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12. Bijlage A: Opbouw van de vragenlijst 

De vragenlijst die is gebruikt voor dit onderzoek is opgebouwd uit stellingen 
rondom de volgende onderwerpen: 
• Inhoud van het werk. Hoe beoordelen de personeelsafdeling en de klanten 

(resp. management en medewerkers) de inhoud van het werk? (Onderzoeks
vraag 1: belangrijkste activiteiten); 

• Dienstverleningsaspecten. Hoe scoort de personeelsafdeling in de ogen van 
zichzelf en in de ogen van haar klanten (resp. management en medewerkers) 
op een aantal belangrijke dienstverleningsaspecten? (Onderzoeksvraag 2: 
Oordeel over de dienstverlening); 

• Relatie personeelsafdeling-klanten. Hoe gaan personeelsafdeling en klanten 
met elkaar om? (Onderzoeksvraag 3: toegekende speelruimte). 
In de vragenlijst is gebruik gemaakt van een vijfpunts-Likertschaal. 
Hieronder worden de delen van de vragenlijst stuk voor stuk toegelicht. 

12.1 Inhoud van het werk op activiteitenniveau 

Om een beeld te krijgen van de activiteiten die binnen een organisatie op het 
gebied van personeelsmanagement worden uitgevoerd, zijn rondom het activi
teitenoverzicht in paragraaf 5.2.1 een aantal stellingen geformuleerd. Deze stel
lingen zijn gegroepeerd naar de werkterreinen bemensen, belonen, ontwikkelen, 
werken en arbeidsverhoudingen. Het betrof in totaal 53 stellingen, waarvan 36 
zijn voorgelegd aan zowel managers, personeelsfunctionarissen als medewerkers 
en 17 alleen aan managers en personeelsfunctionarissen. De reden voor dit 
onderscheid is dat managers een breder diensten- en productenpakket van de 
personeelsafdeling afnemen dan medewerkers. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van stellingen die aan alle respondenten 
(management, personeelsfunctionarissen en medewerkers) zijn voorgelegd: 
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Voorbeelden van stellingen voor management, personeelsfunctionarissen en 
medewerkers: 
Bemensen Procedures (omtrent werving & selectie, bevordering en uitstroom) 

doen wij volgens vaste stappen die schriftelijk zijn vastgelegd. 
Bemensen Met medewerkers die weggaan wordt standaard een exitinterview 

geregeld. 
Ontwikkelen Jaarlijks wordt met iedere medewerker minstens lx een beoordelings-

of functioneringsgesprek gevoerd. 
Ontwikkelen Wij hebben in de organisatie een aantal carrièrelijnen vastgesteld die 

schriftelijk zijn vastgelegd. 
Belonen Wij hebben een standaard functiewaarderingssysteem. 
Werken Functies zijn hier duidelijk gedefinieerd: iedereen weet exact wat 

verwacht wordt van een bepaalde persoon in een bepaalde functie. 
Arbeids
verhoudingen 

De verhouding tussen organisatieleiding en 
ondernemingsraad/dienstcommissie is hier goed en opbouwend. 

Personeels
administratie 
en -informatie 

De personeelsadministratie wordt hier snel en juist uitgevoerd. 

Fig. A. 1 - Vragen aan alle respondenten m.b.t. de inhoud van het werk 

Voorbeelden van stellingen die alleen aan managers en personeelsfunctionarissen 
zijn voorgelegd zijn: 

Voorbeelden van enkele stellingen t.b.v. management en personeelsfunctionarissen: 
Bemensen Wij hebben een lange termijn personeelsplan (op papier) voor de 

komende 5 jaar waarin is uitgewerkt hoe de samenstelling van het 
personeelsbestand emit komt te zien. 

Bemensen Bij de aanname van nieuwe medewerkers houd ik rekening met het 
lange termijn personeelsplan. 

Ontwikkelen De regel individuele loopbaanbegeleiding voor medewerkers bij wie 
dat nodig c.q. gewenst is. 

Ontwikkelen De heb voor mijn afdeling een eigen opleidingsbudget. 
Belonen De heb nu inzicht in de loonkostenontwikkeling van mijn afdeling voor 

de komende 3 jaar. 
Personeels
administratie 
en -informatie 

De personeelsinformatie voorziet in de behoefte van het 
lijnmanagement. 

Fig.A.2 - Vragen t.b.v. management en personeelsfunctionarissen m.b.t. de inhoud van het 
werk 

12.2 Aspecten van dienstverlening 

Over de dienstverleningsaspecten zijn 21 vragen gesteld. Deze zijn overgenomen 
uit de vragenlijst van Zeithaml (1990) (zie ook paragraaf 5.2.4). 
Bij iedere vraag moest worden aangegeven in hoeverre deze in de huidige situatie 
vantoepassing is. 
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Hieronder volgt een overzicht van de 21 vragen: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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9 
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16 

17 

2(1 
21 

De informatie (bulletins e.d.) die de personeelsafdeling verspreidt ziet er altijd 
goed verzorgd en aantrekkelijk uit. 
Zaken die met de personeelsafdeling geassocieerd worden (o.a. procedurebe
schrijvingen, beleidsnota's, personeelsadvertenties, e.d.) zien er visueel aantrek-
kelijk uit. 
De formulieren (declaratieformulieren, beoordelingsformulieren, e.d.) zien er 
netjes uit en zijn gemakkelijk in te vullen. 
Als de personeelsafdeling belooft iets te doen binnen een bepaalde tijd dan gebeurt 
dit ook.  
Als ik een probleem heb en hiermee naar de personeelsafdeling ga dan toont men 
oprechte interesse om het op te lossen. 
De personeelsafdeling verleent de dienst direct zoals het moet, in één keer goed. 
De personeelsafdeling levert de diensten op het tijdstip dat ze belooft. 
De personeelsafdeling staat erop foutloze personeelsgegevens te beheren. 
De medewerkers van de personeelsafdeling informeren mij precies over het tijdstip 
waarop welke diensten geleverd zullen worden. 
De personeelsfunctionarissen verlenen mij hun diensten snel en adequaat. 

De personeelsfunctionarissen zijn altijd bereid mij te helpen. 

De personeelsfunctionarissen zijn nooit te druk om mij op mijn verzoek te helpen. 

Het gedrag van de personeelsfunctionarissen wekt mijn vertrouwen 
De contacten met de personeelsafdeling geven mij een vertrouwd en veilig gevoel. 
De personeelsfunctionarissen zijn beleefd en geïnteresseerd in mij 
De personeelsfunctionarissen beschikken over die kennis die nodig is om mijn 
vragen te beantwoorden. 
De personeelsafdeling geeft mij individuele aandacht. 
De bereikbaarheid van de personeelsafdeling sluit aan bij de wensen van de 
klanten.  
Op de personeelsafdeling werken medewerkers die mij persoonlijke aandacht 

De personeelsafdeling heeft het beste met mij 
De medewerkers van de personeelsafdeling begrijpen de specifieke problematieken 
van het lijnmanagement. 

Fig. A. 3 - Vragen kwaliteit van dienstverlening 

12.3 Relatie stafafdeling-klanten 

Er zijn 7 vragen gesteld die te maken hebben met de relatie tussen perso
neelsafdeling en klanten. Hieronder worden ze genoemd. 
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Organisatiecultuurvragen voor personeelsfunctionarissen, managers en 
medewerkers 
De personeelsafdeling heeft goede mogelijkheden mee te spreken over allerlei 
aangelegenheden voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
De personeelsafdeling maakt goed gebruik van de haar beschikbare mogelijkheden 
voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
De personeelsafdeling onderzoekt regelmatig of d.m.v. haar dienstverlening de gewenst 
effecten daadwerkelijk worden bereikt. 
De bijdrage die de personeelsafdeling levert aan de organisatie is duidelijk. 
Evaluatie van de bijdrage van de personeelsafdeling vindt plaats d.m.v. vergelijking van 
resultaten met vooraf gestelde doelen. 
Binnen de strategie wordt aandacht besteed aan personele aspecten. 
Het personeelsbeleid vormt een herkenbare afgeleide van het totale ondernemingsbeleid 

Fig. A.4 - Vragen inzake de relatie tussen stafafdeling en klanten 
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