
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bĳ
twintig organisaties

Biemans, P.J.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Biemans, P. J. (1999). Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch
onderzoek bĳ twintig organisaties. [, Universiteit van Amsterdam]. Eburon.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/professionalisering-van-de-personeelsfunctie-een-empirisch-onderzoek-b-twintig-organisaties(3689946d-ec49-4e9e-bdf5-487a19d9235b).html


14. Bijlage C: Boole's analyse van onderliggende typo
logieën 

Onderliggende Typologieën 
Door middel van Boole's analyse1 worden de onderliggende typologieën van de 
diverse profielen, d.w.z. de verschillende typen personeelsafdelingen, geanaly
seerd per respondentengroep. 
Met behulp van deze techniek kan het basispatroon in de profielen worden 
opgespoord. Hierbij wordt gefocust op de inhoud van het werk voor managers 
medewerkers en personeelsfunctionarissen (adequate administratie, regelvorming 
en ontwikkelingsinstrumenten) en op de kwaliteit van dienstverlening 
(betrouwbaarheid en aandacht). In figuur C.2 is aangegeven waarom. 

Uitgangspunt voor de analyse vormen de aspecten die betrekking hebben op de 
inhoud van het werk. Als belangrijkste aspecten zijn naar voren gekomen: 
• adequate administratie (A= hoog, a=laag); 
• regelvorming (R= hoog, r=laag); 
• gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten (0=hoog, o=laag). 

Hiertoe is, conform de door Teulings (1993) voorgestane werkwijze, eerst nader 
geanalyseerd welk profiel bij welke groep respondenten het vaakst voorkomt (op 
basis van tabel 7.1). 

Profiel inhoud van het 
werk 

Managers Medew. Pf Totaal 

ARO 1 1 5 7 
Aro 1 1 2 4 
ArO 4 1 3 8 
aRO 6 4 1 11* 
Aro 2 5 3 10* 
aRo 2 1 3 6 
arO 4 2 1 7 
aro 0 3 2 5 

Tabel Cl - Mate van voorkomen van de verschillende profielen van de inhoud van het werk 
van personeelsafdelingen 

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de profielen aRO en Aro 
het meest voorkomen, waarbij medewerkers vooral scoren op Aro en managers op 
aRO. 

Zie voor de werkwijze hiervan Teulings, Som 1993. 
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In onderstaand plaatje wordt de mate van voorkomen van de verschillende 
profielen nogmaals weergegeven: 

arO aro 

aRO ARO ArO 
10 (managers + 
medewerkers) 

aRo ARo Aro 
10 (medewerkers) 

Fig. C.2 - Grafische weergave van mate van voorkomen van de profielen. Een profiel dat 
door middel van een lijn met een ander profiel verbonden is verschilt op één aspect. 

Er blijkt dat het vaakst wordt gescoord op: 
• profiel aRO (1 lx, vooral door managers); 
• profiel Aro (10x, vooral door medewerkers); 
• profiel ARO (7x, vooral door personeelsfunctionarissen) 

Hieruit blijkt dus dat managers hun personeelsafdeling vaak zien als een afdeling 
die zich bezighoudt met regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten en minder 
gericht is op een goede personeelsadministratie. 
Medewerkers zien de personeelsafdeling vooral als een administratieve afdeling 
en minder als een afdeling die zich richt op het creëren van duidelijke regel
vorming en ontwikkehngsinstrumenten. 
Personeelsfunctionarissen zien hun afdeling als een afdeling die goed scoort op 
alle drie aspecten van het werk: goed in administratie, regelvorming en in 
ontwikkelingsinstrumenten. 

Onderliggende kenmerken 
Door middel van Boole's analyse per groep respondenten (dus voor resp. 
managers, medewerkers en personeelsfunctionarissen) zijn de in de groep meest 
voorkomende profielen geanalyseerd. Deze zijn in bovenstaande tabel (C.2) 
onderstreept weergegeven: 
• voor managers ArO (4), aRO (6), arO (4); 
• voor medewerkers aro (3), aRO (4), Aro (5); 
• voor personeelsfunctionarissen ARO (5), ArO (3), Aro (3), aRo (3). 
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Uit de analyse (zie Teulings 1993 voor de werkwijze) blijkt dat bij managers een 
hoge O het onderliggende kenmerk is: managers geven vaak een hoge O aan. 
Personeelsbeleid wordt dus in de ogen van managers vaak gekenmerkt door veel 
aandacht voor gestructureerde ontwikkelingsinstrumenten. 
Bij personeelsfunctionarissen is een hoge A het onderliggende kenmerk: de 
personeelsadministratie is in de ogen van de personeelsfunctionarissen doorgaans 
goed. 

Bij medewerkers tenslotte zijn er twee kenmerken die relatief vaak voorkomen: 
een lage a en een combinatie van een lage r en lage o (a en ro). Dit geeft aan dat 
er in de ogen van de medewerkers personeelsafdelingen zijn die minder goed 
scoren op de personeelsadministratie en personeelsafdelingen die juist minder 
scoren op regelvorming en ontwikkelingsinstrumenten samen. 

Samengevat de meest voorkomende typen: 
• bij managers: O-type; 
• bij medewerkers: a-type en ro-type; 
• bij personeelsfunctionarissen: A-type. 

Managers en personeelsfunctionarissen hebben beiden als kenmerk een 
hoofdletter, hetgeen een hoge score impliceert. Dit wordt een satisfier genoemd. 
Bij medewerkers gaat het om twee dissatisfiers. 

Effectiviteit van personeelsafdelingen 
Om de vraag te beantwoorden welke afdeling het meest effectief is, dus het beste 
scoort in de ogen van klanten, wordt er een relatie gelegd tussen enerzijds het type 
personeelsafdeling en anderzijds de score op de dienstverleningsaspecten. Om te 
beginnen wordt de score op o (ontwikkelingsinstrumenten) afgezet tegen de 
scores op aandacht en betrouwbaarheid. Het gaat hierbij uitsluitend om het 
oordeel van de managers. Dit staat in onderstaande tabel uitgezet: 

O (hoge score op gestructureerde 
ontwikkeling) 

0 (lage score op gestructureerde 
ontwikkeling) 

AB3 (20%) AB 1 (20%) 
Ab 5 (33%) Ab 1 (20%) 
aB4 (27%) aB3 (60%) 
ab 3 (20%) 
n=15 n=5 

Tabel C.3 - Effectiviteit van type-O in de ogen van managers 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat in een organisatie waar in de ogen van 
managers sprake is van een O-regime, dus een type organisatie waar het 
personeelswerk veel aandacht heeft voor gestructureerde ontwikkelings-
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instrumenten, het profiel Ab hoog scoort. Dat wil zeggen dat er veel aandacht aan 
de klantengroep managers wordt gegeven. De combinatie van een hoge O en een 
score Ab komt bij de volgende organisaties voor: 
• World Containers; 
• Pension-Plan; 
• Pecunia; 
• Sociale Werkvoorziening; 
• Universiteitsbibliotheek. 

Een type personeelsbeleid dat gericht is op ontwikkelingsinstrumenten is dus in de 
ogen van managers vooral effectief in de zin van veel aandacht hebben voor de 
klant, voor het management, maar minder effectief in de zin van betrouwbaar zijn 
in de dienstverlening. De betrouwbaarheid is hier geringer en scoort vaker laag. 

Een organisatie waarin de o laag scoort in de ogen van managers, dus waarbij 
binnen het personeelsbeleid weinig aandacht is voor gestructureerde 
ontwikkelingsinstrumenten, is vooral effectief op betrouwbaarheid, zoals blijkt uit 
de score van 60% op aB. Dit type organisatie is minder effectief inzake de 
aandacht: die score is vaker laag. De combinatie van een lage o en aB komt voor 
bij de volgende drie organisaties: 
• H-Holding; 
• NV Nuts; 
• DG Vervoer. 

Het onderliggende kenmerk bij personeelsfunctionarissen luidt A: organisaties 
waar sprake is van een hoge score op adequate personeelsadministratie. Ook hier 
wordt de score op administratie afgezet tegen de scores op aandacht en 
betrouwbaarheid. Het betreft hier uitsluitend de scores van de personeels
functionarissen. Dit levert de volgende tabel op: 

A (hoge score op adequate 
administratie) 

a (lage score op adequate 
administratie) 

AB8 (62%) AB2 (29%) 
Ab 2 (15%) Ab 3 (43%) 
aB2 (15%) ab 2 (29%) 
abl (8%) 
n=13 n=7 

Fig. C.4 - Effectiviteit van type-A in de ogen van personeelsfunctionarissen 

Uit de tabel valt af te lezen dat organisaties met een hoge A in de ogen van 
personeelsfunctionarissen relatief vaak ook hoog scoren op aandacht en 
betrouwbaarheid. De combinatie hoge A (op administratie) en hoge AB (op 
aandacht en betrouwbaarheid) scoort 62%. 
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Er kan dus geconcludeerd worden dat organisaties die in de ogen van de 
personeelsfunctionarissen zelf hoog scoren op adequate administratie, in hun ogen 
het meest effectief zijn. De combinatie hoge A (administratie) en hoge AB 
(aandacht en betrouwbaarheid) komt voor bij : 

H-Holding; 
Digi-trans; 
DG Vervoer; 
Sociale Werkvoorziening; 
Jeugd & Welzijn; 
Universiteitsbibliotheek; 
Douane; 
Verpleeghuis. 

Uit de analyse van de onderliggende kenmerken bij medewerkers (a en ro) in 
combinatie met de scores op aandacht en betrouwbaarheid komt geen extra 
informatie, dus deze worden niet opgenomen in dit onderzoek. 
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