containers 6,0 5,3 4.3 
7. Pension-Plan 4,0 4,6 5J 
8. Pecunia 5,0 4,5 4,5 
9. Juris 4,5 4,0 6£ 
10. Multi-meubel 3,0 - 3,8 
11. DG Vervoer 5,0 5,0 5,6 
12. Sociale Werkvoorziening 3,8 13 SA 
13. Jeugd & Welzijn 5,0 5,0 4.0 
14. Rijksdienst 5,0 5,8 5,9 
15. Streekziekenhuis 4,0 6J_ M 
16. Omroep 3,3 4,3 6J 
17. Universiteitsbibliotheek 4,5 4,2 4,0 
18. Douane 7,0 4J) i l 
19. Verpleeghuis 5,0 4.5 4,5 
20. Gemeente 6,5 4 J 5,5 
Gemiddelde 4,6 4,9 5,2 

Tabel 7.16 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Bij vier organisaties (20%) zijn zowel het management als de medewerkers 
aanzienlijk positiever over de mate waarin er aan effectmeting wordt gedaan dan 
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de personeelsafdeling zelf. Het betreft de organisaties F-Data, Digi-trans, Sociale 
Werkvoorziening en het Streekziekenhuis. Al deze organisaties zijn al uitgebreid 
aan bod gekomen in de vorige paragrafen. De citaten daar beschrijven treffend 
hoe in de perceptie van management, medewerkers en personeelsafdeling zelf de 
personeelsafdeling functioneert in relatie tot effectmeting. 

Bij twee organisaties (10%) zijn alleen de medewerkers aanzienlijk positiever 
dan de personeelsafdeling. Het betreft Pension-Plan en Juris. Ook hierop is in de 
vorige paragrafen reeds ingegaan. 

Bij de Douane (5%) zijn management en medewerkers aanzienlijk negatiever 
over de personeelsafdeling dan de personeelsafdeling zelf. 

In twee gevallen (10%) is alleen het management aanzienlijk negatiever dan de 
personeelsafdeling zelf. Dit betreft Electra en de Gemeente. Bij Electra geeft het 
management een 3,8 en de personeelsafdeling zelf een 5,0. Een directeur zegt 
over de rol van de personeelsafdeling: 

"Ik denk vaak "Laat ze toch met initiatieven komen. Laat ze toch plannen 
maken. ". Ik ben dus niet tevreden over P&O. Ik vind dat ze steviger en 
duidelijker zouden moeten zijn. Dit heeft te maken met de historie, waarbij 
P&O in de valkuil van het risicomijdend management is gelopen. Ze zijn 
gewaarschuwd om niet in de uitvoerende val te lopen. Ze zijn inmiddels wat 
voorzichtiger geworden. ...Er worden overigens best veel dingen opgepakt 
door P&O, maar ze staan los van de rest van de organisatie. Ik wil dat ze 
dichter op het primaire proces zitten en daar dingen van oppikken  
Verder maken ze weinig dingen af. " 

Het hoofd personeelszaken legt juist de bal bij het management neer: 
"Het topmanagement roept vaak "ze moeten dit of dat doen ": Maar ze 
onderschatten daarbij het interne voorbeeldgedrag. Er is wel sprake van 
bewustwording maar de managers worden klemgezet. Er is wel notie dat het 
samen met P&O moet. Vroeger hield alleen P&O zich met nieuwe dingen 
bezig. Nu doet de top dat ook. " 

Ook bij de Gemeente is het management aanzienlijk minder positief dan de 
personeelsafdeling zelf. Het management geeft een 4,8, terwijl de personeels
afdeling zelf een 6,5 geeft. Binnen de deelgemeente heeft men te maken met zeer 
strikte regelgeving vanuit de centrale afdeling P&O. Hierdoor wordt de eigen 
speelruimte ingeperkt. Een manager: 

"Ik vind datje bij de overheid in het algemeen weinig speelruimte hebt wat 
betreft personeelsbeleid. Bijvoorbeeld over de 36-urige werkweek hebben 
wij niets te zeggen. De CAO en de centrale staf samen bepalen hierin veel. 
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.... Wat ik nu doe is dat ik ze om ach'ies vraag. Ik beschouw de afdeling 
P&O en de afdeling Financiën als vergelijkbare afdelingen. Ik vraag ze 
beiden regelmatig om advies en ze hebben m.i. beiden een belangrijke 
signaalfunctie. In dat laatste zou de personeelsafdeling zich wel verder 
kunnen versterken. Door daar waar wij het laten afweten te signaleren. Nu 
moet ik het te vaak zelf nog doen Maar als ik reëel ben dan zeg ik dat ik 
voorlopig even niet meer kan verwachten dan dat ze de administratieve 
kant en de beheersmatige kant goed optuigen. Dat is op zich al meer dan 
genoeg werk. " 

Het hoofd P&O is zich ervan bewust dat P&O zich momenteel aan het ontwik
kelen is: 

"Er is sprake van een kleurverandering bij P&O. We zijn minder betrokken 
bij de ditjes en datjes. De klassieke taken worden minder. Wel blijft bestaan 
de overnemende rol op specialistisch gebied, salarisadministratie e.d. en 
ontslagprocedures. Bij beoordelingen en werving en selectie zullen we 
steeds minder betrokken zijn. Daarvoor in de plaats zijn we dan strate
gische gesprekspartner van de hoofden. De functie van personeelsconsulent 
zal worden verbreed tot een functie waarbij rekening wordt gehouden met 
het personeelsbudget. ... Ik heb een hekel aan een P&O adviseur die niet 
kan rekenen. Je moet als P&O-er de business kennen. Er komt steeds meer 
bedrijfsvoering bij kijken. Verder moet de "controlling taak" ontwikkeld 
worden. P&O moet de zaken bewaken m.b.v. een goed personeelsinforma
tiesysteem en m.b.v. goede rapportages, waaruit afgeleid kan worden of de 
gestelde doelen ook gehaald worden. ... Momenteel zijn we er nog lang 
niet. Sommigen zullen zelfs erg negatief over ons zijn. Mutaties en zaken op 
tijd leveren, dat soort dingen klopt nog steeds niet. Het duurt te lang en men 
hoort te lang niets. Bovendien gaan zaken te vaak fout. ... We zijn nog te 
weinig klantgericht. " 

De Invloed 
In onderstaande tabel staan de percepties van de drie groepen inzake de mate 
waarin de personeelsafdeling invloed uitoefent naast elkaar. 

Organisatie Invloed (scores) 
P-functionaris Manager Medewerker 

1. F-Data 4,0 6J) SA 
2. H-Holding 7,0 8,0 7,7 
3. Digi-trans 9,0 7_J LQ 
4. NV Nuts 9,0 Li 15 
5. Electra 6,7 7,0 6,6 
6. World Containers 7,5 7,0 15 
7. Pension-Plan 7,3 6J) IQ 
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8. Pecunia 7,0 SJ 6,5 
9. Juris 5,5 4J) 6,0 
10. Multi-meubel 7,0 6,0 7,3 
11. DG Vervoer 9,0 M 5,6 
12. Sociale Werkvoorziening 5,9 LQ 6,9 
13. Jeugd & Welzijn 7,5 8,0 7,5 
14. Rijksdienst 4,5 IA IA 
15. Streekziekenhuis 10,0 12 4J) 
16. Omroep 6,3 7,0 6,7 
17. Universiteitsbibliotheek 6,5 7,4 6,3 
18. Douane 6,0 6,6 6,1 
19. Verpleeghuis 7,5 6,8 7,0 
20. Gemeente 6,0 6,3 6,2 
Gemiddelde 7,0 6,8 6,4 

Tabel 7.17 - Verschil in perceptie tussen personeelsfunctionarissen en klanten wat betreft 
regelvorming. 
Wanneer een getal is onderstreept dan beoordelen de klanten aanzienlijk lager (=meer dan 1 
punt) dan de personeelsfunctionarissen. Wanneer een getal vet, cursief en onderstreept is, 
dan is de beoordeling van de klanten aanzienlijk (=meer dan 1 punt) hoger dan die van de 
personeelsfunctionarissen. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in drie gevallen het management een aanzienlijk 
positiever beeld heeft over de mate waarin de personeelsafdeling invloed uitoefent 
dan de personeelsafdeling zelf. Dit betreft de organisaties F-Data, Pecunia en de 
Rijksdienst. Bij F-Data zegt het hoofd HR: 

"Het is nog niet vanzelfsprekend dat HRM ergens bij betrokken wordt, maar 
langzamerhand wordt het bij de directie duidelijker dat het nuttig kan zijn 
om ons ergens bij te betrekken. Dat staat echter nog in de kinderschoenen. 
We hebben tegenwoordig regelmatig en structureel overleg over allerlei 
lopende zaken met de directie. We denken vooruit en we geven signalen af. " 

De directeur zegt juist dat HR nog veel te passiefis: 
"Ze zijn zeer passief, maar dat is historisch zo gegroeid in deze hele 
organisatie. Men kreeg hier in het verleden soms als men initiatief nam een 
tik op de neus. Nu is HR nog te geïsoleerd bezig. Er is nog geen integratie 
tussen HRM en business. Het zijn bijna twee aparte werelden. " 

Ook bij de Rijksdienst zijn het management en de medewerkers aanzienlijk 
positiever dan de personeelsafdeling zelf over de mate waarin er invloed kan 
worden uitgeoefend. Het hoofd P&O van de Rijksdienst klinkt verongelijkt als hij 
opmerkt: 

" We hebben als personeelsafdeling een notitie geschreven over de rol van 
de personeelsafdeling. Verschillende zaken komen in dat stuk bij elkaar: de 
manier van adviseren van P&O (de houding), en het verhaal eromheen. 
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Maar het beeld aan de top is negatief. Hij heeft kritiek, dat weet ik, maar hij 
heeft het nog nooit openlijk naar mij uitgesproken. " 

Een personeelsadviseur over de top: 
"De Directeur-generaal is gek op personeelszaken als gebied, maar is niet 
gek van de personeelsclub hier. ... In de praktijk moet die club getrokken 
worden door het hoofd personeelszaken maar dat gebeurt hier dus veel te 
weinig. ... Men is binnen de personeelsafdeling te druk met zichzelf bezig, 
zo is hij van mening. " 

In vijf gevallen (25%) is de personeelsafdeling van mening dat ze meer invloed 
heeft dan het management en medewerkers vinden. Het betreft Digi-trans, NV 
Nuts, Pension-Plan, DG Vervoer en het Streekziekenhuis. Bij Digi-trans koppelt 
de personeelsfunctionaris dit sterk aan de persoon van de directeur: 

"We werken goed samen. De directeur is erg personeelsgericht en daardoor 
krijg ik veel ruimte. " 

Bij Juris en de Sociale Werkvoorziening (10%) is alleen het management van 
mening dat de personeelsafdeling minder invloed heeft dan ze zelf denken. De 
directeur van de Sociale Werkvoorziening hierover: 

"De personeelsafdeling is teveel een EHBO-afdeling. Als er een snee in de 
vinger zit doet P&O er een pleister op. Maar er wordt niet naar de 
oorzaken gekeken. Daar wordt geen tijd voor vrijgemaakt. Jammer. Men 
werkt zich nu geweldig uit de naad maar dat heeft niet het effect wat men er 
van mag verwachten. ...Ik zeg vaak: doe toch aan PR en promotie in de 
organisatie. Laat de mensen zien waarmee je bezig bent. " 

Samenvatting 
Als het om de speelruimte van de personeelsafdeling binnen organisaties gaat, 
bestaat er weinig eenduidigheid tussen de drie respondentengroepen: bij geen 
enkele van de 20 organisaties zijn managers, medewerkers en personeelsfunc
tionarissen het eens. 
In onderstaande samenvattende tabel zijn de meningen van managers en 
personeelsfunctionarissen kort naast elkaar gezet. 

Kenmerk Organisa
tie 

Managers Personeelsfunctionarissen 

Weinig 
speelruimte 

Juris 

Digi-trans 

• P&O is bijzaak. 

• Intern veel ruimte, naar 
moeder organisatie 
niet. 

• P&O is bijzaak en korte 
termijn. 

• Intern veel ruimte, naar 
moederorganisatie niet. 
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veel H-Holding • Vanaf begin P&O erbij • P&O moet expliciet daarbij 
speelruimte betrokken. de aandacht voor de mens 

inbrengen. 
World • P&O altijd veel • P&O vanaf begin veel 
Containers invloed gehad, was in 

verleden te bepalend. 
speelruimte gehad. 

Jeugd & • Directie ziet belang en • Veel speelruimte. 
Welzijn dus veel inbreng 
Streek • Worden overal bij • Moeten bijdrage nog wel 
ziekenhuis betrokken. zichtbaarder maken (bezig 

met dienstverlenings
overeenkomsten) . 

Pecunia • Worden bij veel zaken • Worden bij veel zaken 
betrokken, grote rol in betrokken, veel aandacht 
veranderingsproces. voor vernieuwing 

P-instrumentarium. 
Midden in NV Nuts • Was groot, steeds • Was groot, steeds minder 
verande minder personeels speelruimte door fusie. 
ringsproces functionarissen door 

fusie (zorg). 
Omroep • Lijn moet meer eigen • Nog te veel op klassieke 

problemen oppakken. taken en meer loslaten. 
Gemeente • Ene manager wil • P&O wil andere taak: meer 

advies en signaal advies en social controller 
functie, andere wil functie. 
uitvoering. 

Wisselende F-Data • Nog te passief. • Niet vanzelfsprekend dat 
perceptie we ergens bij worden 
tussen betrokken. 
managers en Electra • Meer initiatief en • Managers tonen geen 
personeels minder risicomijdend. voorbeeldgedrag. 
functiona Pension- • Hebben veel • Vergeten ons soms erbij te 
rissen Plan speelruimte en doen 

daar wat mee. 
betrekken. 

DG Vervoer • Meer initiatief. • Willen om procedures heen 
en dan moeten ze zelf actie 
ondernemen. 

Sociale • Personeelsfunctie pakt • Lijn is er dubbel in (met 
Werkvoor het niet op. mond belijden). 
ziening 
Rijksdienst • P laat veel liggen • Top neemt de tijd niet voor 

ons. 
• Lijn denkt dat ze het zelf Douane • P pakt zaken niet op, te 

• Top neemt de tijd niet voor 
ons. 

• Lijn denkt dat ze het zelf 
ver van primair proces. kunnen. 

Verpleeg • Top: wil andere • Nu nog uitvoering, weinig 
huis (nieuwe) rol. tijd. 
Multi- • Weinig ruimte bij • Veel ruimte want doet mee 
meubel dominante directie. aan alle overleggen. 
Universi • Meer initiatief, • Willen wel maar weinig 
teits meer durf. tijd. 
bibliotheek 1 Tabel 7.18 - Samenvatting speelruimte uit enquêtes en interviews 
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Bij vijf organisaties (25%) (H-Holding, World Containers, Pecunia, Jeugd & 
Welzijn en het Streekziekenhuis) is in de interviews expliciet aangegeven dat de 
top van de personeelsafdeling nauw betrokken is bij het algemene beleid en daar 
dus invloed op kan uitoefenen en speelruimte heeft. Dit wordt ondersteund door 
de resultaten uit de enquêtes. Zowel managers als personeelsfunctionarissen 
ervaren de speelruimte hier als groot. 

Bij twee organisaties (10%), zijn managers en personeelsfunctionarissen het 
erover eens dat de speelruimte gering is. Bij Juris heeft dit te maken met de 
structuur en cultuur van een maatschap, waarin de maten veel invloed hebben. Bij 
Digi-trans heeft dit te maken met de situatie ten opzichte van de moeder
organisatie: de organisatie zoals die nu bestaat zal geïntegreerd gaan worden 
binnen de moederorganisatie. Dit betekent concreet dat Digi-trans zal worden 
opgeheven. Op dit proces heeft Digi-trans zelf, noch het management, nog de 
personeelsfunctionaris, noch de medewerkers, veel invloed. 

Drie organisaties (15%), (NV Nuts, Omroep, Gemeente)zijn dermate verwikkeld 
in een veranderingsproces waarbij de personeelsafdeling betrokken is, dat binnen 
de verschillende respondentengroepen (managers, medewerkers en personeels
functionarissen) verschillende verwachtingen en beelden van de 
personeelsafdeling leven. 

Bij maar liefst tien organisaties (50%) zijn de percepties over de speelruimte die 
de personeelsfunctie binnen een organisatie heeft verschillend: managers en 
personeelsfunctionarissen hebben wisselende meningen. Men heeft hierbij de 
neiging te wijzen naar elkaar: managers verwijten de personeelsafdeling dat ze te 
weinig initiatief tonen en te ver af staan van het primaire proces (Douane, 
Universiteitsbibliotheek). Personeelsfunctionarissen zijn van mening dat de lijn 
hun wel eens vergeet (F-Data, Pension-Plan), te weinig tijd maakt voor 
personeelszaken (Rijksdienst) of dat door bestaande taken geen tijd overblijft 
voor die nieuwe taken en nieuwe rol (Universiteitsbibliotheek). 

7.5 Samenvattend 

Onderstaand volgt een overzicht van de bevindingen uit dit hoofdstuk. 

Onderzoeksvraag 1 : Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
Voor wat betreft de taken die voor managers en medewerkers beiden relevant zijn 
blijkt: 
• personeelsfunctionarissen zelf zijn het meest positief over de uitvoering van 

de drie belangrijke taakgebieden administratie, regelvorming en ontwikke
lingsinstrumenten: bij 25% van de organisaties (vijf) scoren de personeels
functionarissen zichzelf op alle drie taakgebieden hoog; 
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• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op twee 
of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie (Digi-trans) stemmen de beelden van managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en 
ontwikkelingsinstrumenten scoren hoog en de regelvorming is laag; 

• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert: in vier gevallen 
hebben personeelsfunctionarissen een positiever beeld (NV Nuts, DG 
Vervoer, Jeugd & Welzijn, Douane). In twee gevallen is het beeld van de 
personeelsfunctionarissen negatiever (Pension-Plan en Juris). Bij twee 
organisaties scoren personeelsfunctionarissen en klanten op even veel 
aspecten hoog c.q. laag, maar betreft het verschillende aspecten waar ze 
hoog/laag op scoren (Gemeente en Rijksdienst); 

• binnen acht organisaties bestaat geen overeenstemming tussen de verschil
lende klantengroepen over de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. 

Opvallend is dat de drie respondenten groepen het minst tevreden zijn over dat 
taakgebied dat zij zelf het belangrijkst achten: 
• managers zijn het minst tevreden over de administratie: bij zes organisaties 

(30%) is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen personeelsfunctiona
rissen en managers; 

• medewerkers zijn het minst tevreden over regelvorming: bij zes organisaties 
(30%) is er sprake van een aanzienlijk verschil tussen medewerkers en 
personeelsfunctionarissen; 

• personeelsfunctionarissen zijn het minst tevreden over de ontwikkelings-
ïnstrumenten: bij tien van de 20 organisaties (50%) is er sprake van een 
aanzienlijk verschil tussen personeelsfunctionarissen en één van beide 
klantengroepen. 

Ten aanzien van de taakgebieden die specifiek voor het management worden 
uitgevoerd en waarvan resp. personeelsfunctionarissen personeelsinformatie
voorziening in het algemeen en managers informatie over personele kosten het 
belangrijkst achten is het volgende naar voren gekomen: 
• personeelsfunctionarissen zijn negatiever over de personele informatie

voorziening dan managers: bij zeven van de 19 organisaties (37%) geven 
personeelsfunctionarissen een lage score op de beide aspecten, tegenover drie 
bij managers (16%); 

Als gekeken wordt naar de gemiddelden dan geven personeelsfunctionarissen 
echter, ten opzichte van de managers, iets hogere scores op beide aspecten (P-f 
7,2 en Man. 7,0 op personele kosten en P-f 5,7 en Man. 5,4 op personele 
informatievoorziening in het algemeen). Dit kan verklaard worden door een 
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relatief groot aantal hoge cijfers bij personeelsfunctionarissen (bij personele 
kosten scoren acht personeelsafdelingen een 8 of hoger, tegenover drie manage
ment, bij personele informatievoorziening scoren vier personeelsafdelingen een 7 
of hoger, tegenover twee bij management). Er zijn, anders gezegd, meer 
uitschieters. 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
Ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening is het volgende naar voren 
gekomen: 
• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de 

kwaliteit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de organisaties 
scoort men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als hoog; 

• dit tegenover vier organisaties (20%) waarbij het management de perso
neelsafdeling op beide aspecten als hoog beoordeelt; 

• medewerkers zijn uitgesproken negatief: bij elf organisaties (55%) beoor
delen zij de dienstverlening van de personeelsafdeling op beide aspecten als 
laag. 

Opvallend is dat de klantengroepen vooral ontevreden zijn over dat aspect van 
dienstverlening, dat zij zelf het belangrijkst vinden: 
• medewerkers vinden de aandacht het belangrijkst en bij elf organisaties 

(55%) zijn zij aanzienlijk minder tevreden dan de personeelsfunctionarissen; 
• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkst: bij zeven organisaties 

(35%) zijn zij hier aanzienlijk minder tevreden over dan de personeels
functionarissen. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel uit de interviews: 
• medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant

woord) op deze vragen, geen duidelijk beeld van de speelruimte die de 
personeelsfunctie binnen de organisatie heeft; 

• nergens stemmen de beelden van personeelsfunctionarissen, managers en 
medewerkers overeen; 

• bij vijf organisaties (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, Streek
ziekenhuis, Pecunia) zijn managers en personeelsfunctionarissen het erover 
eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 

• bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat 
de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft (Juris en Digi-trans). Bij Juris 
heeft dit te maken met de cultuur en structuur van een maatschap. Bij Digi-
trans met de situatie waarin de organisatie verkeert (integratie met 
moederorganisatie); 
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bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en 
personeelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de 
personeelsfunctie, de personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de 
lijn bij personeelsaangelegenheden. 
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