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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgen de conclusies die uit deze studie getrokken kunnen 

worden. 

9.2 De vraagstelling: Hoe professioneel is de personeelsfunctie binnen 

organisaties? 

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 organisaties. ' 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
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? 

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

Deze vraagstelling is gebaseerd op de theorievorming in hoofdstuk 2, waarin is 
gesteld dat het werk dat beroepsuitoefenaren uitvoeren professioneler is naarmate 
er: 
• meer taken worden uitgevoerd die veel uitzonderingen kennen en waarvoor 

weinig standaardmethoden en technieken beschikbaar zijn (hoge I/T ratio); 
• sprake is van een gelegitimeerde positie, zowel in de ogen van sponsors 

(topmanagement) als van klanten (management en medewerkers). 

9.2.1 Conclusies t a. v. onderzoeksvraag 1: het type activiteiten dat wordt 
uitgevoerd 

Om inzicht te verkrijgen in onderzoeksvraag 1, het type activiteiten dat feitelijk 
wordt uitgevoerd door de onderzochte personeelsafdeling, zijn aan de respon
denten 36 vragen gesteld over de wijze waarop activiteiten als werving en 
selectie, beoordelingen, salarisverhogingen, personeelsplanning en dergelijke 
worden uitgevoerd. 
Met behulp van factoranalyse is geanalyseerd welke activiteiten in de ogen van de 
verschillende groepen respondenten de belangrijkste zijn. Daar zijn telkens 
meerdere factoren uitgekomen. Voor dit onderzoek is alleen de belangrijkste 
factor gebruikt. 
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Geconcludeerd kan worden (zie hoofdstuk 6) dat de verschillende groepen 
respondenten verschillende meningen hebben over welke activiteit het belang
rijkst is: 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten 

Adequate 
personeelsadministratie 

Regelvorming 

Fig. 9.1 - Belangrijkste activiteiten per respondentengroep 

Dus personeelsfunctionarissen vinden de specialistische personeelsactiviteiten het 
meest belangrijk, managers concentreren zich op de basisactiviteiten en 
medewerkers op duidelijkheid van regels. 

Verder zijn er nog 17 stellingen voorgelegd aan alleen managers en personeels
functionarissen. Deze stellingen hebben specifiek betrekking op de activiteiten die 
personeelsfunctionarissen t.b.v. het management uitvoeren. Uit factoranalyse van 
deze 17 vragen kwam naar voren welke activiteiten deze twee groepen het 
belangrijkst vinden: 

Personeelsfunctionarissen Managers 
Adequate personeels
informatievoorziening 

Beheersing personeelskosten 

Fig. 9.2 - Belangrijkste activiteiten alleen managers/personeelsfunctionarissen 

Personeelsfunctionarissen vinden de algemene informatievoorziening het meest 
belangrijk, terwijl het management graag grip wil hebben op de personele kosten 
en juist informatie die meer inzicht verschaft in de personele kosten belangrijk 
vindt. 

Professioneel werk (hoofdstuk 2): aanbieders wel, klanten niet zo geïnteres
seerd in professionele taken personeelsfunctie 
Terug naar de theorievorming over professionalisering. In hoofdstuk 2 is de 
volgende definitie van professioneel werk gegeven. Professioneel werk betreft: 

'die taakclusters (functies) waarbij sprake is van professionele dienst
verlening met een hoge I/T ratio van aanbieders aan afnemers, waarbij aan 
de professionals bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdlieden worden 
toegekend en geaccepteerd door de organisatie top en waarbij door afnemers 
van diensten deze verantwoordelijkheden worden geaccepteerd vanwege de 
kennis en kundigheid van professionals om met bepaalde delicate vraagstuk
ken op hun domein om te gaan. ' 
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Daarop voortbordurend is gesteld dat professioneel werk de volgende compo
nenten dient te bevatten: 
• hoge I/T ratio d.w.z. relatief veel 'Indétermination' taken, waarvoor een 

beroep moet worden gedaan op creativiteit, vermogen en talent van de 
individuele beroepsbeoefenaar en relatief weinig 'Technicality' taken, die 
makkelijk kunnen worden vastgelegd in regels en dus makkelijk kunnen 
worden overgedragen; 

• specifieke kennis op een terrein, in dit geval op het gebied van personeels
management; 

• legitimiteit in de organisatie (bij management en bij medewerkers), waarbij 
gekeken wordt naar twee aspecten. Ten eerste naar het oordeel van de klanten 
over de kwaliteit van de dienstverlening en ten tweede naar de aan de 
personeelsafdeling toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden). 

In dit onderzoek is, door de specifieke werkwijze, geen inzicht verkregen in de 
verhouding I/T taken van de personeelsfunctionarissen: hoeveel tijd wordt besteed 
aan welk type taken. Er kunnen alleen uitspraken gedaan worden over welk type 
taken door wie het belangrijkst worden gevonden. Hieruit blijkt dat de klanten 
taken met een hoge Technicality het belangrijkst vinden. Personeels
functionarissen zelf hechten aan de meer professionele taken (ontwikkelings-
instrumenten). 

De belangrijkste activiteiten van de personeelsafdeling, in de ogen van de klanten 
zijn: 
• voor managers een adequate personeelsadministratie en informatie over de 

personele kosten; 
• voor medewerkers duidelijke regelvorming. 

Deze drie activiteiten zijn in termen van Buitendam (zie fig. 5.1), zowel 
routinematige als adaptieve taken. Bij een adequate personeelsadministratie 
gaat het om een efficiënte uitvoering van routinematige taken, die vooral in 
de voorwaardelijke sfeer van belang zijn voor het optimaal functioneren van 
de organisatie als geheel. 

Bij duidelijke regelvorming (o.a. duidelijkheid over rapportagelijnen en functie-
inlioud), gaat het om het voorkomen van problemen die bij routinematige taken 
kunnen ontstaan. Dit is een adaptieve taak. 
Het verschaffen van informatie over personele kosten is tevens gericht op het 
voorkomen en oplossen van problemen die eventueel kunnen ontstaan. 
Het blijkt dat de drie voor klanten belangrijkste activiteiten vooral gericht zijn op 
beheer van de organisatie en veel minder op verandering van de organisatie. In 
alle drie gevallen betreft het dus taken met een relatief hoog gehalte aan 
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'Technicality' en relatief weinig 'Indétermination'. Het professioneel gehalte van 
deze drie taken is derhalve gering. 

De activiteiten die de personeelsfunctionarissen het meest belangrijk vinden zijn: 
• gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (gericht op ontwikkeling van 

werknemers); 
• adequate personele informatievoorziening in het algemeen. 

Met name de eerste activiteit is gericht op verandering van de organisatie, even
tueel in relatie tot de omgeving. Het is dus een activiteit op innoverend of 
strategisch niveau (zie par. 2.4.5). Dit type activiteiten heeft wel degelijk een 
relatief hoog gehalte 'Indétermination', en kan dus beschouwd worden als 
professionele taak. 
Bij een adequate personeelsinformatie gaat het om een adaptieve taak, net als bij 
de informatie over de personele kosten. 

Conclusie 1: Managers vinden routinematige activiteiten het belangrijkst 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat klanten van de personeelsfunctie de 
basis van het personeelswerk het belangrijkste vinden, de technische, routine
matige taken zoals personeelsadministratie en regelvorming. 
Personeelsfunctionarissen daarentegen vinden de vakinhoudelijke taken het 
meest belangrijk (beoordelingssytemen, mobiliteitsbegeleiding, e.d.), taken die 
een relatief groot beroep doen op creativiteit, vermogen en talent van de 
personeelsfunctionaris. Dit zijn dus taken met een professioneel karakter.  

De theorievorming over Personeelsmanagement (hoofdstuk 3): 
opvattingen over wat kwalitatief goed personeelsbeleid is variëren 
De Korte en Singeling (1995) (zie par. 3.6) gaan uit van een hiërarchie in klant
behoeften en daarmee in rollen van de personeelsafdeling. Deze hiërarchie ligt in 
hun ogen als volgt: 
• antenne (topniveau), het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en 

signalen; 
• buffering, het ontwikkelen van systemen en het onderhouden van relaties met 

de omgeving zoals OR, vakbonden, advocaten, adviseurs; 
• advisering en ontwikkeling, niet gestandaardiseerde managementonder

steuning; 
• services, systemen en instrumenten toepassen; 
• productie, uitvoerende taken zoals personeelsadministratie, e.d.. 

Zij stellen dat personeelsfunctionarissen vanuit de klantvragen moeten redeneren 
en dat daaraan de rol die ze vervullen moet worden aangepast. 
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De taken die in de ogen van de klanten het belangrijkst zijn, personeelsadmini
stratie, regelvorming en informatie over personele kosten, vallen onder de niveaus 
services en productie. Personeelsadministratie (productie) is een dissatisfier en is 
daarbij randvoorwaardelijk voor een goed personeelsmanagement. Deze taak is 
relatief onzichtbaar en onpersoonlijk, maar behoort snel en juist te verlopen. 
Regelvorming en informatie over personele kosten kunnen beiden geschaard 
worden onder services. Dit zijn taken die volgens de Korte en Singeling veel 
aandacht vergen bij een klantgerichte opstelling. 

De taken die in de ogen van de personeelsfunctionarissen het belangrijkst zijn 
(gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten en personeelsinformatievoorziening) 
betreffen taken die respectievelijk onder het niveau advisering en ontwikkeling en 
onder het niveau services vallen. 

Conclusie 2: Klanten vinden randvoorwaardelijke en service-taken het 
belangrijkst 
Als gekeken wordt naar de verschillende rollen die gedefinieerd worden voor 
personeelsfunctionarissen dan blijkt dat managers activiteiten op het rand
voorwaardelijke niveau (adequate administratie) en het services niveau 
(informatie over personele kosten) het belangrijkst te vinden. Medewerkers 
vinden taken die vallen onder services (regelvorming) het belangrijkste. 
Personeelsfunctionarissen beschouwen taken op een hoger niveau als het 
belangrijkst, te weten gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (op het 
niveau advisering en ondersteuning). Daarnaast hechten zij belang aan het 
leveren van goede management informatie (services). Ook als gekeken wordt 
naar de theorievorming over personeelsmanagement blijkt dat personeels
functionarissen taken op een hoger niveau belangrijk vinden, terwijl klanten 
juist kiezen voor servicegerichte en uitvoerende taken in de randvoorwaar
delijke sfeer. De taken die in de ogen van de klanten belangrijk zijn, zijn 
randvoorwaardelijk voor een kwalitatief goed personeelsmanagement. 

In hoofdstuk 3 is gesteld dat het begrip Human Resource Management een begrip 
is dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Er bestaat geen eenduidige 
definitie. In grote lijnen is er sprake van een 'zachte' en van een 'harde' versie 
van HRM. 
De 'zachte' versie heeft zijn wortels in de Human Relations beweging van de 
jaren zestig en is gericht op de ontwikkeling van de individuele medewerker. 
De 'harde' versie heeft zijn wortels in de Human Resource Accounting beweging 
van de jaren zeventig. Hier gaat het juist om het behalen van de 
onderaemingsdoelen, waar de personeelsfunctie en de personeelsinstrumenten op 
worden afgestemd. Personeelsplanning en kengetallen zijn belangrijk. 
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Op basis van dit onderzoek kan over de verschillende opvattingen van Human 
Resource Management het volgende gesteld worden: 
• managers hechten vooral belang aan een adequate personeelsadministratie en 

aan informatie over de personele kosten. Dit zijn activiteiten die passen bij de 
'harde' versie van HRM; 

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelingsinstru
menten. Dit zijn activiteiten die typerend zijn voor de 'zachte' versie van 
HRM. Daarnaast hechten zij aan een goede personeelsinformatievoorziening. 
Deze taak valt niet goed onder te brengen bij een van beide versies; 

• medewerkers hechten aan zekerheid. Aan duidelijke regelvorming. Zekerheid 
en duidelijke regelvorming past noch binnen de 'harde' noch binnen de 
'zachte' variant. Toch blijkt (zie par. 5.3.2.) dat, bij vrijwel alle organisaties 
betrokken bij dit onderzoek, van medewerkers wordt verwacht dat ze zich 
flexibeler opstellen, hetgeen in de praktijk juist betekent dat zekerheden 
moeten worden losgelaten. Binnen de theorievorming van HRM wordt hier 
geen expliciete aandacht aan besteed. In de 'zachte' versie wordt gesteld dat 
medewerkers zich moeten ontwikkelen. Individuele ontwikkeling en 
ontplooiing betekent vaak dat medewerkers de zekerheid niet meer buiten 
zichzelf (in bijvoorbeeld regelvorming) vinden, maar dat zij deze zekerheid 
uit zichzelf putten. Impliciet kan uit het feit dat medewerkers regelvorming 
het belangrijkste aspect van HRM achten dus worden afgeleid dat 
medewerkers niet per definitie de 'zachte' versie van HRM aanhangen. Uit 
dit onderzoek zijn evenmin aanwijzingen naar voren gekomen dat 
medewerkers de 'harde' versie van HRM zouden voorstaan. 

Conclusie 3: Managers kiezen voor hrM, personeelsfunctionarissen voor 
HRm 
Als de theorie over Human Resource Management in ogenschouw wordt 
genomen, dan blijkt dat: 
• managers expliciet kiezen voor de 'harde' versie van HRM, waarbij 

kwantificering, efficiency en vooral een goede basis (adequate perso
neelsadministratie) belangrijk zijn; 

• personeelsfunctionarissen hechten aan de 'zachte' ontwikkelingsgerichte 
invulling van HRM; 

• medewerkers kiezen voor duidelijke regelvorming en dus voor zekerheid. 
Een situatie die niet expliciet binnen de HRM-theorie is terug te vinden. 
Wel zijn impliciet aanwijzingen te vinden dat een situatie van zekerheid 
niet zonder meer past binnen de HRM-theorie. 

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat medewerkers niet per definitie 
positief tegenover het HRM-denken staan.  

216 Professionalisering van de personeelsfunctie 



9.3 Conclusies t.a.v. onderzoeksvraag 2: de kwaliteit van dienst 
verlening van personeelsafdelingen 

Een tweede component van professioneel werk betreft de legitimiteit van de 
personeelsfunctie in de organisatie. Legitimiteit heeft, zoals is gesteld in par. 2.4.4 
en 2.4.5, te maken met de beoordeling door de afnemer van de diensten van de 
professional. In dit het onderzoek wordt de legitimiteit afgemeten aan twee zaken: 
• de perceptie van de kwaliteit van de dienstverlening; 
• de aan de personeelsafdeling toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden), afgeleid uit de wijze waarop personeelsafdeling en 
lijnmanagement met elkaar omgaan. 

Iii deze paragraaf wordt ingegaan op de percepties van de kwaliteit van 
dienstverlening van de personeelsafdeling. 
In het onderzoek zijn 21 vragen opgenomen die te maken hebben met de kwaliteit 
van dienstverlening van personeelsafdelingen aan de klanten (management en 
medewerkers). Deze vragenlijst vormt een bewerking van de door Zeithaml e.a. 
(1990) ontwikkelde vragenlijst, waarmee de kwaliteit van dienstverlening van 
dienstverlenende organisaties in beeld kan worden gebracht. 

Uit de resultaten (zie hoofdstuk 6) kan geconcludeerd worden dat de verwach
tingen van managers en personeelsfunctionarissen aan de ene en van medewerkers 
aan de andere kant, verschillen. 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid Aandacht 

Fig. 9.3 - Belangrijkste aspect van dienstverlening per respondentengroep 

De verwachtingen van managers en personeelsfunctionarissen komen overeen met 
de verwachtingen van klanten die aan het onderzoek van Zeithaml (1990) hebben 
deelgenomen. Betrouwbaarheid, het tijdig en juist nakomen van de met de klant 
gemaakte afspraken, is het belangrijkste aspect van dienstverlening. 
Personeelsfunctionarissen richten zich, wat betreft de dienstverlening, vooral op 
het verwachtingspatroon van managers en minder op dat van medewerkers. 
Medewerkers wijken af van dit reguliere klantenpatroon: ze vinden de individuele 
aandacht van de dienstverlenende personeelsfunctionaris het belangrijkste aspect. 
Op de tweede plaats volgt bij zowel managers als personeelsfunctionarissen het 
aspect aandacht. Bij medewerkers volgt op de tweede plaats het aspect 
betrouwbaarheid. 
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Conclusie 4: Klanten hebben verschillende verwachtingen t a. v. de kwaliteit 
van dienstverlening 
Ook ten aanzien van de dienstverlenende aspecten hebben de klanten van de 
personeelsafdeling verschillende eisen en verwachtingen: bij managers komt de 
betrouwbaarheid, het juist en tijdig nakomen van gemaakte afspraken, op de 
eerste plaats. Bij medewerkers de individuele en persoonlijke aandacht voor de 
klant. 
Daarmee gedragen managers zich conform het door Zeithaml (1990) geschetste 
verwachtingspatroon van klanten. Medewerkers tonen een afwijkend patroon. 
Zij hebben een 'praatpaal' nodig binnen de organisatie, van wie zij aandacht 
krijgen. 
Personeelsfunctionarissen sluiten aan bij het verwachtingspatroon van mana
gers. Met betrekking tot de dienstverleningsaspecten zijn personeels-
functionarissen vooral gericht op het management binnen organisaties.  

9.4 Conclusies t.a.v. onderzoeksvraag 3: de speelruimte van de 
personeelsafdeling 

Werd in de vorige paragraaf gesproken over de perceptie van de kwaliteit van 
dienstverlening, in deze paragraaf komt het tweede onderzochte punt om de 
legitimiteit van de personeelsafdeling te bepalen aan de orde. Het betreft de door 
het management toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegd
heden). Het gaat hierbij om de wijze waarop managers en personeelsfunctio
narissen met elkaar omgaan. Dit aspect is, met zeven vragen, slechts beperkt in de 
vragenlijst, maar uitgebreid in de interviews aan bod gekomen. 

Opvallend is dat een relatief groot deel van de medewerkers geen antwoord heeft 
gegeven op de vragen over speelruimte. Zij hebben dus geen goed zicht op de 
wijze waarop personeelsafdeling en management met elkaar omgaan en wat de 
positie van de personeelsafdeling is. 

Uit een factoranalyse van de vragen uit de vragenlijst blijkt dat de drie respon-
dentengroepen wederom verschillende aspecten belangrijk vinden: 

Personeelsfunctionarissen Managers Medewerkers 
Invloed op besluitvorming Getoetste bijdrage Effectmeting 

Fig. 9.4 - Belangrijkste aspect van speelruimte per respondentengroep 

Het blijkt dat de klanten van de personeelsafdeling vooral belang hechten aan het 
inzichtelijk maken van de bijdrage van de personeelsafdeling. Zij verwachten 
daarmee iets van de personeelsafdeling. 
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De personeelsfunctionarissen hechten vooral belang aan invloed op de besluit
vorming rondom het algemene organisatiebeleid. Zij verwachten juist iets van het 
management, ni. De mogelijkheid mee te bepalen. 
Om speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegdheden) toebedeeld te krijgen, 
is het volgens de klanten dus noodzakelijk dat de personeelsafdeling activiteiten 
ontplooit (effectmeting, evaluatie, e.d.). De personeelsfunctionarissen verwachten 
juist dat zij zonder meer worden toegelaten tot het algemene besluit
vormingsproces, hetgeen een reactieve houding impliceert. 

Conclusie 5: Over hele linie verschilt het verwachtingspatroon van mana
gers, medewerkers en personeelsfunctionarissen 
Al met al kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen alle drie andere verwachtingen hebben 
van en eisen stellen aan het functioneren van de personeelsfunctie in de 
organisatie. Dit geldt voor: 
• de activiteiten die door de personeelsfunctionarissen worden uitgevoerd; 
• de aspecten van dienstverlening; 
• de wijze waarop speelruimte kan worden verkregen binnen de organisatie. 

Deze situatie bemoeilijkt het optimaal functioneren van de personeelsfunctie 
binnen de organisatie. 

Conclusie 6: Managers en personeelsfunctionarissen wachten op elkaar 
voor het nemen van initiatieven 
Wat betreft het creëren van speelruimte (aan de personeelsafdeling toegekende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden), blijkt dat medewerkers weinig zicht 
hebben op de wijze waarop personeelsafdeling en lijn met elkaar omgaan en 
daarmee op de positie van de personeelsafdeling. 
Daarnaast blijkt dat de klanten en personeelsfunctionarissen wat betreft het 
toekeimen c.q. verwerven van speelruimte vooral verwachtingen van elkaar 
hebben. Klanten van de personeelsafdeling verwachten een actieve houding van 
de personeelsafdeling: men moet zich bezig houden met het duidelijk maken 
van haar bijdrage d.m.v. evaluatie van activiteiten en effectmeting. De 
personeelsfunctionarissen verwachten omgekeerd van het management dat ze 
actief betrokken worden bij de besluitvorming.  

Conclusie 7: Evenwicht tussen management en zorgfunctie gewenst 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat managers en medewerkers 
verschillende verwachtingen hebben: managers hebben behoefte aan manage
ment ondersteuning, medewerkers aan een praatpaal. Het laatste decennium is 
er echter juist steeds minder aandacht geweest voor de praatpaalfunctie, de 
zorgtaken van de personeelsafdeling.  
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9.5 Conclusies t.a.v. de mate van professionalisering van de personeels
afdelingen binnen de 20 organisaties 

In hoofdstuk 7 en 8 is meer gedetailleerd ingegaan op de situatie per organisatie. 
De score op de tien aspecten die door de verschillende respondentengroepen als 
het belangrijkst zijn aangemerkt zijn per organisatie nader bekeken. Het betreft de 
volgende, uit de data afkomstige, onderzoeksaspecten: 

Onderzoeksaspect t.b.v. Onderzoeksvraag: 
Adequate 
personeelsadministratie 
Duidelijke regelvorming 
Gestructureerde 
ontwikkelings-instrumenten 

Onderzoeksvraag 1 : Belangrijkste taken van de 
personeelsafdeling voor managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen 

Informatie over personele 
kosten 
Personeelsinibrmatievoorzien 
ing i.h.a. 

Onderzoeksvraag 1: Belangrijkste taken specifiek t.b.v. 
managers en personeelsfunctionarissen 

Betrouwbaarheid 
Aandacht 

Onderzoeksvraag 2: Legitimiteit in de vorm van oordeel 
over de kwaliteit van dienstverlening 

Getoetste bijdrage 
Effectmeting 
Invloed op besluitvorming 

Onderzoeksvraag 3: Legitimiteit in de vorm van 
toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) 

Fig. 9.5 - Onderzochte aspecten in relatie tot de onderzoeksvragen 

9.5.1 Scores op de belangrijkste taken binnen de 20 organisaties 
In hoofdstuk 7 (par. 7.2) wordt gesteld dat een personeelsafdeling professioneler 
is naarmate men in de ogen van zichzelf en in die van managers en medewerkers 
op meer aspecten hoog scoort. 

Uit de analyse van de scores blijkt dat er binnen geen enkele organisatie door alle 
drie de resondentengroepen (managers en medewerkers en personeelsfunctio
narissen) op alle drie de meetaspecten (administratie, regelvorming en ontwik
kelingsinstrumenten) hoog wordt gescoord. Binnen één organisatie (Digi-trans) 
zijn de drie respondentengroepen het eens: op administratie en ontwikkelings-
instrumenten scoort de personeelsafdeling hoog, op regelvorming laag. 
Bij acht organisaties stemmen de beelden van de klantengroepen (managers en 
medewerkers) overeen maar wijkt het beeld van de personeelsfunctionarissen af 
Bij vier organisaties scoren managers en medewerkers op twee aspecten hoog en 
op één laag (Juris, DG Vervoer, Rijksdienst en Douane). Bij de vier andere 
organisaties op één aspect hoog en twee laag (Pension-Plan, NV Nuts, Jeugd & 
Welzijn en Gemeente). 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat personeelsfunctionarissen een 
positiever beeld hebben dan hun klanten (bij vijf organisaties op alle drie aspecten 

220 Professionalisering van Je personeelsfunctie 



een hoge score). Vooral medewerkers zijn negatief (bij vier organisatie een lage 
score op drie aspecten). 

Conclusie 8: Personeelsfunctionarissen hebben een relatief rooskleurig 
beeld van de wijze hoe activiteiten worden uitgevoerd 
Er bestaat weinig overeenstemming tussen de verschillende deelnemersgroepen 
(managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen) over de wijze waarop 
de personeelsfunctie binnen de organisatie de activiteiten uitvoert: 
personeelsfunctionarissen hebben een rooskleurig beeld, medewerkers juist een 
relatief negatief beeld. _ _ ^ _ 

Als gekeken wordt over welk aspect men vooral positiefis dan blijkt dat: 
• managers vooral positief zijn over de gestructureerde ontwikkelingsinstru

menten (15 van de 20 een hoge score); 
• medewerkers redelijk positief zijn over administratie en ontwikkelings

instrumenten (beiden 9 van de 20 een hoge score); 
• personeelsfunctionarissen vooral positief zijn over de administratie 

(13 van de 20 een hoge score) en de regelvorming (11 van de 20 hoog). 

Conclusie 9: Vooral tevreden over taken die men zelf minder belangrijk 
acht 
Managers zijn vooral tevreden over de taken van de personeelsafdeling die 
vallen in de categorie 'innoverende taken", met een relatief hoog gehalte aan 
"Indétermination' en dus een professioneel karakter. 
Personeelsfunctionarissen zijn vooral tevreden over de administratie en regel
vorming, taken met een relatief hoog 'Technicality' gehalte, die vooral 
routinematig van aard zijn.  

9.5.2 Scores op de belangrijkste taken verricht voor managers binnen de 20 
organisaties 

Twee taken die als het belangrijkst in de ogen van resp. managers en personeels
functionarissen naar voren kwamen zijn informatievoorziening over personele 
kosten en informatievoorziening in het algemeen. 
Ook hier geldt dat een personeelsfunctie professioneler is naarmate deze in de 
ogen van de klant en van de personeelsfunctionarissen zelf hoger scoort. 
Er zijn twee organisaties die in de ogen van managers en personeelsfunctio
narissen hoog scoren op beide aspecten: H-Holding en DG Vervoer. 

Personeelsfunctionarissen zelf hebben een minder positief beeld van deze twee 
aspecten dan de managers: personeelsfunctionarissen scoren binnen zeven 
organisaties beide aspecten laag, tegenover het management bij drie organisaties. 
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Managers zijn met name ontevreden over de informatie over personele kosten. 

Conclusie 10: M.b.t managementtaken wensen managers informatie over 
personele kosten en personeelsfunctionarissen over personeelsinformatie in 
het algemeen 
Personeelsfunctionarissen zijn over het algemeen negatief over de personeels
informatievoorziening (zowel over de algemene informatie als over de infor
matie over de personele kosten). 
Managers zijn met name negatief over informatie over personele kosten.  

9.5.3 Scores op de belangrijkste aspecten van dienstverlening voor de 20 
organisaties 

Op basis van de theorie van Zeithaml e.a. (1990) is gesteld dat personeels
afdelingen professioneler zijn naarmate ze op meer aspecten van dienstverlening 
(aandacht en betrouwbaarheid) hoog scoren in de ogen van zichzelf en in de ogen 
van klanten. 

Bij één organisatie (Jeugd & Welzijn) scoren managers, medewerkers en 
personeelsfunctionarissen de personeelsafdeling hoog op zowel aandacht als 
betrouwbaarheid. Bij één andere organisatie (World Containers) zijn de drie 
groepen het eens en scoren op één van beide aspecten hoog. 
Bij vier organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
(H-Holding, Sociale Werkvoorziening, Electra, Douane). 

Personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de kwaliteit 
van dienstverlening die zij bieden: bij tien organisaties is men van mening dat 
men hoog op aandacht en hoog op betrouwbaarheid scoort. Bij vijf organisaties 
zijn de managers dezelfde mening toegedaan en bij slechts één organisatie de 
medewerkers. 

Medewerkers zijn vooral negatief over de aandacht (16 van de 20 een lage score). 
Een veel geuite klacht is dat de personeelsafdeling te ver af staat van de vloer en 
te weinig zicht heeft op wat daar gebeurt, terwijl medewerkers, in beleidsnotities 
althans, als belangrijke asset worden aangemerkt. Men heeft weinig zicht op wat 
de personeelsafdeling doet en wat de personeelsafdeling is. Dit is in tegenspraak 
met de perceptie van de personeelsfunctionarissen. Bij 15 van de 20 organisaties 
scoren zij zichzelf hoog op aandacht. 
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Conclusie 11: Personeelsfunctionarissen zijn relatief positief over kwaliteit 
van dienstverlening 
Personeelsfunctionarissen hebben een relatief rooskleurig beeld van de kwa
liteit van hun dienstverlening: bij tien organisaties op beide aspecten hoog. Bij 
vijf organisaties geven managers op beide aspecten hoge score en bij slechts 
één organisatie scoren medewerkers op beide aspecten hoog (Jeugd & 
Welzijn). 
Medewerkers zijn vooral negatief over de aandacht. Zij hebben het beeld dat de 
personeelsafdeling te ver weg staat van de vloer en weinig zicht heeft op wat 
daar speelt. _ ^ = = = = = ^ = ^ = ^ = = 

9.5.4 Scores op de belangrijkste aspecten van speelruimte 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat een professional nooit zijn toevlucht tot dwang
middelen kan nemen. De speelruimte die de professional verwerft is, zo blijkt uit 
de theorie (zie hoofdstuk 2), afhankelijk van de wijze waarop hij het handelings
proces tussen hem en zijn omgeving vormgeeft. 
Uit dit onderzoek blijkt dat, in de perceptie van respectievelijk managers, mede
werkers en personeelsfunctionarissen een toetsbare bijdrage, effectmeting en 
invloed op de besluitvorming een rol spelen. 
In hoofdstuk 2 is de theoretische veronderstelling geponeerd dat regelmatige 
terugkoppelingscycli het vertrouwen tussen de aanbieder van diensten en de 
afnemer vergroot. Dit zou een positieve invloed op de legitimiteit van de perso
neelsfunctie hebben. 
Deze stelling wordt door de resultaten van dit onderzoek bevestigd: het evalueren 
van de activiteiten (getoetste bijdrage) en het doen aan effectmeting is in de ogen 
van respectievelijk management en medewerkers belangrijk. 

Conclusie 12: Meer speelruimte door terugkoppelingscycli 
Door middel van regelmatige evaluatie van de activiteiten van de personeels
afdeling en door middel van effectmeting kan de personeelsafdeling meer 
speelruimte verwerven binnen een organisatie. Een zorgvuldig handelings-
proces draagt derhalve bij aan de legitimiteit.  

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers weinig zicht hebben op de drie 
meetaspecten (bijdrage, effectmeting en invloed). Zij hebben relatief veel vragen 
overgeslagen. Daarom is vooral gefocust op de perceptie van managers en 
personeelsfunctionarissen. Veel informatie komt uit de interviews. 
Het blijkt dat binnen geen enkel organisatie managers, medewerkers en perso
neelsfunctionarissen hetzelfde beeld hebben. Nergens komen de scores overeen. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij zeven organisaties sprake is van 
overeenstemming tussen managers en personeelsfunctionarissen. Bij twee 
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organisaties zijn zowel managers als medewerkers van mening dat er sprake is 
van weinig speelruimte (Juris en Digi-trans). Bij vijf organisaties is sprake van 
veel speelruimte (H-Holding, World Containers, Jeugd & Welzijn, Streekzieken
huis, Pecunia). 
Bij tien organisaties is sprake van een verschillende beleving bij managers en 
personeelsfunctionarissen: men wijst naar elkaar. De rode draad hier is dat 
managers van personeelsfunctionarissen meer initiatief verwachten en meer 
betrokkenheid bij het primaire proces, terwijl personeelsfunctionarissen wijzen op 
de dubbelheid bij de lijn: als het erop aankomt (voorbeeldgedrag, betrekken bij 
beleidszaken) dan laten ze het afweten. 

Conclusie 13: Perceptie van speelruimte: managers hebben verwachtingen 
van personeelsfunctionarissen en personeelsfunctionarissen van managers 
Bij vijf organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat de 
personeelsafdeling een grote speelruimte heeft. 
Binnen tien organisaties verschillen de meningen over de mate waarin er sprake 
is van speelruimte: managers verwachten meer initiatief en betrokkenheid van 
de personeelsfunctionarissen. Personeelsfunctionarissen verwachten meer inzet 
en betrokkenheid van managers.  

9.6 Totaalprofielen van alle 20 organisaties 

In hoofdstuk 8 zijn de profielen (hoog/laag score op alle meetaspecten) van alle 
20 organisaties naast elkaar geplaatst. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de 
stelling dat een personeelsafdeling professioneler is naarmate de personeels
functionarissen: 
• beter inzicht hebben in de eigen positie; 
• een duidelijk profiel hebben bij de klanten (managers en medewerkers); 
• veel hoge scores op de 10 meetaspecten hebben. 
Dit leverde het volgende resultaat op: 

Type perso
neelsafdeling 

Naam 
organisatie 

Toelichting Aanta 
1 (%) 

Duidelijk 
profiel, 
goed zelfbeeld 

Jeugd & 
Welzijn 
Digi-trans 

H-Holding 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• No-nonsense, goede administratie, 
betrouwbaar. 

• P traditioneel bij de lijn, adviesvaar-
digheden. 

3 
(15%) 

Gericht op 
management 

World 
Containers 

Universiteits
bibliotheek 
NV Nuts 

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

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

• Traditioneel gericht op management, 

6 
(30%) 
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Pension-Plan 

Pecunia 

DG Vervoer 

invloed neemt af sinds fusie. 
• Lage administratie en lage betrouw

baarheid. 
• Lage administratie en daardoor, in 

combinatie met een aantal te laat 
opgeleverde vernieuwingsprojecten, 
lage betrouwbaarheid. 

• Goede administratie en goede 
betrouwbaarheid, meer aandacht en 
meer ontwikkeling. 

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 
Werkvoor
ziening 
Rijksdienst 

Douane 

Verpleeghuis 

Gemeente 

• Legitimiteit staat ter discussie breed 
vanuit management. 

• Legitimiteit staat ter discussie breed 
vanuit management. 

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

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

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

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

• Verschillende verwachtingen top en 
middelmanagement: top wenst advi
serende rol, middelmanagement. Wil 
uitvoering en overnemende rol, 
personeelsafdeling stelt zich zakelijk 
en pragmatisch op. 

7 
(35%) 

Tabel 9.5 - Overzicht eindresultaat per organisatie 

De in termen van dit onderzoek meest professionele personeelsafdelingen zijn die 
van Jeugd & Welzijn, H-Holding en Digi-trans: deze drie personeelsafdelingen 
hebben een goed beeld van zichzelf en zijn in staat de eigen afdeling duidelijk 
neer te zetten ten opzichte van de klanten managers en medewerkers: de klanten 
weten wat ze wel en niet van de personeelsafdeling kunnen verwachten. 
Jeugd & Welzijn en Digi-trans keimen een 'no-nonsense' personeelsafdeling, die 
zich ervan bewust is dat de basisdiensten van de personeelsafdeling 
(administratie, informatievoorziening, betrouwbare dienstverlening) goed moeten 
zijn. H-Holding kent een personeelsafdeling waar men zich eveneens sterk 
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bewust is van de eigen rol ten opzichte van management en medewerkers. 
Opvallend hier is dat het hoofd P&O een zeer expliciete visie heeft op 
mensmanageinent en deze weet te vertalen in concrete actie. Ook heeft hij veel 
aandacht voor de betrouwbaarheid van zijn dienstverlening: het nakomen van 
afspraken, het doen watje zegt. 
Daarna komt een zestal organisaties waarbij de personeelsafdeling een duidelijk 
profiel heeft bij het management, maar waarbij de medewerkers een minder 
duidelijk en zelfs vaak negatief beeld hebben over het functioneren van de 
personeelsafdeling. Het betreft World Containers, Universiteitsbibliotheek, NV 
Nuts, Pension-Plan, Pecunia en DG Vervoer. 

Bij vier organisaties heeft de personeelsafdeling een relatief negatief beeld van 
zichzelf. Dit betreft F-Data, Juris, Streekziekenhuis en de Omroep. 
Bij zeven organisaties tenslotte heeft de personeelsafdeling een te positief beeld 
over zichzelf, te weten Electra, Multi-meubel, Sociale Werkvoorziening, Douane, 
Verpleeghuis en Gemeente. Bij vijf van deze zeven staat de legitimiteit van de 
personeelsafdeling uitdrukkelijk ter discussie: de personeelsafdeling wordt gezien 
als te uitvoerend, te groot, te ver van het primaire proces of juist te abstract bezig. 

Conclusie 14: Maar weinig personeelsafdelingen hebben een goed zelfbeeld 
Slechts een beperkt aantal personeelsafdelingen weet de eigen positie in de 
organisatie duidelijk neer te zetten en heeft een goed beeld van zichzelf. De 
meest professionele afdelingen zijn te vinden bij Jeugd & Welzijn, Digi-trans 
en H-Holding. Het betreft in alle drie de gevallen personeelsafdelingen die zeer 
bewust met hun rol en positie bezig zijn en die dit vertalen naar een 
betrouwbare dienstverlening. Bij Jeugd & Welzijn en bij Digi-trans is er 
bovendien sprake van een afdeling die zich no-nonsense bezig houdt met de 
basis, de personeelsadministratie. 

Een juist zelfbeeld is met name belangrijk vanuit sturingsoogpunt: pas dan kan 
het HR-beleid goed vorm krijgen binnen een organisatie.  

9.7 Terug naar de theorie over professioneel werk 

In hoofdstuk 2 (par. 2.4) is gesteld dat personeelsfunctionarissen hun profes
sionaliteit pas kunnen ontwikkelen als hen voldoende faciliteiten en speelruimte 
wordt geboden door het management. Indien de personeelsfunctionaris er niet in 
slaagt de top te overtuigen van de toegevoegde waarde van de personeelsafdeling, 
zou hij zich meer en meer gaan toespitsen op de 'technische" (uitvoerende) 
componenten van het personeelswerk. Hij zou dan minder aandacht hebben voor 
de 'Indétermination' componenten, de activiteiten waar creativiteit en flexibiliteit 
voor nodig zijn. De 'technicality' (beheersmatige) activiteiten zouden immers 
beter controleerbaar zijn voor zowel management als personeelsfunctionaris zelf. 
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Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat deze zienswijze te beperkt is 
en aangevuld kan worden. Gebleken is dat de focus van personeelsfunctionarissen 
en managers wezenlijk verschilt: personeelsfunctionarissen beschouwen de 
personeelsontwikkelingsinstrumenten (beoordeling, beloning, ed.) als de basis 
van het personeelswerk. In de perceptie van managers is dit juist een adequate 
personeelsadministratie. In hun perceptie is dit de basis van het personeelswerk. 
Het gevaar zou dus kunnen bestaan dat voor de legitimering van de personeels
functie personeelsafdelingen zich meer en meer terugtrekken op 'hun' terrein, de 
personeelsinstrumenten, terwijl managers zich ergeren aan het feit dat de perso
neelsadministratie en de -informatievoorziening niet juist ofte traag is. Vanuit de 
theorievorming over professionalisering zou men echter verwachten dat 
personeelsfunctionarissen zich gaan focussen op de technische en beheersmatige 
taken, zoals de personeelsadministratie. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende reacties te onderkennen zijn als de 
legitimiteitsvraag van de personeelsafdeling ter discussie staat: 
• bij een aantal organisaties trekt de personeelsafdeling zich terug op de 

klassieke uitvoerende personeelstaken (Douane, Omroep, Universiteits
bibliotheek); 

• bij andere organisaties houdt de personeelsafdeling zich vooral bezig met 
meer beleidsmatige taken, waarbij het moeite kost deze in actie om te zetten 
(Electra, Sociale Werkvoorziening, Rijksdienst). 

Anders gezegd: bij de laatste drie organisaties is er sprake van een 'vlucht voor
waarts': kenmerkend is voor alle zes organisaties dat men in de ogen van de 
klanten veelal laag scoort op aandacht, betrouwbaarheid of administratie of een 
combinatie van deze drie en een hoge regelvorming. 

Conclusie 15: Als de legitimiteit onder druk staat trekt de personeels
afdeling zich terug op de uitvoerende klassieke taken of vlucht in abstract 
beleid 
In hoofdstuk 2 is gesteld dat een professional die zijn legitimiteit onder druk 
voelt staan, zich terug zal trekken op de technische activiteiten: die zijn immers 
eenvoudig te controleren en te herkennen. 
Uit de resultaten van dit onderzoek lijkt dit slechts voor een deel van de 
organisaties waar de legitimiteitsvraag in meer of mindere mate speelt, op te 
gaan. 
Bij een drietal andere organisaties waar de legitimiteit onder druk staat lijkt de 
personeelsafdeling te kiezen voor een 'vlucht voorwaarts': door steeds 
abstracter te gaan redeneren en aandacht voor beleid te vragen, lijkt men zich 
juist steeds minder te concentreren op de klassieke uitvoerende perso
neelstaken. 
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9.8 Terug naar de theorie rondom Human Resource Management 

9.8.1 Harvard of Michigan benadering 
In hoofdstuk 3 (zie o.a. fig. 3.8) zijn twee belangrijke stromingen in de HR-
theorievorming behandeld. Dit zijn de Harvard en de Michigan benadering. Uit 
dit onderzoek blijkt dat in de ogen van personeelsfunctionarissen en medewerkers 
het personeelsmanagement de Harvard benadering zou moeten volgen. Dit 
vanwege de volgende redenen: 
• binnen de Harvard benadering is ontwikkeling van medewerkers belangrijk, 

een aspect dat door personeelsfunctionarissen wordt ondersteund; 
• binnen de Harvard benadering is specifiek aandacht voor de samenstelling 

van het takenpakket van medewerkers (worksystems), een aspect dat door 
medewerkers belangrijk wordt bevonden. 

Opvallender is dat ook managers meer aansluitùigspunten lijken te vinden in de 
Harvard dan in de Michigan benadering. Hiervoor zijn de volgende aanwijzingen 
gevonden: 
• managers achten basisactiviteiten het belangrijkst, hetgeen impliceert dat de 

strikt strategische invalshoek van de Michigan benadering voor hen te 
beperkt zou kunnen zijn; 

• het pleidooi van een aantal topmanagers dat personeelsfunctionarissen 
nauwer betrokken zouden moeten zijn bij het primaire proces, in combinatie 
met de verwachtingen die bij managers leven inzake de kwaliteit van 
dienstverlening van de personeelsafdeling, laat zien dat er veel belang wordt 
gehecht aan de 'interne belangen' en stakeholders. Dit is goed terug te vinden 
in de Harvard benadering; 

• in het verlengde hiervan zien managers personeelsmanagement als middel om 
de effectiviteit van de organisatie te verhogen. Personeelsmanagement sec, al 
dan niet strategisch geïntegreerd, staat minder in hun belangstelling; 

• als derde belangrijke activiteit noemen managers de relatie met de OR. 
'Employee influence' is een aspect dat wel expliciet bij de Harvard, maar 
niet bij de Michigan benadering te vinden is. 

Conclusie 16: Brede Harvard benadering van HRM biedt meer aankno
pingspunten dan Michigan benadering 
Uit dit onderzoek blijkt de Harvard benadering, voor zowel personeels
functionarissen, medewerkers als managers, meer aanknopingspunten te bieden 
dan de Michigan benadering. Dit komt vooral door de breedte van de 
benadering, de nadruk op interne belangen, de aandacht voor 'worksystems' en 
voor de effectiviteit van de organisatie als geheel.  
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9.8.2 Drie dominante stromingen uit de jaren negentig 
In hoofdstuk 3 zijn drie dominante HR-stromingen uit de jaren negentig 
besproken: 
• "best practices" benadering: één aanpak is de beste, ongeacht de situatie; 
• contingentie benadering: een HR-activiteit dient consistent te zijn met de 

organisatiestrategie; 
• configuratie benadering: constructie van ideaaltypen, d.w.z. succesvolle 

combinaties van HR-activiteiten. 

Het onderzoek heeft zich niet specifiek gericht op de effectiviteit van het perso
neelsmanagement binnen organisaties. Vragen als 'levert personeelsmanagement 
een bijdrage aan het organisatieresultaat en zo ja, welke' of 'hoe moet het 
personeelsmanagement worden vormgegeven om het bedrijfsresultaat maximaal 
te beïnvloeden', worden in dit onderzoek niet specifiek behandeld. Desalniettemin 
zijn er voorzichtige aanpalende conclusies te trekken. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat een adequate personeelsadministratie 
belangrijk is in de ogen van de klanten van de personeelsafdeling. 
Personeelsafdelingen die dit type activiteiten op orde hebben en een 'no-
nonsense' en zakelijke benadering voorstaan, doen het over het algemeen het best 
m de ogen van de klanten. Veel fouten in en trage verwerking van de 
personeelsadministratie roepen irritatie op. Voor deze, niet strategische, acti
viteiten, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat hiervoor 'best practices' 
geldt: snel en foutloos zijn de criteria waaraan een personeelsadministratie moet 
voldoen. Bij organisaties waar de personeelsadministratie hoog scoort, scoort de 
betrouwbaarheid van de dienstverlening eveneens vaak hoog. 

De in de literatuur genoemde 'strategische' HR-activiteiten zijn, zo blijkt uit dit 
onderzoek, in de ogen van de managers veel minder belangrijk dan een adequate 
administratie. Ook hechten medewerkers hier minder belang aan: zij wensen 
vooral duidelijkheid en concreetheid inzake hun plaats in de organisatie en 
rondom procedures. 

De activiteit gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten komt het dichtst bij een 
strategische activiteit (in termen van dit onderzoek een 'innoverende' activiteit, 
gericht op verandering binnen de organisatie). Uit het onderzoek is gebleken dat 
managers dit relatief vaak hoog scoren: bij maar liefst 15 van de 20 organisaties. 
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Conclusie 17: Pragmatisch en zakelijk scoort goed, aandacht voor strate
gische componenten HR gering 
In het onderzoek is niet gefocust op de effectiviteit van het personeelsmana
gement in relatie tot de performance van de organisatie. Wel is naar voren 
gekomen dat de personeelsafdelingen die naar voren kwamen als meest 
professioneel in termen van dit onderzoek, een 'no-nonsense' en zakelijke 
benadering hebben. Administratie is voor twee van de drie organisaties 
belangrijk als basis. 
Daarnaast is gebleken dat een personeelsafdeling die hoog scoort op admini
stratie, vaak tevens hoog scoort op betrouwbaarheid. De effectiviteit van de 
personeelsafdeling is daar dus vaker groot. 
Tenslotte blijkt dat de interesse van managers voor zgn. 'strategisch HR-acti-
viteiten' niet groot is: ze komen niet voor bij de drie activiteiten die managers 
het belangrijkst vinden. 
De activiteit die het dichtst bij de strategische activiteiten komt (gestructu
reerde ontwikkelingsinstrumenten, benoemd als innoverende activiteit), is voor 
veel managers van voldoende kwaliteit.  

9.9 Terug naar de empirische onderzoeken 

In hoofdstuk 4 wordt een kloof tussen theorie en praktijk beschreven: in de theorie 
van HR wordt veel aandacht besteed aan de strategische componenten van 
personeelsmanagement. In de praktijk lijkt deze aandacht niet terug te keren. 
Het onderzoek bevestigt dit: de belangrijkste activiteiten voor klanten van de 
personeelsafdeling hebben een routinematig of een adaptief karakter. Routine
matig zijn de activiteiten die voortvloeien uit de dagelijkse operaties (perso
neelsadministratie), adaptief de taken die gericht zijn op het oplossen van 
problemen die bij routinematige taken kunnen ontstaan (regelvorming en 
informatievoorziening). Alleen de personeelsfunctionarissen achten innoverende 
activiteiten (gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten), die gericht zijn op ver
andering binnen de organisatie, het meest belangrijk. 
Hoewel binnen de HR-theorievorming de aandacht voor strategische activiteiten 
groot is, worden deze in de praktijk noch door managers noch door medewerkers 
belangrijk geacht. De veronderstelde kloof tussen de theorie en de praktijk van 
HRM is dus inderdaad aangetroffen. 
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Conclusie 18: Kloof tussen theorie en praktijk van HRM blijkt aanwezig 
Er blijkt een kloof te bestaan tussen de theorie van HRM en de dagelijkse HR-
praktijk: de in de theorie voorgestane aandacht voor strategische aspecten van 
personeelsmanagement wordt in de praktijk niet aangetroffen. In de ogen van 
managers en medewerkers zijn het juist de operationele HR-activiteiten 
(personeelsadministratie en activiteiten gericht op regelvorming) die belangrijk 
zijn. 
Alleen personeelsfunctionarissen zelf achten activiteiten gericht op verandering 
belangrijk (gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten). 

Veel van de in hoofdstuk 4 behandelde empirische studies richten zich in hun 
onderzoek voornamelijk op één respondentengroep: 
• Biemans e.a. (1994), Coopers & Lybrand/Berenschot (1992, 1996), Manders 

e.a. (1993) op personeelsfunctionarissen; 
• Leij ten ( 1991 ) op medewerkers ; 
• Tissen (1991) en Storey (1992) op managers. 

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat dit niet voldoende is: personeels
functionarissen zijn in het algemeen gesproken te positief over de stand van zaken 
inzake personeelsmanagement bimien de organisatie. Medewerkers zijn juist vaak 
uitgesproken negatief. 
De meningen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen lopen bij 
11 van de 20 onderzochte organisaties dusdanig uiteen, dat het uitsluiten van één 
van de groepen een onvolledig beeld zou beteken. Immers: HRM in de praktijk 
heeft te maken met de visie en het gedrag van managers, de ervaringen van 
medewerkers en met de rol van de personeelsafdeling in de organisatie. 

Door zowel managers, medewerkers als personeelsfunctionarissen in het onder
zoek te betrekken ontstaat een aanzienlijk betrouwbaarder beeld met betrekking 
tot de stand van zaken inzake personeelsmanagement bimien de organisatie: de 
verschillende percepties en meningen kunnen naast elkaar worden gezet en de 
onderzoeker kan daar balans in vinden. 

Conclusie 19: Personeelsfunctionarissen hebben een te eenzijdig beeld, dus 
bij onderzoek dient men meerdere respondentengroepen te betrekken 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat in veel gevallen managers, 
medewerkers en personeelsfunctionarissen een geheel verschillende kijk 
hebben op de rol van de personeelsfunctie binnen een organisatie. Om een 
evenwichtig beeld te verkrijgen, is het dus noodzakelijk bij onderzoek meerdere 
respondentengroepen te betrekken.  
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Uit een aantal van de besproken onderzoeken blijkt een zeer positieve houding ten 
opzichte van de feitelijke praktijk van het personeelsmanagement: 
• Storey (1992): personeelsmanagement op weg naar HRM; 
• Leijten (1991): stimulerend personeelsmanagement draagt bij aan de finan

ciële effectiviteit van organisaties; 
• Manders e.a. (1993): de helft van de organisaties bevindt zich met het perso

neelsbeleid in de fase van personeelsmanagement of HRM; 
• Tissen (1991): er is sprake van een overgangssituatie tussen personeels

management en HRM. 

Een deel van de onderzoeken levert echter ook een aantal kritische noties: 
• Ten Have (1993): er is een "schril contrast tussen beelden, visies en ideeën 

over HRM en de realiteit"; 
• Coopers & Lybrand/Berenschot: de personeels- en salarisadministratie kost 

de meeste tijd; 
• de Leest e.a. (1997): verwachtingen die personeelsmanagers en lijnmanagers 

van elkaar hebben zijn te impliciet en de adviesrelatie tussen perso
neelsfunctionarissen en lijnmanagers is nog onderontwikkeld. 

Op grond van de bevindingen uit dit onderzoek kunnen de positieve resultaten 
worden genuanceerd en de kritische noties die hierboven zijn weergegeven 
worden onderschreven: 
• zoals Ten Have al signaleert blijkt er inderdaad een groot verschil te bestaan 

tussen de theoretische denkbeelden over HRM en de dagelijkse HR-praktijk 
(in de theorie is er veel aandacht voor strategische componenten van HR-
activiteiten, in de praktijk blijken routinematige taken het belangrijkst voor de 
lijn); 

• de adviesrelatie tussen personeelsfunctionarissen en lijnmanagers is nog maar 
in een beginstadium. In een adviesrelatie staat betrouwbare dienstverlening 
centraal: doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Tevens is het belangrijk 
aandacht aan de klant te besteden. Bij 10 van de 20 organisaties geven de 
managers de personeelsafdeling een lage score op aandacht. Bij 11 
organisaties scoort de betrouwbaarheid laag; 

• er zijn duidelijk verschillende verwachtingen tussen personeelsafdeling en 
lijn. Deze zijn bovendien vaak niet expliciet, zo is uit de 20 case-studies naar 
voren gekomen. Bovendien wijzen personeelsmanagers naar de lijn en 
lijnmanagers naar de personeelsfunctionarissen. Kennelijk verwacht men 
zaken van elkaar maar wordt hier niet of nauwelijks over gecommuniceerd. 
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Conclusie 20: Personeelsmanagement niet op weg naar strategisch HRM 
De positieve resultaten van veel onderzoeken die aangeven dat er binnen veel 
organisaties sprake zou zijn van een ontwikkeling van personeelsmanagement 
naar HRM, worden door dit onderzoek ontkracht. De kritische noties uit enkele 
andere onderzoeken worden daarentegen onderschreven: 
• de praktische kanten van het personeelswerk zijn nog steeds het belang

rijkste: het begint bij een goede personeelsadministratie. Het belang van 
een goede administratie wordt echter maar al te vaak onderschat; 

• de onderlinge communicatie tussen managers en personeelsfunctionarissen 
over de rol en taakopvatting van de personeelsfunctie is te beperkt. Om een 
goede adviesrelatie te kunnen opbouwen zal men explicieter moeten zijn 
ten opzichte van elkaar. 
Zie ook conclusie 15: indien personeelsafdelingen onder druk komen te 
staan heeft men de neiging een 'vlucht vooruit' te nemen in beleidsplannen, 
i.p.v. de praktische kanten van het personeelsmanagement op te pakken en 
te verbeteren. = = = = = 

9.10 Aanbevelingen 

hi deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden opge
deeld in een aantal categorieën: 
• aanbevelingen voor personeelsfunctionarissen; 
• aanbevelingen voor managers; 
• aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.10.1 Aanbevelingen voor personeelsfunctionarissen 
Personeelsmanagers hechten vooral belang aan hun vak: gestructureerde ontwik-
kehngsinstrumenten en betrokken worden bij de besluitvorming vinden ze van 
wezenlijk belang voor hun rol en positie binnen de organisatie. Toch is dat bij 
lange na niet voldoende om serieus te worden genomen door het management. In 
de ogen van managers moet de basis van het personeelswerk, de administratie en 
de informatievoorziening, goed op orde zijn. Juist deze aspecten van het werk van 
personeelsafdelingen genieten relatief geringe belangstelling van perso
neelsfunctionarissen: personeelsfunctionarissen kiezen doorgaans voor het vak 
omdat ze 'met mensen bezig willen zijn'. De administratie en een informatie
systeem behoren daar niet toe. 
Aangezien managers met name aan de basisactiviteiten hechten, zoals uit dit 
onderzoek is gebleken, zouden deze meer aandacht moeten krijgen vanuit het 
vakgebied personeelsmanagement: het doorlichten en verbeteren van de processen 
en procedures rondom de personeelsadministratie, zodat mutaties snel en foutloos 
worden verwerkt en zodat de overzichten die worden uitgedraaid correct zijn en 
gebruikt kunnen worden voor stuurinformatie, zijn van wezenlijker belang voor 
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de positie van de personeelsfunctie binnen de organisatie dan maar al te vaak 
wordt aaneenomen. wordt aangenomen 

Aanbeveling 1: De administratie op orde hebben is belangrijker dan wordt 
aangenomen 
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het op orde hebben van de 
administratie belangrijker is dan veel personeelsfunctionarissen aannemen: een 
juiste en tijdige administratie gaat vaak samen met een grote betrouwbaarheid 
van dienstverlening. Het vergroot de legitimiteit van de personeelsafdeling. 
Dit pleit ervoor om meer aandacht te geven aan de administratieve kant van het 
personeelswerk. Het verdient aanbeveling om de administratieve processen 
regelmatig te bekijken en waar nodig te verbeteren.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat een aanzienlijk deel van de personeels
afdelingen geen goed zicht heeft op wat de managers van hen verwachten en 
eisen(zeven van de 20): zij vinden andere aspecten van het werk belangrijk dan 
managers, schatten de kwaliteit van dienstverlening aanzienlijk hoger in dan de 
klanten. 
Positief is wel dat veel personeelsafdelingen bewust bezig zijn met verbete
ringstrajecten (Jeugd & Welzijn, World Containers, Pension-Plan, Pecunia, DG 
Vervoer, Streekziekenhuis, Rijksdienst, Omroep, Gemeente). Naast verbetering 
van de procedures en het instrumentarium wordt in een aantal gevallen 
(Gemeente, Pension-Plan, Jeugd & Welzijn, Streekziekenhuis) ook de eigen rol en 
positie expliciet bekeken. Het is echter nog niet gebruikelijk om hierbij de lijn te 
betrekken, terwijl juist het onderling expliciteren en communiceren van de 
verwachtingen over en weer belangrijk is. Deze blijven momenteel nog vaak 
impliciet. 

Aanbeveling 2: Personeelsfunctionarissen moeten zich meer bewust zijn 
van wat managers willen; wederzijdse verwachtingen moeten geëxpliciteerd 
worden 
Een aanzienlijk deel van de personeelsafdelingen is zich niet bewust van de 
verwachtingen en eisen die het management stelt. Daartegenover staat dat veel 
personeelsafdelingen verbetertrajecten uitvoeren. De effectiviteit van deze 
verbetertrajecten zou aanzienlijk kunnen worden vergroot indien er vaker 
samen met het management gewerkt zou worden en als de wederzijdse 
verwachtingen geëxpliciteerd en gecommuniceerd zouden worden. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat medewerkers in veel organisaties meer van de 
personeelsafdeling verwachten dan ze nu geboden krijgen. Dit geldt vooral bij 
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organisaties waar de personeelsafdeling lang een zorgtaak voor medewerkers 
heeft gehad (o.a. DG Vervoer, World Containers, Electra, Universiteitsbiblio
theek, Douane, Gemeente). Vooral voor medewerkers is het belangrijk dat de 
personeelsafdeling aangeeft waar ze staat: wat doen ze wel voor de medewerker 
en wat niet. Beter een duidelijk nee dan een vaag antwoord, want medewerkers 
hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. 
Maar ook blijkt in veel organisaties de lijn nog niet op alle punten het 
peoplemanagement te hebben opgepakt. In dergelijke gevallen zal de perso
neelsafdeling vooralsnog een expliciete rol ten opzichte van de medewerkers 
moeten blijven behouden: als medewerkers een zo belangrijke asset voor de 
orgamsaties zijn als wordt gesteld dan verdienen zij aandacht, ongeacht van 
welke kant die komt. En indien het management nog niet in staat of bereid is die 
te geven, dan zal de personeelsafdeling hier meer aandacht aan moeten geven. 
Een voorbeeld is Jeugd & Welzijn: daar bleek de kwaliteit van de selectie
procedure, die volledig bij de lijn was belegd, zo slecht te zijn, dat er een 
aanzienlijk aantal gerechtelijke procedures liep. Reden voor het hoofd P&O om 
de personeelsfunctionarissen weer een expliciete rol toe te dichten in het 
selectieproces. Kortom: van lijn naar staf en in tegenspraak met alle theorieën. 
Aan de andere kant zal er gewerkt moeten worden aan de peoplemanagement-
kwaliteiten van de managers, zodat de personeelsafdeling op langere termijn toch 
meer op afstand kan staan. 

Aanbeveling 3: Vergeet de medewerkers niet! 
Binnen veel organisaties weten medewerkers nauwelijks waar de personeels
afdeling voor staat en waarvoor ze er terecht kunnen. Veel medewerkers 
verwachten meer dan ze nu krijgen. Zeker zolang de managers nog niet over 
alle noodzakelijke peoplemanagement-kwaliteiten beschikken zal de perso
neelsafdeling hier een rol moeten blijven vervullen, ook al is dit in tegenspraak 
met veel theorieën. Daarnaast moet dan gewerkt worden aan de structurele 
verbetering van de peoplemanagement-kwaliteiten van het management. 
Daarnaast zou het goed zijn om specifiek voor medewerkers 'praatpalen' te 
creëren: aparte units waar specifieke zorgtaken voor medewerkers zijn 
ondergebracht. Denk bijvoorbeeld aan loopbaancounseling, mobiliteitscentra, 
etc.  

Positief is dat veel (top)managers in de interviews aangaven dat ze behoefte 
hebben aan een personeelsafdeling die interesse heeft in en betrokken is bij het 
primaire proces. Er wordt van personeelsafdelingen verwacht dat ze initiatieven 
nemen en ook ongevraagde adviezen geven. 
Dit biedt voor personeelsfunctionarissen aanknopingspunten om invloed uit te 
oefenen, waarbij de personeelsaspecten wel 'vertaald' moeten worden in 
managementtermen (wat levert het voor de organisatie op?). 
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Kortom de activiteiten van de personeelsfunctie afstemmen op en vertalen in 
termen die managers aanspreken. 

Aanbeveling 4: Personeelsfunctionarissen moeten hun activiteiten afstem
men op de situatie 
Er lijken bij veel topmanagers voldoende aanknopingspunten te bestaan om 
personeelsmanagement op de agenda te krijgen: zij hebben behoefte aan een 
personeelsafdeling die initiatief neemt en die betrokken is bij het primaire 
proces. Dit betekent wel dat personeelsmanagers hun activiteiten hierop moeten 
afstemmen en hun inzet moeten 'vertalen' in terminologieën die het 
management aanspreken.  

9.10.2 Aanbevelingen voor managers 
Het belang dat managers hechten aan de strategische componenten van het 
personeelsmanagement is aanzienlijk minder dan in de literatuur op het gebied 
van personeelsmanagement wordt geponeerd. De rol die managers voor de 
personeelsafdeling zien is er doorgaans één van een betrokken regelneef die 
bovendien af en toe ongevraagde adviezen geeft om de manager voor fouten te 
behoeden. Managers lijken zaken als functioneringsgesprekken, mobiliteit, 
personeelsplanning, management development, ed. veel minder belangrijk te 
vinden. Een goede personeelsadministratie en inzicht in de personele kosten zijn 
van het grootste belang. Dat de werving en selectie, de arbeidsvoorwaarden e.d. 
zijn afgestemd op de specifieke situatie binnen de organisatie en de omgeving 
waarin de organisatie verkeert is meer een vanzelfsprekendheid. Bovendien speelt 
vooral de korte termijn: NU is er iemand nodig om een bepaalde taak uit te voeren 
en dan dient zo snel mogelijk een geschikte kandidaat geregeld te worden. En 
horizontale mobiliteit en management development betekent dat er afscheid moet 
worden genomen van een medewerker die ingewerkt is en goed functioneert, met 
alle perikelen van dien. Beoordelingsgesprekken kosten tijd en energie. Hoewel 
het nut in theorie doorgaans door de managers onderschreven wordt, blijkt de 
praktijk weerbarstiger te zijn. De personeelsfunctionaris is hier vaak degene die 
de lange termijn in de gaten houdt (horizontale mobiliteit betekent flexibel 
inzetbare medewerkers, het aannemen van een extra vaste medewerker met een te 
hoog salaris of een net niet geschikt profiel kan op de langere termijn een 
probleem zijn, etc), een rol waarvan zowel personeelsfunctionarissen als 
lijnmanagers zich bewust dienen te zijn. Het expliciteren van dergelijke 
dilemma's kan al aanmerkelijk helpen. 
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Aanbeveling 5: Personeelsfunctionarissen en managers moeten de rol van 
de personeelsafdeling en hun wederzijdse vem'achtingen expliciteren 
De rol die managers aan de personeelsafdeling toedichten en die perso
neelsfunctionarissen zichzelf toedichten is net als de onderlinge (verschillende) 
verwachtingen, veelal impliciet. Veel problemen en irritatie kunnen worden 
voorkomen door hierover te communiceren met elkaar. Acceptatie van de lange 
termijn belangen, die vaak bewaakt worden de personeelsfunctionaris, is 
daarbij van wezenlijk belang. 
Daarnaast moet niet uit het oog worden verloren dat de lijn bepaalt, met andere 
woorden, de personeelsafdeling kan net zo ver springen als de lijn dat toelaat. 

Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Duidelijkheid, ook 
over hun disfunctioneren, en concrete afspraken zijn voor medewerkers essentieel. 
Ook aandacht is een belangrijk aspect voor medewerkers. Binnen veel organi
saties is de aandacht die de personeelsafdeling in het verleden aan medewerkers 
gaf verdwenen. Deze taak dient overgenomen te worden door het management. 
De primaire aandacht van managers blijft echter, terecht, gericht op het primaire 
proces. Zaken als beoordelingsgesprekken, mobiliteit, doorstroom (gestructu
reerde ontwikkelingsinstrumenten) zijn in de ogen van veel managers (bij 15 van 
de 20 organisaties een hoge score, tegenover 9 van de 20 organisaties voor 
medewerkers) al snel goed. Managers zouden er zich meer bewust van moeten 
zijn dat, door deze peoplemanagementtaken goed uit te voeren, beter wordt 
voldaan aan de behoefte van medewerkers. Dit kan een grotere motivatie en 
betrokkenheid van medewerkers beteken en daarmee een gunstige invloed hebben 
op het primaire proces. 

Kortom: hoewel managers de 'zorg'aspecten van hun taak over het algemeen van 
minder belang achten, is het voor medewerkers juist essentieel. Alleen al hierom 
zouden managers meer aandacht hieraan moeten besteden. 

Aanbeveling 6: managers zouden zich bewuster moeten zijn van de 
behoefte van medewerkers aan duidelijkheid en zekerheid 
Managers zijn relatief tevreden over de wijze waarop binnen organisaties met 
de ontwikkeling van medewerkers wordt omgegaan. Het is in hun ogen 'al snel 
goed'. Medewerkers hebben juist veel behoefte aan aandacht, zekerheid en 
duidelijkheid inzake hun rol en plaats in de organisatie. Een groter bewustzijn 
bij managers van het belang hiervan voor hun medewerkers en meer aandacht 
voor de peoplemanagement aspecten van hun taak kunnen de motivatie en 
betrokkenheid van hun medewerkers aanmerkelijk vergroten.  
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9.10.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Door middel van dit onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in het func
tioneren van personeelsafdelingen binnen organisaties. Een aantal vragen zijn 
beantwoord. Maar het onderzoek levert tevens een groot aantal vragen op. 
Hieronder volgen een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op de in de ogen van de verschillende 
respondentengroepen belangrijkste personeelsmanagementactiviteiten. Hiermee 
kon slechts een indirecte indicatie worden verkregen van de verhouding tussen 
taken met een hoog 'Technicality' gehalte en taken die vallen in de categorie 
'Indétermination'. Om goed zicht te verkrijgen op de verhouding tussen 
routinematige activiteiten ('Technicality') en innoverende en strategische 
activiteiten ('Indétermination') zou binnen een organisatie een geheel scala van 
activiteiten van de personeelsafdeling onder de loep moeten worden genomen. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 1: Verhouding I/T taken 
In dit onderzoek is gefocust op de belangrijkste taken voor de personeels
functie. Daarmee is nog onvoldoende zicht verkregen op de verhouding tussen 
'Indétermination' en 'Technicality' taken in het gehele takenpakket. Dit kan in 
vervolg onderzoek worden opgepakt.  

Er zijn uit het onderzoek voorzichtige aanwijzingen gekomen dat de brede 
Harvard HR-benadering meer aansluit bij de personeelspraktijk dan de beperktere 
en strikt op strategische HR aspecten gerichte Michigan benadering. Deze 
aanwijzingen zouden verder onderzocht dienen te worden. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 2: Voorzichtige voorkeur voor de 
Harvard benadering nader onderzoeken 
De voorzichtige aanwijzingen uit dit onderzoek dienen nader te worden 
onderzocht. 

Aanbeveling voor verder onderzoek 3: Voor zicht op de werkelijke situatie 
rrtb.t. het personeelsbeleid in een organisatie is het noodzakelijk meerdere 
respondentengroepen bij een onderzoek te betrekken 
Veel onderzoeken naar de kwaliteit van het personeelsmanagement richten zich 
op het ondervragen van personeelsfunctionarissen. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat dit volstrekt onvoldoende is. Om een goed beeld te krijgen van de 
situatie binnen de organisatie, dienen meerdere groepen (management en 
medewerkers) in een onderzoek betrokken te worden. 
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