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10. Samenvatting 

In zowel personeelsmanagement- als in algemene management vakliteratuur 
wordt de laatste decemiia veel aandacht besteed aan de vraag hoe vorm zou 
moeten worden gegeven aan het personeelsmanagement binnen een organisatie: 
strategische aspecten vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
De praktijk van het personeelsmanagement lijkt hier echter bij achter te blijven, 
h dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de stand van zaken van 
het personeelsmanagement in de praktijk. 

Hoofdstuk 1 
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de achtergronden en de doelstelling van deze 
studie. De volgende doelstelling wordt geformuleerd: 

Het verkrijgen van meer inzicht in het feitelijk functioneren van de perso
neelsfunctie binnen organisaties. 

Met het begrip 'personeelsfunctie' wordt gedoeld op een afzonderlijke, binnen de 
orgamsatie ontwikkelde, gespecialiseerde organisatorische eenheid of afdeling. 
De doelstelling is uitgewerkt in drie deelvragen: 
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 
legitimeringsproces? 

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

De maatschappelijke relevantie wordt als volgt onderbouwd: om als orgamsatie 
succesvol te zijn en te blijven zal het aanpassingsvermogen van de organisatie en 
de medewerkers groot moeten zijn. Dit vereist een personeelsmanagement dat 
deze veranderingen ondersteunt en stimuleert. Personeelsmanagement kan dus van 
invloed zijn op het succes van de organisatie. 

Wat betreft de wetenschappelijke relevantie het volgende. Het onderzoek in 
Nederland naar personeelsmanagement is versnipperd en richt zich op deel
terreinen. Er is weinig aansluiting tussen kennisaanbod en kennisbehoefte. Ook in 
het buitenland is er nog geen sprake van een traditie in empirisch onderzoek naar 
de kwaliteit en de effectiviteit van personeelsmanagement binnen organisaties. 
Het onderzoek beoogt in de eerste plaats meer inzicht te geven in de stand van 
zaken in de praktijk van het personeelsmanagement. Daarnaast zal het 
aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het begrip professionalisering. Omdat het 
begrip Human Resources Management geen eenduidige definitie kent en daarom 
lastig in de praktijk te onderzoeken is vormen professionaliseringstheorieën de 
insteek voor dit onderzoek. 
De vraag of het beroep van personeelsfunctionaris professioneel zou kunnen 
worden genoemd blijkt al tientallen jaren onderwerp van discussie te zijn. 
Aan de hand van twee theoretische benaderingen wordt het begrip professio
nalisering verder uitgediept. Bij de kenmerkenbenadering wordt een reeks van 
kenmerken genoemd, waaraan voldaan dient te worden wil men spreken van een 
professie. 
Bij de functionalistische benadering gaat het om de waag welke functie de 
beroepsgroep heeft voor de maatschappij. 
Beide theoretische benaderingswijzen blijken onvoldoende aanknopingspunten te 
bieden om personeelsfuncties in organisaties als professioneel te bestempelen. 
Bovendien blijkt dat ze moeilijk, zo niet onmogelijk, empirisch te onderzoeken 
zijn. Redenen hiervoor zijn ondermeer dat deze benaderingen teveel gericht zijn 
op de situatie rondom een zelfstandige beroepsgroep. Daarnaast bestaat te weinig 
overeenstemming over de kenmerken. Wel bieden ze goed inzicht in de discussie 
over professionalisering. 

Meer bruikbare theoretische benaderingen vormen die van Perrow (1970) en 
Jamous en Peloille (1970), waarbij de aard van het werk van de beroeps
beoefenaar centraal staat. 
Een bepaald type taken wordt als meer professioneel beschouwd dan andere 
taken. Taken waarbij zich vragen voordoen waarvoor geen vaste onderzoeks
techniek bestaat en waar veel uitzonderingen zijn, zijn volgens Perrow taken 
waarbij veel intuïtie en creativiteit komt kijken om de waag op te lossen. 

Jamous en Peloille spreken van een Indetermination/Technicality ratio (I/T ratio). 
Taken met veel 'Technicality' waarbij de regels makkelijk kunnen worden 
vastgelegd en overgedragen zijn wezenlijk anders dan taken met een hoge 
'Indétermination', waarbij het waagstuk steeds net iets anders is en waarvoor een 
beroep moet worden gedaan op de creativiteit, het vermogen en talent van de 
individuele beroepsbeoefenaar. 

Naast de activiteiten die worden uitgevoerd speelt de legitimiteit van de 
professional een belangrijke rol: De macht en invloed van een professional 
worden pas geaccepteerd als de klanten van de professional zijn deskundigheid 
erkennen. Een professional kan zijn toevlucht niet nemen tot dwangmiddelen. Het 
handelingsproces staat daarom centraal. 
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De in dit onderzoek gebruikte definitie voor professioneel werk in organisaties 

luidt: 
Professioneel werk betreft die taakclusters (functies) waarbij sprake is van 
professionele diensh'erlening met een hoge I/T ratio van aanbieders aan 
afnemers, waarbij aan de professionals bepaalde verantwoordelijkheden en 
bevoegdlwden worden toegekend en geaccepteerd door de organisatietop en 
waarbij door afnemers van diensten deze verantwoordelijkheden worden 
geaccepteerd vanwege de kennis en kundigheid van de professional om met 
bepaalde delicate vraagstukken op hun domein om te gaan. 

Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 3 behandelt de theorievorming op het terrein van personeelsmanage
ment binnen organisaties. Aan de hand van de naamgeving wordt ingegaan op de 
ontwikkeling die de personeelsfunctie in de loop der jaren heeft doorgemaakt. 
Sinds de jaren vijftig heeft ze zich ontwikkeld van een afdeling gericht op 
personeelsbeheer (efficiënte administratie) naar een afdeling gericht op 
personeelsbeleid, sociaal beleid, personeelsmanagement en uiteindelijk Human 
Resource Management. 
De term Human Resource Management (HRM) doet in de jaren tachtig zijn 
intrede. De oorsprong van het begrip is gelegen in twee stromingen: 
• Human Relations, uit de jaren zestig. Deze stroming is gericht op ont

wikkeling en tevredenheid van medewerkers; 
• Human Resources Accounting, uit de jaren zeventig. Deze stroming is gericht 

op het meetbaar maken van de kosten en het rendement van personeelsbeleid. 

HRM is volgens de literatuur anders dan traditioneel personeelsmanagement. Het 
is o.a. meer gericht op de langere termijn, strategisch van aard en grotendeels 
geïntegreerd in het lijnmanagement. Kenmerkend is verder dat het stuurbaar en 
doorzichtig is en dat het personeelsmanagenientinstrumentarium samenhang en 
congruentie vertoont. 

Van diverse auteurs is in de loop van de jaren tachtig en negentig kritiek gekomen 
op de HRM-modellen en -theorieën. In feite betreft het meerdere benaderingen 
onder één paraplu HRM. De belangrijkste zijn een 'harde' versie, gericht op 
ondernemingsdoelen, kwantitatief, rationeel, en een 'zachte' versie, waarbij de 
optimale benutting van het menselijk potentieel centraal staat en die is gefocust op 
ontwikkeling van medewerkers. 

Er zijn twee belangrijke theoretische scholen op het gebied van HRM. De basis-
modellen en concepten die zij hanteren dateren uit de jaren tachtig: 
• Harvard Business school (systeembenadering van Beer e.a., 1984); 
• Michigan University (stroombenadering van Fombrum e.a., 1984). 
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Daarvan kan de Harvard benadering als een exponent van de 'zachte" versie 
van HRM beschouwd worden, terwijl de Michigan benadering meer aansluit 
bij de 'harde' versie. 

hi de jaren negentig zijn er langzamerhand drie verschillende theoretische 
stromingen uitgekristalliseerd: 

• '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, dwz. succesvolle 

combinaties van HR-activiteiten. 

Alle HRM-theorieën hebben, ongeacht welke opvatting gekozen wordt, gevolgen 
voor de rol van de personeelsfunctie binnen organisaties. In de literatuur 
genoemde veranderingen zijn o.a. het meer optreden als sparringpartner voor het 
management, als specialist, als begeleider van het lijnmanagement en als 
adviseur. Het ideaaltype is volgens velen de strategische adviseur en veranderaar. 
De vraag is of dit in praktijk ook zo is. Op verschillende plaatsen in de 
organisatie zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillende typen of rollen 
worden gevraagd. 

Er bestaat kortom geen eenduidig beeld over wat HRM is. Dit maakt de 
onderzoekbaarheid van het begrip HRM in de praktijk lastig. Reden waarom in 
dit onderzoek wordt vastgehouden aan de insteek van professionaliserings-
theorieën. 

Hoofdstuk 4 
In hoofdstuk 4 worden een aantal empirische onderzoeken besproken die te maken 
hebben met de kwaliteit van het personeelsmanagement in organisaties. Al eerder 
(zie hoofdstuk 1 en 3) is geconstateerd dat er geen sprake is van een empirische 
onderzoekstraditie op het terrein van HRM. De onderzoeken die in dit hoofdstuk 
worden besproken zijn lastig onderling te vergelijken. Dit geldt zowel voor de 
onderwerpen als voor de omvang en de kwaliteit van de onderzoeken. 

Het empirisch onderzoek op het gebied van HRM blijkt erg versnipperd te zijn. 
Zo is er, vooral in Engeland en de VS, maar ook in Nederland (Leijten 1991, 
Hiltrop 1996), onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kwaliteit van HRM en 
het ondememingsresultaat. De, voorlopig nog voorzichtige, conclusie uit deze 
onderzoeken luidt dat een kwalitatief goed HRM een positief effect heeft op het 
ondememingsresultaat. 
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Kluytmans (1995) concludeert op basis van hieronder beschreven onderzoeken 
echter dat "geen of een gebrekkige afstemming" tussen personeelsbeleid en 
organisatiebeleid "geen effect blijkt te hebben op het prestatievermogen van de 
organisatie ". 

Andere studies (Storey 1992, Ten Have 1993, Tissen 1991, Biemans e.a. 1991, 
Paauwe 1989) constateren een kloof tussen de theorie en de praktijk van 
personeelsmanagement: enerzijds de beelden en visies van HRM die, vooral in de 
vakpers, gepropageerd worden, en anderzijds de wijze waarop in de praktijk met 
de personele factor wordt omgegaan. Er is geen sprake van gerichte sturing maar 
eerder van toeval. Bovendien wordt de kwaliteit van sociaal beleid in Nederland 
voor een belangrijk deel door de sociale partners bepaald (Paauwe 1989 en Ten 
Have 1993). 

De perceptie van personeelsmanagers zelf over de positie van HRM is 
daarentegen erg positief: er is sprake van integratie van het personeelsbeleid in 
het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid komt tot stand door personeelsafdeling 
en lijn gezamenlijk en de personeelsafdeling heeft een visie en speelt in op de 
wensen van de lijn (Manders e.a. 1993, Biemans e.a. 1994). 

Als wordt gekeken naar de activiteiten die worden uitgevoerd door de perso
neelsfunctie, dan blijkt uit diverse onderzoeken (Biemans e.a. 1991, Coopers & 
Lybrand 1992, 1996) dat beheersmatige en administratieve taken veel vaker 
worden uitgevoerd en dat hier veel meer tijd aan wordt besteed dan aan meer op 
de langere termijn gerichte activiteiten als personeelsplanning, management 
development e.d. Ook dit is een aanwijzing voor de reeds eerder gememoreerde 
kloof tussen theorie en praktijk. 

Uit een onderzoek onder managers naar peoplemanagement (Tissen 1991) blijkt 
dat zij een vrij eenzijdig beeld hebben van personeelsmanagement en dat zij van 
mening zijn dat de personeelsafdeling zich nog moet bewijzen als een volwaar
dige managementfunctie. 

Tenslotte concluderen van Leest e.a. (1997) dat personeelsmanagement sterk 
persoonsafhankelijk is en dat de adviesrelatie tussen personeelsfunctionaris en 
lijnmanager nog sterk in ontwikkeling is. Pragmatisch personeelswerk prevaleert. 

Aan het einde van het hoofdstuk wordt het bestudeerde empirische materiaal 
gerelateerd aan de definitie van professionaliteit die in deze studie gehanteerd 
wordt. Hieruit komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat: 
• I/T ratio relatief gering is (veel tijd aan administratief werk); 
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• de relatie staf-lijn nog niet als een leverancier-klant verhouding bestempeld 
kan worden; 

• de speelruimte binnen organisaties om het personeelsbeleid eigenstandig 
vorm te geven, als gevolg van de specifieke situatie in Nederland (regel
geving en collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden), relatief 
gering is. 

De conclusie uit de bespreking van deze onderzoeken luidt dat er geen eenduidig 
beeld van HRM bestaat en dat evenmin de effecten van HRM eenduidig in kaart 
worden gebracht. 

Hoofdstuk 5 
In hoofdstuk 5 worden het onderzoeksmodel en de te onderzoeken vragen 
geoperationaliseerd. Dit gebeurt aan de hand van de drie onderzoekvragen: 

Onderzoeksvraag 1: wat zijn de belangrijkste activiteiten van de perso-
n eelsafdeüng ? 
Allereerst worden de activiteiten van de personeelsfunctie nader uitgewerkt: om 
welke concrete activiteiten gaat het en hoe kunnen deze worden gerubriceerd'' 
Gekozen is voor een indeling in de volgende activiteiten: 

bemensen 
ontwikkelen 
belonen 
werken 
arbeidsverhoudingen 
ondersteuning 

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

Onderzoeksvraag 2: hoe wordt de personeelsafdeling door aanbieders en af
nemers van diensten gewaardeerd? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een 
(bewerkte) vragenlijst van Zeithaml e.a. (1990), die de kwaliteit van dienst
verlening van dienstverlenende organisaties in kaart brengt. Onderzocht worden 
de aspecten betrouwbaarheid, reactievermogen, vertrouwen, invoelingsvermogen, 
concrete zaken. 
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Onderzoeksvraag 3: hoe is depositie van de personeelsafdeling gelegitimeerd 
in termen van toegekende speelruimte (verantwoordelijkheden en bevoegd
heden) ? 
Deze vraag is beperkt uitgewerkt in de vragenlijst maar vooral naar voren 
gekomen in interviews. Gevraagd is naar de rol van de personeelsafdeling in 
besluitvormingsprocessen, breedte van de betrokkenheid van de personeels
afdeling (alleen bij personele aangelegenheden of breder?), etc. 

Verder wordt een verantwoording gegeven van de onderzoeksopzet. Gekozen is 
voor een explorerende benadering, vooral vanwege de geringe hoeveelheid 
empirisch onderzoeksmateriaal. 
Deelnemende organisaties zijn geselecteerd op 3 criteria: 
• zoveel mogelijk variatie in de te onderzoeken organisaties; 
• het zijn van een afgeronde 'onderzoekseenheid' (vestiging, deelgemeente, 

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

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

Hoofdstuk 6 
In dit hoofdstuk worden de drie onderzoeksvragen (belangrijkste activiteiten, 
klantoordeel over de dienstverlening en toegekende speelruimte) globaal bespro
ken. Met behulp van factoranalyse van alle in de 20 organisaties verzamelde data 
is datareductie gepleegd. Er is geanalyseerd welke aspecten van de inhoud van het 
werk, de kwaliteit van dienstverlening en de toegekende speelruimte belangrijk 
zijn in de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen. 

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

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

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

• personeelsfunctionarissen kiezen voor gestructureerde ontwikkelingsinstru-
menten in de personeelsbegeleiding (beoordelingssystemen en horizontale 
mobiliteit). 

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

ziening in het algemeen. 

Dienstverleningsaspecten (onderzoeksvraag 2) 
Vervolgens worden de variabelen die betrekking hebben op de kwaliteit van 
dienstverlening geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat managers en mede
werkers andere verwachtingen van de personeelsafdeling hebben: 
• managers vinden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect, in de zin van 

doen wat je belooft en op het juiste moment de juiste zaken aanleveren. 
Aandacht, individuele zorg voor de klant, komt op de tweede plaats; 

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

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

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

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

vorming. 

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

Hoofdstuk 7 
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de situatie binnen de verschillende organisaties: 
per onderzoeksvraag wordt de situatie nader uitgediept. 

Onderzoeksvraag1: Belangrijkste taken van de personeelsfunctie 
Bij onderzoeksvraag 1 wordt gekeken hoe managers, medewerkers en perso
neelsfunctionarissen hun personeelsafdeling scoren op de taken die zij belangrijk 
achten. 
De respondentengroepen achten de volgende activiteiten belangrijk: 
• voor managers, een adequate administratie; 
• voor medewerkers, regel vorming; 
• voor personeelsfunctionarissen, gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 

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

Het betreft hier voornamelijk taken die vallen in de categorie 'routinematige 
taken' (administratie) en 'adaptieve taken' (regelvorming, informatie over 
personele kosten en personeelsinformatievoorziening in het algemeen). Dit zijn 
taken die een relatief hoog gehalte aan 'Technicality' in zich hebben. 
Alleen personeelsfunctionarissen hechten aan taken op een 'innoverend niveau' 
(ontwikkelingsinstrumenten), dus aan een taak waar relatief veel 'Indétermina
tion' bij komt kijken. De stelling voor dit onderzoek is dat een personeelsafdeling 
professioneler is naarmate de klanten en de personeelsfunctionarissen op meer 
aspecten een hoge score geven. 

De resultaten luiden kort gezegd: 
• personeelsfunctionarissen zijn het meest positief: bij 25% van de organisaties 

(vijf) scoren de personeelsfunctionarissen zichzelf op alle drie taakgebieden 
hoog; 
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• medewerkers zijn het minst tevreden. Zij scoren bij elf organisaties op twee 
of drie taakgebieden laag; 

• bij slechts één organisatie stemmen de beelden van managers, medewerkers 
en personeelsfunctionarissen overeen: administratie en ontwikkelingsinstru-
menten scoren hoog en de regelvorming laag; 

• bij acht organisaties zijn de klanten (managers en medewerkers) het eens 
over de wijze waarop de personeelsfunctie de taken uitvoert; 

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

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

voorziening dan managers: bij 7 organisaties van de 19 (37%) scoren perso
neelsfunctionarissen beide aspecten als laag, tegenover 3 van de 19 bij 
managers (16%). 

Onderzoeksvraag 2: Kwaliteit van dienstverlening 
bij onderzoeksvraag 2 wordt ingezoomd op de aspecten van dienstverlening die in 
de ogen van managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen het belangrijkst 
zijn: 
• voor medewerkers, aandacht; 
• voor managers en personeelsfunctionarissen, betrouwbaarheid. 

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

• personeelsfunctionarissen hebben een zeer rooskleurig beeld over de kwali
teit van de dienstverlening die ze leveren: bij 50% van de organisaties scoort 
men beide aspecten (betrouwbaarheid en aandacht) als hoog; 

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

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte van de personeelsafdeling 
Bij onderzoeksvraag 3 worden de resultaten tav . het toekennen en verwerven van 
speelruimte besproken. De resultaten hiervan komen voor een belangrijk deel uit 
de interviews: in de vragenlijst zijn hierover slechts een beperkt aantal vragen 
opgenomen. 
Voor dit onderzoek wordt gesteld dat een personeelsfunctionaris zijn speelruimte 
moet 'verdienen' : door op een bepaalde manier met de problemen en vragen van 
zijn klanten om te gaan kan hij vertrouwen verwerven en, als gevolg daarvan, 
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meer speelruimte creëren. Een personeelsafdeling is professioneler naarmate men 
in de ogen van klanten en van zichzelf vaker hoog scoort. 
De resultaten uit de analyses luiden: 
• medewerkers hebben, gezien het grote aantal 'missing values' (geen ant

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

• binnen geen enkele organisatie stemmen de beelden van personeelsfunc
tionarissen, managers en medewerkers overeen; 

• bij vijf organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het erover 
eens dat de personeelsafdeling veel speelruimte heeft; 

• bij twee organisaties zijn managers en personeelsfunctionarissen het eens dat 
de personeelsfunctie weinig speelruimte heeft. Bij de ene heeft dit te maken 
met de cultuur en structuur van een maatschap, bij de andere met de situatie 
waarin de organisatie verkeert (integratie met moederorganisatie); 

• bij maar liefst tien organisaties (50%) verwachten management en perso
neelsfunctie iets van elkaar: management verwacht initiatief van de perso
neelsfunctie, personeelsafdeling verwacht meer betrokkenheid van de lijn bij 
personeelsaangelegenheden. 

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

De mate van professionaliteit van de verschillende personeelsafdelingen wordt 
aangegeven, uitgaande van de in hoofdstuk 2 geformuleerde definitie. Op grond 
van analyse van de totaalprofielen worden vier typen personeelsafdelingen 
onderscheiden: 
• duidelijk profiel en goed zelfbeeld (drie organisaties, 15%); 
• gericht op management (zes organisaties, 30%); 
• negatief zelfbeeld (vier organisaties, 20%); 
• te positief zelfbeeld (zeven organisaties, 35%). 

Kortom: een aanzienlijk deel van de personeelsafdelingen heeft een te positief 
beeld over het eigen functioneren. 

Hoofdstuk 9 
In hoofdstuk 9 volgen de conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclu
sies uit dit onderzoek worden hieronder weergegeven. 
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Onderzoeksvraag 1: Activiteiten van de personeelsfunctie, de inhoud van het 
werk 
1. Strategische activiteiten zijn in de ogen van zowel klanten (medewerkers en 

managers) als personeelsfunctionarissen zelf aanzienlijk minder belangrijk 
dan in de vakliteratuur wordt aangenomen. 

2. Uitvoerende activiteiten (administratie, duidelijke organisatiestructuur en 
rapportagelijnen en ontwikkelingsinstrumenten, dus de randvoorwaardelijke 
en de service taken) vormen in de ogen van zowel managers, medewerkers 
als personeelsfunctionarissen zelfde kern van het werk voor de 
personeelsafdeling. 

3. Managers hechten aan een adequate administratie. Als deze niet goed 
functioneert heeft dat een grote weerslag op het oordeel over de 
betrouwbaarheid van de personeelsafdeling. 

4. Managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen hebben verschillende 
beelden t.a.v. wat belangrijk is aan de inhoud van het werk van de 
personeelsafdeling. 

5. Managers kiezen voor de 'harde ' versie van HRM (hrM), 
personeelsfunctionarissen voor de 'zachte ' versie (HRm). 

Onderzoeksvraag 2: Dienstverleningsaspecten 
6. Klanten en personeelsfunctionarissen hebben verschillende verwachtingen 

ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening: managers en 
personeelsfunctionarissen vinden betrouwbaarheid het meest belangrijk, 
medewerkers vinden de individuele aandacht het meest belangrijk. 

7. Er dient een evenwicht te zijn tussen management ondersteuning, die het 
management wenst en de zorgfunctie die medewerkers vaak wensen. 

8. Personeelsfunctionarissen hebben een (veel) te positief beeld over het eigen 
functioneren. Dit geldt voor maar liefst 7 van de 20 personeelsafdelingen. 

9. Men is zich niet bewust van de verschillen in deze verwachtingen, hetgeen 
de relatie tussen personeelsafdeling en klanten in negatieve zin beïnvloedt. 

Onderzoeksvraag 3: Speelruimte 
10. Door middel van regelmatige evaluatie van de activiteiten van de per

soneelsafdelingen door middel van effectmeting kan de personeelsafdeling 
meer speelruimte verwerven binnen de organisatie. Een zorgvuldig 
handelingspatroon draagt bij aan de legitimiteit. 

11. Indien de legitimiteit van de personeelsafdeling onder druk komt te staan, 
heeft men de neiging te kiezen voor 'een vlucht vooruit ': meer aandacht 
voor beleid, of voor het strikt uitvoeren van de klassieke personeelstaken als 
wei-ving en selectie. Initiatieven van de personeelsafdeling verzanden dan in 
plannen maken en bespreken van deze plannen. Men trekt zich anders 
gezegd terug op het eigen vakgebied. 
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Overige conclusies: 
1. De brede Han'ard benadering biedt meer aanknopingspunten dan de 

Michigan benadering, voor zowel personeelsfunctionarissen, medewerkers 
als managers. 

2. Een pragmatische en zakelijke benadering scoort goed bij de klanten, 
aandacht voor strategische componenten van HR is gering. 

5. De veronderstelde kloof tussen theorie en praktijk van HRM blijkt inderdaad 
te bestaan. 

4. Personeelsmanagement is niet op weg naar HRM. 
5. Omdat de percepties van de verschillende respondentengroepen (managers, 

medewerkers en personeelsfunctionarissen) verschillen zullen, bij een 
onderzoek naar de personeelsfunctie, meerdere groepen betrokken moeten 
worden. 

Aanbevelingen 
1. De administratie op orde hebben is belangrijker dan wordt aangenomen. 
2. Personeelsfunctionarissen moeten zich meer bewust worden van wat 

managers willen, wederzijdse verwachtingen moeten worden geëxpliciteerd. 
3. Vergeet medewerkers niet! Binnen veel organisaties weten medewerkers 

nauwelijks waar de personeelsafdeling voor staat en waarvoor ze er terecht 
kunnen. Veel medewerkers verwachten meer dan ze nu krijgen. Zeker zolang 
de managers niet over alle noodzakelijke peoplemanagentkwaliteiten 
beschikken, zal de personeelsafdeling hier een rol moeten blijven vervullen. 

4. Personeelsfunctionarissen moeten hun activiteiten afstemmen op de situatie. 
5. Personeelsfunctionarissen moeten de rol van de personeelsafdeling en hun 

wederzijdse verwachtingen expliciteren. 
6. Managers zouden zich bewuster moeten zijn van de behoefte van mede

werkers aan duidelijkheid en zekerheid. 
7. Om goed zicht te krijgen op de werkelijke situatie met betrekking tot het 

personeelsbeleid is het noodzakelijk meerdere respondentengroepen in een 
organisatie te betrekken. 
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