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Rangordening van de organisaties; Typen 
personeelsafdelingen 

Samenvatting hoofdstuk 8 
In dit hoofdstuk worden de verschillende organisaties naast elkaar geplaatst en 
worden uitspraken gedaan over de mate waarin een personeelsafdeling in een 
organisatie professioneel en effectief is. 

Mate van professionaliteit 
hi paragraaf 8.2 wordt ingegaan op de mate van professionaliteit van de ver
schillende personeelsafdelingen, uitgaande van de in hoofdstuk 2 geformu
leerde definitie. Op grond van analyse van de totaalprofielen worden vier typen 
personeelsafdelingen onderscheiden: 
• duidelijk profiel en goed zelfbeeld (drie organisaties, 15%): Jeugd & 

Welzijn, H-Holding en Digi-trans; 
• gericht op management (zes organisaties, 30%): World Containers, NV 

Nuts, Pension-Plan, Pecunia, DG Vervoer en de Universiteitsbibliotheek; 
• negatief zelfbeeld (vier organisaties, 20%): F-Data, Juris, Streek

ziekenhuis en de Omroep; 
• te positief zelfbeeld (zeven organisaties, 35%); Electra, Multi-meubel, 

Sociale Werkvoorziening, Rijksdienst, Douane, Verpleeghuis en Gemeente. 

8.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 zijn de resultaten per respondentengroep (managers, medewerkers, 
personeelsfunctionarissen) van een organisatie gepresenteerd. Steeds is gekeken 
of een personeelsafdeling in de perceptie van een respondentengroep van een 
organisatie hoog of laag op een bepaald aspect scoort en of er verschil bestaat 
tussen de perceptie van personeelsfunctionarissen en klanten. In dit hoofdstuk 
worden de totaalresultaten van de 20 organisaties nader geïnterpreteerd in een 
totaaloverzicht. 

8.2 Relatie tussen gemeten aspecten en vraagstelling 

In hoofdstuk 1 is de doelstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd: 
Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen oi-ganisaties. 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
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1. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de personeelsfunctie uitvoert? 
2. Hoe wordt de personeelsfunctie door de betrokken partijen (aanbieders en 

afnemers van diensten) gewaardeerd, als onderdeel van het legitimerings
proces? 

3. Hoe wordt de positie van de personeelsafdeling gelegitimeerd in termen van 
speelruimte (toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden)? 

4. Welke factoren en omstandigheden zijn van invloed op het oordeel van 
klanten en het toekennen van speelruimte? 

Uit de data zijn tien aspecten naar voren gekomen die van belang zijn: 
adequate administratie; 
duidelijke regelvorming; 
gestructureerde ontwikkelingsinstrunienten; 
informatie over personele kosten; 
personeelsinformatie in het algemeen; 
aandacht; 
betrouwbaarheid; 
getoetste bijdrage; 
effectmeting; 
invloed op de besluitvorming. 

De eerste vijf aspecten geven inzicht in de activiteiten van de personeelsfunctie: 
administratie, regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten zijn aspecten van het 
werk waar alle drie respondentengroepen mee te maken hebben. Personele kosten 
en informatievoorziening zijn aspecten waar alleen managers en personeels
functionarissen mee te maken hebben (onderzoeksvraag 1). 
De tweede vijf aspecten geven inzicht in de legitimiteit van de personeelsafdeling: 
de aspecten aandacht en betrouwbaarheid geven een beeld van het oordeel over de 
kwaliteit van de dienstverlening van de personeelsafdeling (onderzoeksvraag 2), 
bijdrage, effectmeting en invloed van de toegekende speelruimte door het 
management in de organisatie (onderzoeksvraag 3). 

Bij de analyse van de resultaten per organisatie zijn de aspecten aandacht, 
betrouwbaarheid, administratie, regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten als 
enigszins belangrijker beschouwd dan de overige aspecten, om de volgende 
redenen: 
• relatief veel vragen uit de vragenlijst hebben betrekking op deze onder

werpen; 
• deze vragen zijn relatief goed ingevuld (weinig missing values); 
• vragen over deze onderwerpen zijn aan alle drie de respondentengroepen 

gesteld. 
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De volgorde bij de profielen is hieraan aangepast. Hieronder zijn de score

profielen per organisatie opgenomen: 

NB In de scoreprofielen kunnen de verschillende letters als volgt gelezen worden: 
(een hoofdletter staat voor een hoge score, een kleine letter voor een lage score op het 
betreffende aspect) 
(medewerkers geven geen score aan I en K, omdat het hier activiteiten van 
personeelsfunctie t.b.v. de lijn betreft) 

de 

Aandacht 
Betrouwbaarheid 
Adequate administratie 
Regelvorming 
Ontwikkelingsinstrumenten 
Informatievoorziening 
Informatie over personele 
kosten  
Bijdrage 
Effectmeting 
Invloed 

Dienstverleningsaspecten 
(onderzoeksvraag 2) 
Activiteiten (inhoud van het werk) t.b.v. 
managers en medewerkers 
(onderzoeksvraag 1) 
activiteiten (inhoud van het werk van managers 
(onderzoeksvraag 1) 

Speelruimte 
(verantwoordelijkheden en bevoegdheden) 
(onderzoeksvraag 3) 

1. F data 
Pf A b a r O I k b e i 

Man. a B A r O I K B E l 

Med. a b a r 0 b E l 

2. H-Holding 

Pf A B A R 0 I K b E I 

Man. a B a R 0 I K B E I 

Med. a B a r 0 B E I 

3. Digi-trans 

Pf A B A r 0 I k b e I 

Man. A B A r 0 I K b E I 

Med. a B A r O B e l 

4. NV Nuts 
Pf a B A R 0 - - B E I 

Man. a B A r 0 - - B E I 

Med. a b A r 0 b e l* 

5. Electra 
Pf A B a R 0 i k B E i 

Man. a b a R 0 i K b e I 

Med. a b A R 0 b E l 
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6. World Containers 
Pf A b A R 0 I K B E I 
Man. A b a R O i K B E I 
Med. A b a r 0 b e i 

7. Pension-Plan 
Pf A b a r 0 i K b e I 
Man. A b a r 0 I K B e i 
Med. a b a r 0 b E i 

8. Pecunia 
Pf a b a R 0 I K b E I 
Man. A b a R 0 i K b e I 
Med. a b A r 0 b e i 

9. Juris 
Pf A b a r 0 i k b e i 
Man. a B A r 0 i k b e i 
Med. A b A r 0 B F. i 

10. Multi-meubel 
Pf A B a R 0 I k B e I 
Man. a b A r o I k b e ï* 

Med. a B a R 0 B e I 

11. DG Vervoer 
Pf A B A R 0 I K b E I 
Man. a B A R 0 I K B E i 
Med. a b a R 0 B E i 

12. Sociale Werkvoorziening 
Pf A B A r 0 I K b e i 
Man. A b a R O I k B E I 
Med. A b a R 0 B E I 

12. Jeugd & Welzijn 
Pf A B A r 0 i k B E I 
Man. A B A r 0 I k B E I 
Med. A B A r 0 B e I 

14. Rijksdienst 
Pf a b A r 0 i k b E i 
Man. A B a R O I K B E I 
Med. a B a R 0 B E 1 
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15. Streekziekenhuis 

Pf 
Man. 

a B A r 0 . i K b e I Pf 
Man. a B a R 0 I K B E I 

i Med. a b a R 0 B E 
I 
i 

16. Omroep 

|Pf A b A R 0 i k b e i 

Man. A b a R 0 I k b e I 

Med. a b A r 0 b E i 

17. Universiteitsbibliotheek 

Pf A B A R O i k B e i 

Man. A b A R 0 i k b e I 

Med. a b a r 0 b e i 

18. Douane 
Pf A B A R 0 I K B E 

Man. a b a R 0 i k b e 

Med. a b a R O b e 

19. Verpleeghui 3 

Pf A B A r 0 i K B E I 

Man. A B a r O I k B e i 
I Med. A b a R 0 b e 
i 
I 

20. Gemeente 
Pf a b a R 0 i K B E I 

Man. a B a r 0 I k b e i 
Med. A B A R 0 b E i 

De met * gemerkte scores moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Hier bleek het aantal 
vragen dat niet was ingevuld (missing values) groot te zijn. 

Fig. 8.1 - Scoreprofielen per organisatie 

Uit een nadere beschouwing van deze profielen per organisatie kunnen een aantal 
typen personeelsafdelingen onderscheiden worden: 

Personeelsafdelingen waarvan het profiel duidelijk is voor de klanten en ook 
voor personeelsfunctionarissen zelf 
Er zijn een drietal personeelsafdelingen die een eenduidig profiel naar de klanten 
hebben en die tevens zelf goed zicht hebben op hun profiel in de organisatie. 
Anders gezegd: managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen zelf geven 
dezelfde score op een bepaald aspect. Het betreft: 
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• Jeugd & Welzijn (zeven overeenkomsten in de scores); 
• H-Holding (zes overeenkomsten); 
• Digi-trans (vijf overeenkomsten). 

De personeelsafdeling bij Jeugd & Welzijn kan gekenmerkt worden als een ;no-
nonsense' afdeling, die zich richt op een pragmatische en zakelijke manier van 
aanpakken van de problematieken op het gebied van personeelsmanagement. Zij 
doen dit in overleg met de lijn. Binnen Jeugd & Welzijn was er tot voor enkele 
jaren geen echte personeelsafdeling. Er was slechts sprake van een personeels- en 
salarisadministratie. Het huidige hoofd P&O is begonnen te werken als 
'servicestation'. Ook heeft hij, noodgedwongen, enkele taken naar de 
personeelsafdeling toe moeten trekken. Een voorbeeld hiervan is werving en 
selectie. Dit was traditioneel belegd bij de lijn, maar omdat dit niet goed verliep 
(zeer veel gerechtelijke procedures) heeft hij de personeelsafdeling daar een rol in 
toebedeeld. 

Bij H-Holding is personeelsmanagement traditioneel een taak voor de lijn. Dit is 
op zich niet verwonderlijk, omdat het hier een dienstverlenende organisatie 
betreft, waar een klantgerichte opstelling hoog in het vaandel staat. Het hoofd 
P&O beschikt over een grote dosis ervaring, veel kennis van het vak en veel 
adviesvaardigheden. Ondanks een lage score op administratie heeft de afdeling 
toch een hoge score op betrouwbaarheid (komt zijn afspraken goed na). Dit 
verhoogt de legitimiteit van de personeelsfunctie binnen H-Holding. Opvallend 
hier is dat het hoofd P&O zichzelf beschouwd als iemand die gericht is op het 
schenken van individuele aandacht aan zijn klanten, zowel medewerkers als 
managers. Juist dit aspect wordt niet zo door de klanten ervaren. 

Digi-trans heeft, vergelijkbaar met Jeugd & Welzijn, een no-nonsense perso
neelsafdeling. Zowel administratie als betrouwbaarheid scoren hoog in de ogen 
van de klanten. Het hoofd personeelszaken staat een pragmatische, zakelijke en 
oplossingsgerichte aanpak voor. Zij doet veel zaken in overleg met de lijn. 

Personeelsafdelingen gericht op het management 
Binnen zes organisaties richten de personeelsafdelingen zich vooral op het 
management: de percepties van management en personeelsfunctionarissen 
vertonen hier een grote mate van overeenkomst, terwijl medewerkers een 
afwijkend beeld hebben. 
Het betreft de volgende organisaties: 
• World Containers (acht overeenkomsten met management, twee met mede

werkers); 
• Universiteitsbibliotheek (zeven overeenkomsten met management, twee met 

medewerkers); 
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• NV Nuts (zes overeenkomsten met management, twee met medewerkers); 
• Pension-Plan (zes overeenkomsten met management, vier met medewerkers); 
• Pecunia (zes overeenkomsten met management, vier met medewerkers); 
• DG Vervoer (zes overeenkomsten met management, twee met medewerkers). 

Bij World Containers is vanaf het begin personeelsmanagement een geïntegreerd 
onderdeel geweest van het algemene organisatiebeleid. Men is momenteel bezig 
met decentralisatie van het personeelsmanagement. De centrale personeels
afdeling scoort goed in de ogen van klanten. De decentrale afdelingen kunnen nog 
sterk verbeteren. Er is veel kritiek op de kwaliteit van de personeelsadministratie. 
Daardoor scoort de betrouwbaarheid eveneens laag in de ogen van de klanten. De 
personeelsafdeling was zich hier niet van bewust. Na bekendmaking van de 
resultaten van de casestudy aan de organisatie is een verbetertraject gestart. 

De personeelsafdeling van de Universiteitsbibliotheek beoordeelt zichzelf posi
tiever dan de klanten doen. De medewerkers zijn erg negatief (alle acht aspecten 
laag) over de personeelsafdeling. Managers zijn positiever en scoren vijf van de 
tien punten hoog. Maar de betrouwbaarheid, de bijdrage die de personeelsafdeling 
levert en de mate waarin aan effectmeting wordt gedaan, scoren in de ogen van de 
managers laag. Zij zijn van mening dat de personeelsafdeling zich teveel 
terugtrekt op de eigen klassieke taken waaraan zij zekerheid ontleent, te weinig 
pro-actief is en te ver af staat van het primaire proces. 

Traditioneel richt de personeelsafdeling van de vestiging van NV Nuts zich op het 
management. Men was altijd sterk betrokken bij het ondernemingsbeleid. Maar 
door een recente fusie met een groot energiebedrijf heeft men het gevoel dat de 
personele factor aan invloed inboet. Medewerkers zijn zeer negatief over de 
personeelsafdeling. Met name de klantonvriendelijke houding van de 
personeelsadministrateur krijgt veel kritiek. Na het bekend worden van de 
resultaten uit de casestudy, heeft de organisatie maatregelen genomen. 

Pension-Plan heeft een personeelsafdeling die eveneens is gericht op het 
management. Opvallend is dat de personeelsfunctionarissen van Pension-Plan 
zichzelf lager beoordelen dan de managers: op slechts drie van de tien aspecten 
scoren zij zichzelf als hoog. Er is met name kritiek op de administratie en 
daardoor ook op de betrouwbaarheid. 

Pecunia heeft eveneens een personeelsafdeling die gericht is op het management. 
Opvallend is dat de personeelsafdeling de belangrijkste aspecten (aandacht, 
betrouwbaarheid, administratie en ontwikkeling) als laag scoort. De administratie 
is in de ogen van het management inderdaad laag. Daardoor, en door het feit dat 
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allerlei vernieuwingsprojecten op personeelsmanagementgebied niet op tijd af 
zijn, scoort de betrouwbaarheid eveneens laag in de ogen van de klant. 

DG Vervoer tenslotte heeft eveneens een personeelsafdeling die sterk gericht is op 
het management. Opvallend is dat deze zichzelf op negen van de tien aspecten een 
hoge score geeft. Het management geeft in zeven van de tien gevallen een hoge 
score en de medewerkers slechts in drie van de acht. Er zou meer aandacht voor 
de klant in het algemeen en meer aandacht voor ontwikkeling van medewerkers 
mogen zijn. 

Personeelsafdelingen die zichzelf onderscoren in vergelijking tot de klanten 
Een aantal personeelsafdelingen scoort in de ogen van klanten hoger dan ze 
zichzelf inschatten. Het betreft de volgende organisaties: 
• F-Data (in de ogen van management positiever: personeelsfunctionarissen 

geven twee hoge scores, management zeven); 
• Juris (in de ogen van medewerkers positiever: personeelsfunctionarissen één 

hoge score, medewerkers vijf); 
• Streekziekenhuis (in de ogen van management positiever: personeels

functionarissen vier hoge scores, managers acht); 
• Omroep (in de ogen van management iets positiever: personeelsfunctio

narissen drie hoge scores, managers vijf). 

Bij F-Data wijt de personeelsafdeling haar eigen negatieve beeld vooral aan de 
lage score op administratie, betrouwbaarheid en de personeelsinformatievoor-
ziening. Deze zijn in de ogen van het management juist goed. Uit de interviews is 
gebleken dat de personeelsafdeling hier vooral behoefte heeft aan het gevoel 
gesponsord te worden door de top. Men wil meer invloed kunnen uitoefen op en 
betrokken worden bij de besluitvorming binnen de organisatie, maar heeft het 
gevoel niet altijd serieus genomen te worden door de top van de organisatie. Het 
negatieve beeld over de eigen rol en het eigen functioneren zal vooral hier aan 
toegeschreven kunnen worden. 

Bij Juris heeft het negatieve beeld over het eigen functioneren eveneens te maken 
met de invloed op en betrokkenheid bij de besluitvorming: de personeelsafdeling 
heeft in praktijk te maken met een gebrek aan menskracht en moet voortdurend 
strijden om over voldoende middelen te kunnen beschikken. Bovendien is er 
sprake van een onduidelijke structuur (gescheiden personeelsfunctionarissen voor 
ondersteunend en voor primair personeel). Dit terwijl de medewerkers uit het 
primaire proces erg tevreden zijn over de personeelsafdeling: zowel over de 
personeelsfunctionaris voor het ondersteunende deel als over de personeels
functionaris voor het primaire deel van de organisatie. 
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De personeelsafdeling van het Streekziekenhuis is, zonder daar veel rucht
baarheid aan te geven, bezig met het maken van een kwaliteitsslag. Zij zijn er 
zich, anders gezegd, erg bewust van dat bepaalde zaken verbetering behoeven. Zij 
zijn ondermeer bezig met het doorlichten en verbeteren van de procedures. 
Daarnaast doen ze een proef met het afsluiten van dienstverleningscontracten 
tussen personeelsafdeling en lijnafdeling, waarin expliciete afspraken worden 
gemaakt inzake de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening van de 
personeelsafdeling. Het feit dat men er zich van bewust is dat er nog veel 
verbeterd kan worden is er waarschijnlijk de oorzaak van dat men zichzelf lager 
scoort dan de managers. 

Bij de Omroep is de personeelsafdeling momenteel eveneens bezig met een 
grootscheepse kwaliteitsslag. Tot op heden was men nog vooral bezig met de 
uitvoering van de klassieke personeelstaken. In de toekomst wil men meer pro
actief aan de slag, als adviseur van de lijn. Een verklaring voor de relatief 
positieve scores, gegeven door de managers, is dat het voor hen langzamerhand 
zichtbaar wordt dat er gewerkt wordt aan verbetering en verandering: er is een 
interim hoofd aangetrokken en er zijn enkele personele wisselingen geweest. Er is 
echter nog geen sprake van een echte vertrouwensrelatie met de lijn, deze moet 
nog groeien. 
Medewerkers zijn erg negatief over de personeelsafdeling (twee hoge en zes lage 
scores). Dit heeft te maken met het verleden, toen de personeelsafdeling strikt 
uitvoerend bezig was en vaak de negatieve boodschappen van de directie moest 
overbrengen. 

Personeelsafdelingen die een te positief beeld van zichzelf hebben 
Er zijn zeven personeelsafdelingen die zichzelf aanmerkelijk positiever beoorde
len dan hun klanten. Het betreft de volgende organisaties: 
• Electra (drie overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Multi-meubel (vier overeenkomsten met managers, zeven met medewerkers); 
• Sociale Werkvoorziening (twee overeenkomsten met managers, twee met 

medewerkers); 
• Rijksdienst (twee overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Douane (drie overeenkomsten met managers, drie met medewerkers); 
• Verpleeghuis (vier overeenkomsten met managers, twee met medewerkers); 
• Gemeente (twee overeenkomsten met managers, drie met medewerkers). 

De personeelsafdeling van Electra heeft weinig zicht op wat de klanten vinden en 
verwachten van de personeelsafdeling. De kritiek van de klanten geldt vooral de 
legitimering (dienstverleningsaspecten en speelruimte) van de afdeling en minder 
de inhoud van het werk. De personeelsafdeling zelf richt zich juist met name op 
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de inhoud van het werk en op de ontwikkeling van beleid De legitimeringsvraag 
wordt niet aan de orde gesteld. 

Bij Multi-meubel geldt hetzelfde: ook hier staat de legitimiteit van de perso
neelsafdeling in de ogen van met name het management onder druk. De 
personeelsafdeling zelf richt zich vooral op ad hoc uitvoering van zaken en 
minder op een gestructureerde oplossing en aanpak. Dit kan overigens te maken 
hebben met het feit dat de personeelsfunctionaris slechts op interim basis en 
parttime gedetacheerd is door de holding. 

Bij de Sociale Werkvoorziening is de aandacht van de personeelsafdeling voor de 
klanten groot. De bijdrage en het effect eveneens, in de ogen van de klanten. Maar 
met name vanuit het topmanagement staat de legitimeringsvraag onder druk: de 
bijdrage op het gebied van de beleidsmatige zaken en advies kan groter. De 
personeelsafdeling wordt geacht meer pro-actief te zijn en beleidsmatige zaken 
pragmatischer aan te pakken. 
Tevens kan de administratie beter worden uitgevoerd. Na presentatie van de 
resultaten van de casestudy zijn hierover concrete afspraken gemaakt. 
Opvallend bij de Rijksdienst is dat de scores van managers en medewerkers op 
veel aspecten hetzelfde zijn (zeven van de acht), maar dat de personeels
functionarissen steeds afwijken met hun score. De legitimiteit van het centrale 
deel van de personeelsafdeling van de Rijksdienst staat sterk onder druk. De 
decentrale personeelsfunctionarissen daarentegen worden wel gewaardeerd. Dat 
gebeurt nog wel op basis van hun uitvoerende kwaliteiten. De centrale perso
neelsafdeling is sterk naar binnen gekeerd. 

De personeelsafdeling van de Douane scoort zichzelf op negen van de tien 
aspecten hoog. Managers en medewerkers zijn aanzienlijk negatiever (resp. twee 
en twee hoge scores). Deze personeelsafdeling heeft eveneens te maken met een 
legitimeringsprobleem. Kritiekpunten zijn: onvoldoende pro-actief, te ver van het 
primaire proces afstaand, te veel bezig met de klassieke uitvoerende taken. 

Binnen het management van het Verpleeghuis zijn de verwachtingen van de rol 
van de personeelsfunctionaris met de komst van een nieuwe directrice veranderd: 
van uitvoerend naar adviserend. Met name de inhoudelijke ontwikkeling en 
implementatie van beleid zijn belangrijk in de ogen van het management. Deze 
zaken vergen aandacht in de toekomst. De veranderde rol van de perso
neelsfunctie moet nog nader worden geëxpliciteerd naar de personeelsfunctionaris 
zelf. De \Taag is of deze de nieuwe rol kan oppakken. Dit heeft vooral te maken 
met de relatief kleine omvang van de personeelsfunctie binnen het Verpleeghuis, 
relatief de kleinste binnen dit onderzoek. 
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Tenslotte de Gemeente. Kenmerkend voor de situatie bij de Gemeente is dat het 
management verschillende verwachtingen heeft: de top wil een meer adviserende 
in plaats van uitvoerende personeelsafdeling, een aantal managers geeft de 
voorkeur aan een 'paar extra handen' (uitvoering van diverse klassieke perso-
neelstaken dus). De gewijzigde rol is nog niet overal geaccepteerd. Vandaar de 
relatief lage scores van het management. Overigens is de personeelsafdeling zich 
hier van bewust. Het hoofd P&O staat een zakelijke en pragmatische no-nonsense 
aanpak voor. 

Type 
perso-
neelsafd. 

Naam 
organisatie 

Toelichting Aantal 
(%) 

Duidelijk 
profiel, 
goed 
zelfbeeld 

Jeugd & 
Welzijn 

H-Holding 

Digi-trans 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• P traditioneel bij de lijn, adviesvaardig-
heden. 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

3(15%) 

Gericht op 
manage
ment 

World 
Containers 

Universiteits
bibliotheek 
NV Nuts 

Pension-Plan 

Pecunia 

DG Vervoer 

• P traditioneel geïntegreerd in algemeen 
beleid, lage administratie en lage betrouw
baarheid. 

• Nog teveel gericht op klassieke taken, 
ontleent daaraan zekerheid. 

• Traditioneel gericht op management, 
invloed neemt af sinds fusie. 

• Lage administratie en lage betrouwbaar
heid. 

• Lage administratie en daardoor, in combi
natie met een aantal te laat opgeleverde 
vernieuwingsprojecten, lage betrouwbaar
heid. 

• Goede administratie en goede betrouwbaar
heid, meer aandacht en meer ontwikkeling. 

6 (30%) 

Negatief 
beeld van 
ziclizelf 

F-Data 

Juris 

Streekzieken
huis 
Omroep 

• Personeelsafdeling weinig invloed op en 
betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling weinig invloed op en 
betrokkenheid bij algemene beleid. 

• Personeelsafdeling bezig met concreet 
verbeteringstraj eet. 
Personeelsafdeling bezig met bouwen 
vertrouwensrelatie, klassieke taken 

4 (20%) 

Te positief 
beeld van 
ziclizelf 

Electra 

Multi-meubel 

Sociale Werk
voorziening 

• Legitimiteit staat ter discussie breed vanuit 
management. 

• Legitimiteit staat ter discussie vanuit top, 
middelmanagement tevreden over uit
voering. 

• Legitimiteit centrale afdeling staat ter 
discussie, decentraal is men wel tevreden. 

7 (35%) 

Professionalisering van de personeelsfunctie 207 



Rijksdienst 

Douane 

Verpleeghuis 

Gemeente 

• Legitimiteit staat ter discussie, veel te 
positief beeld over zichzelf, gericht op 
klassieke uitvoerende taken. 

• Uitvoerende rol staat ter discussie, nieuwe 
directrice verwacht andere rol. 

• Verschillende verwachtingen top en 
middelmanagement: top wenst adviserende 
rol, middelmanagement wil klassieke 
uitvoering en overnemende rol. 

• Personeelsafdeling stelt zich zakelijk en 
pragmatisch op 

Fig.8.2 -samenvatting van de typen personeelsafdelingen 

8.3 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de profielen van de 20 organisaties op de tien aspecten die 
voor het functioneren van de personeelsfunctie van belang zijn, naast elkaar 
geplaatst. Daarbij zijn de vijf aspecten aandacht, betrouwbaarheid, administratie, 
regelvorming en ontwikkelingsinstrurnenten als zijnde belangrijker aangemerkt 
dan de scores op vijf aspecten informatievoorziening in het algemeen, over 
personele kosten, bijdrage, effectmeting en invloed. 

Concluderend kan gesteld worden dat meer dan de helft (11 van de 20) 
personeelsafdelingen, geen goed zicht heeft op wat de klanten van hen vinden. Zij 
hebben geen juist beeld van zichzelf. Vier ervan zijn van mening dat zijzelf 
minder scoren dan hun klanten vinden. Dit heeft voor twee van de vier te maken 
met het feit dat ze te weinig betrokken zijn bij de besluitvorming in de organisatie 
en in hun perceptie onvoldoende gesponsord worden door de top. 
Maar liefst zeven personeelsafdelingen hebben een te positief beeld van zichzelf. 
In vijf gevallen staat de legitimiteit van de afdeling ter discussie. De 
personeelsafdeling schiet in deze gevallen in een uitvoerende rol (Multi-meubel, 
Sociale Werkvoorziening, Douane) of trekt zich juist terug uit de uitvoering en 
richt zich vooral op abstracte beleidsnotities (Electra, centrale personeelsafdeling 
Rijksdienst). 

Drie personeelsafdelingen (Jeugd & Welzijn, H-Holding en Digi-trans) hebben 
een duidelijk profiel in de organisatie. Zij weten, zowel in de ogen van het 
management als van de medewerkers, goed neer te zetten waar ze voor staan en 
tevens goed in te schatten wat de klanten van hen vinden. Opvallend is dat twee 
van de drie afdelingen een no-nonsense benadering hebben: pragmatisch en 
zakelijk en gericht op de lijn. Een goede administratie en hoge betrouwbaarheid 
zijn hier kenmerkend. Ook de derde personeelsafdeling scoort goed op 
betrouwbaarheid. 
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Bij zes organisaties richt de personeelsafdeling zich voornamelijk op het 
management: de percepties van personeelsfunctionarissen en managers stemmen 
in belangrijke mate overeen. Medewerkers hebben binnen deze organisaties geen 
duidelijk beeld van de personeelsafdeling. Zij verwachten meer dan wat de 
personeelsafdeling nu biedt. De rol van de personeelsafdeling naar de 
medewerkers zou hier verduidelijkt kunnen worden. Dit betreft World Containers, 
NV Nuts, Pension-Plan, Pecunia, DG Vervoer en de Universiteitsbibliotheek. 

Bij vier organisaties heeft de personeelsafdeling een minder positief beeld dan de 
klanten. Zij scoren zichzelf onder. Dit betreft F-Data, Juris, Streekziekenhuis en 
de Omroep. Bij F-Data en Juris bestaan twijfels of het topmanagement de 
personeelsfunctie voldoende sponsort en ondersteunt. Bij het Streekziekenhuis en 
bij de Omroep is de personeelsafdeling in relatieve stilte bezig met een 
verbeteringstraject. 

Bij zeven organisaties schatten de personeelsfunctionarissen hun functioneren 
hoger in dan hun klanten: men heeft een te positief zelfbeeld. Het betreft de 
volgende organisaties: Electra, Multi-meubel, Sociale Werkvoorziening, Rijks
dienst, Douane, Verpleeghuis en Gemeente. Bij de eerste vijf staat de legitimiteit 
ter discussie. 
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