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Hoofdstuk 3 Onderzoeksresultaten

“Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“

Francis Picabia (Franse kunstschilder-dadaist; surrealist) 1879-1953

3.1 Methodologische verantwoording

In hoofdstuk 2 zijn verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening beschreven. 
Naast verschillen hebben deze stijlen met elkaar gemeen dat zij streven naar het 
produceren van ‘waarheid’. Over de vraag wat waarheid is bestaan uiteenlopende 
ideeën. De waarheid wordt immers onder meer bepaald door het referentieka-
der van de waarnemer, de historische en maatschappelijke context, de beperkt-
heid van onze zintuigen en van de taal als intermediaire factoren.182 Een van de 
geïnterviewden (Case Defensie) gaf een interessant voorbeeld van de relativiteit 
van het waarheidsbegrip. Hij beschreef de gebeurtenissen die hadden plaatsge-
vonden rondom een schietincident met een helikopter en nadat hij uitputtend en 
minutieus had getracht alle betrokkenen te horen over de ware toedracht consta-
teerde hij na afl oop: “had ik niet het idee wie nou uiteindelijk gelijk had.”183 

De 19e eeuwse, in de Verenigde Staten ontstane, fi losofi sche stroming van het 
Pragmatisme gaat er van uit dat ‘de waarheid’ een ‘uitdrukking is van het ver-
mogen om te handelen in relatie tot een omgeving.’184 De twee belangrijkste 
kenmerken van de wetenschap zijn het zo volledig mogelijk afl eggen van verant-
woording over de totstandkoming van het onderzoek plus het feit dat over deze 
opvattingen in volledige vrijheid een ‘publiek’ debat plaats vindt.185 

Het in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunt is dat wetenschap empirisch 
dient te zijn. Het doel van empirische wetenschap is het verwerven van kennis 
over een deel van de werkelijkheid. De wetenschapsbeoefenaar praktiseert dit 
door de ervaringsprocessen die zich aan hem voordoen systematisch te beschrij-
ven, te ordenen, te registreren, te begrijpen en te verklaren vanuit de gedachte 
nieuwe verschijnselen te kunnen voorspellen en deze te kunnen beïnvloeden.186 

182   Zie bijvoorbeeld de studie van Lorenz over het subjectieve karakter van de geschiedschrijving (Lorenz, 

1987)

183  Interview 47. 

184  (Watson, 2011)

185   Het begrip ‘publiek’ dient enigszins gerelativeerd te worden. Zo zijn in Nederland promotieplechtig-

heden toegankelijk voor een ieder maar dan vrijwel uitsluitend in de rol van toehoorder. De toegang tot 

wetenschappelijke tijdschriften is, in toenemende mate, beperkt tot studenten en medewerkers van 

universiteiten. Studenten van hogescholen hebben hier, tot op heden, niet systematisch toegang toe.

186  (Groot, de, 1994)
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70  Hoofdstuk  3  •  Onderzoeksresultaten

Naast deze overwegingen is het, in het bijzonder binnen de gedragswetenschap-
pen, waarschijnlijk dat ook de sociale en professionele achtergrond, opleiding, 
ervaring en mensbeelden van de onderzoeker, in zijn niet academische rol, 
bewust of onbewust, een rol zullen spelen bij het doen van onderzoek. Aan deze 
aspecten wordt niet altijd aandacht besteed door onderzoekers als het gaat om 
een methodologische verantwoording van hun onderzoek. Methoden worden, 
impliciet, geacht ‘neutraal’ te zijn. De keuze van de onderzoeksmethoden kan 
echter niet geheel los worden gezien van de persoon van de onderzoeker. Het 
begrip habitus, veel gebruikt door Bourdieu, is op dit proces van toepassing. 
Met habitus doelt Bourdieu op een systeem van gedeelde sociale disposities en 
cognitieve structuren die percepties, waardering en acties genereren.187 Het gaat 
hierbij vooral om het begrip dispositie: de neiging tot handelen. Bourdieu be-
schouwt habitus zowel als een gestructureerde als een structurerende structuur.188 
De habitus van de onderzoeker bepaalt (mede) de keuzes die hij maakt; keuzes 
die hij maakt ten aanzien van de te bestuderen objecten, de te hanteren metho-
des en dergelijke.189 Naast habitus is het waarschijnlijk dat ook de levensfase van 
de onderzoeker van belang is daar waar het gaat om de keuze voor een bepaalde 
onderzoeksmethode. Onderzoekers worden hierbij beïnvloed, soms zelfs wellicht 
gehinderd, door hun kennis en ervaring. Bij jonge onderzoekers zal de balans 
hiertussen vooral worden bepaald door het eerste (hun –gecodifi ceerde- kennis) 
terwijl bij oudere onderzoeker de kans groter is dat ervaring, en dan met name de 
ervaring opgedaan als professional190, een groter aandeel heeft evenals de tacit 
kennis. Dit gegeven kan, bewust of onbewust, van invloed zijn op de voorkeur die 
een onderzoeker heeft voor een bepaalde onderzoeksmethode. 

De onderzoeksvraag in het onderhavige onderzoek is voor een belangrijk deel 
ingegeven door de ervaring die de onderzoeker als HRM adviseur, als docent 
HRM en als leidinggevende heeft opgedaan tijdens zijn loopbaan. De onderzoe-
ker heeft, als docent, vooral in de rol van begeleider van derde- en vierdejaars 
student-stagiaires, maar ook in andere hoedanigheden, de afgelopen tien jaar 
kennis gemaakt met HRM afdelingen bij een honderdtal bedrijven en organisaties 
in Nederland, verschillend in omvang en branche. Daarnaast heeft de onder-
zoeker, als lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en 
Organisatieontwikkeling, NVP, verschillende bijeenkomsten, waaronder bedrijfs-
bezoeken, bezocht. Deze ervaringen maken formeel geen onderdeel uit van dit 
onderzoek omdat deze activiteiten binnen een ander kader plaats vonden met 
een verschillend doel en bovendien zijn van deze bezoeken niet altijd en niet 

187  (Bourdieu, 1984b)

188  (Bourdieu, 1984a)

189   Bourdieu past het begrip habitus in Distinction toe op levensstijl maar het begrip is ook goed toe te 

passen op de rol van een academicus.

190  Zie voor een definitie van professional (Strikwerda, 2009)
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altijd systematisch aantekeningen gemaakt. Toch is het waarschijnlijk dat deze 
ervaringen, tezamen met die welke door de onderzoeker zijn opgedaan in de rol 
van HRM-adviseur, heel bepalend zijn geweest voor zijn ervaring met en kennis 
van HRM in Nederland. Vanuit die optiek geredeneerd maken deze ervaringen, 
verinnerlijkt als niet-gecodeerde kennis, dus wel degelijk deel uit van dit onder-
zoek.

Schön spreekt van een refl ective practioner waarmee een professional191 wordt 
bedoeld die zijn theoretische kennis toetst aan de praktijk en op basis hiervan zijn 
theoretische concepten aanpast. Hij noemt dit Model II theory of action. In tegen-
stelling tot Model I, dat taakgericht is en meer extrinsiek gemotiveerd gaat het 
er bij Model II om dat ‘valid’ information wordt verzameld die de actor in staat 
stelt om de juiste, gefundeerde, keuzes meer vanuit een intrinsieke bevrediging 
te maken en waarbij de actor zijn eigen waarden ter discussie stelt in een open 
discussie met derden.192 Dit is een vorm van wat Argyris en Schön double loop 
learning noemen.

Tijdens de periode dat de onderzoeker werkzaam was in de HRM-praktijk is hem 
een aantal zaken opgevallen. Het beeld van HRM afdelingen in Nederland is dat 
er een grote nadruk ligt op de operationele taken. Dit beeld wordt bevestigd 
door onderzoek dat hiernaar is verricht.193 Voor zover er in de praktijk sprake is 
van een theoretisch discours wordt er voornamelijk gerefereerd aan niet gevali-
deerde modellen (zoals dat van Ulrich194), kwaliteitszorgsystemen (INK model, 
Investors in People (IiP)) of praktijkmodellen, veelal ontwikkeld door consultants 
of adviseurs of aan populaire trends en ontwikkelingen (het nieuwe werken, 
fl exwerken, competentiemanagement, talentmanagement, HR analytics, bran-
ding, sociale media en dergelijke). De status van HRM-afdelingen binnen onder-
nemingen en instellingen lijkt over het algemeen niet erg hoog. Tegelijkertijd 
zijn de verwachtingen in de maatschappij ten aanzien van de human factor hoog 
gespannen waarbij niet zelden wordt gekeken in de richting van HRM.195 Deze 

191 Zie voor een verkenning van het begrip professional (Strikwerda, 2009).

192 (Schön, 2009)

193  Zie b.v. (206 Biemans, 2001; 207 Biemans, 2007; 1632 Biemans, 2013; 249 Buitendam, Arend 1979), 

(Biemans, 2001; Biemans, 2007; Biemans, 2013; Buitendam, 1979)

194 (Ulrich, 1997; Ulrich & Brockbank, 2005)

195  Overigens zijn de verwachtingen ten aanzien van HR niet nieuw. Baritz die de opkomst beschrijft van de 

sociale wetenschappen binnen de Amerikaanse industrie, wijst er op dat na WO II veel aandacht was voor 

de human relations benadering (Baritz, 1960). Die benadering heeft ook het nodige opgeleverd. In het 

bijzonder dat de HR-beweging er in slaagde het indertijd overwegend negatieve mensbeeld bij 

leidinggevenden over medewerkers om te zetten in een positief mensbeeld. Dit was voorwaardelijk, 

naast een ontwikkeld systeem voor management accounting, om tot decentralisatie in ondernemingen te 

komen als voorwaarde voor groei. Zie ook (Strikwerda, 2013)
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ervaringen hebben in de loop der jaren geleid tot vele vragen. Zijn HRM-ers 
de zelfdestructieve volgers in de organisatie waar Manfred Kets de Vries over 
spreekt?196 Als het waar is dat mensen het belangrijkste kapitaal van organisaties 
zijn, zoals vaak wordt beweerd, waarom is de HRM-afdeling dan niet de be-
langrijkste afdeling binnen organisaties? Waarom sluit veel van de academische 
theorievorming veelal niet aan bij de praktijk van alledag?

Het zijn deze ervaringen en vragen die het mentale framework hebben gevormd 
van deze onderzoeker dat mede bepalend is voor zijn kijk op de werkelijkheid. 
Daarnaast wordt de onderzoeker voortdurend uitgedaagd door de vragen van 
studenten HRM van de (hoger beroeps-)opleiding waar hij als docent aan verbon-
den is. Deze vragen kunnen zeer expliciet zijn (Waarom wordt HRM niet serieus 
genomen? Waar staat HRM precies? Waarom besteedt de opleiding niet meer 
aandacht aan actuele vraagstukken) of meer impliciet (Waartoe dient de opleiding 
jonge beroepsbeoefenaars op te leiden? Wat voor rol zouden toekomstige HRM-
ers moeten spelen). Zoals is aangegeven in hoofdstuk 2 lijkt de theorievorming 
over HRM zich nog te bevinden in een embryonaal stadium, zeker daar waar het 
gaat om een metaniveau. 

Naast de achtergrond en ervaring van de onderzoeker is de keuze voor de te 
volgen methode afhankelijk van het type onderzoeksvraag. Yin onderscheidt de 
bekende reeks van ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen. Yin noemt vijf 
onderzoeksmethoden: het experiment, het survey, de archiefanalyse, de histori-
sche beschrijving en de case studie.197

Naast het type onderzoeksvraag zijn er nog twee voorwaarden die bepalen welke 
onderzoeksmethode het meest geschikt is: de mate van controle die een onder-
zoeker heeft over het gedrag van het object van studie en de mate van nadruk 
die wordt gelegd op hedendaagse tegenover historische gebeurtenissen.198 Het 
survey en de archief-analyse zijn volgens Yin geschikt om alle vijf de onderzoeks-
vragen te beantwoorden. Bij deze methodes ligt de nadruk echter vooral op de 
kwantitatieve aspecten die in het onderhavige onderzoek minder van belang zijn. 
De kwantitatieve vragen zoals het aantal organisaties waarbinnen zich veranderin-
gen van HRM-beleid voordoen of het aantal HRM instrumenten dat wordt ingezet 
zijn binnen dit onderzoek minder relevant. De nadruk in dit onderzoek is veeleer 
gelegen in de procesmatige aspecten. De invalshoek waar voor is gekozen is 
een kwalitatieve waarbij vooral de ‘hoe’ en de ‘waarom’ vraag voorop staan. Een 
exacte, mathematische afbakening van de verschillende typen onderzoeksvragen 

196 (Kets de Vries, Manfred, 2006)

197 (Yin, 2009)

198 Yin noemt het experiment en de historische beschrijving als mogelijke onderzoeksmethoden (Yin, 2009)
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is overigens niet altijd goed te maken. Het gaat echter om een denkrichting; om 
accenten. De methode van de casestudie is hiervoor zeer geschikt. 

De methode van case studies is niet onomstreden.199 Yin noemt een aantal 
bezwaren waarvan de belangrijkste het vraagstuk van de generaliseerbaarheid is. 
Hij onderscheidt de statistische en de analytische generaliseerbaarheid waarbij 
de laatste vooral bij een case studie aan de orde is. Met analytische generali-
seerbaarheid wordt bedoeld dat een onderzoeker er naar streeft een bepaalde 
set van resultaten te generaliseren naar bredere theorievorming.200 Collyer (2011) 
spreekt over (primaire201) analytische relexiviteit: “Analytical refl exivity involves an 
explanation of the processes through which the researcher reaches an understan- 
ding of the phenomena; that is, how they “construct” their knowledge claims.”202 
Teneinde de generaliseerbaarheid van de case studies zo groot mogelijk te 
maken zijn twee zaken van belang: triangulatie en het vergroten van de kwaliteit 
van het onderzoeksontwerp. Bij triangulatie worden meer bronnen gebruikt om te 
dienen als bewijsmateriaal. Indien gebruik wordt gemaakt van data triangulatie203 
(wat in het onderhavige onderzoek het geval is) waarbij er sprake is van verschil-
lende substudies, dienen deze substudies elk afzonderlijk ter worden geanaly-
seerd. De conclusies worden vervolgens met elkaar vergeleken.204 

3.1.1 Validiteit en betrouwbaarheid
Yin heeft een model ontworpen om de validiteit en de betrouwbaarheid van het 
onderzoeksontwerp te kunnen toetsen. Hij onderscheidt de opbouwvaliditeit 
(construct validity), de interne en de externe validiteit en de betrouwbaarheid.

3.1.1.1 Construct validity
Bij construct validity gaat het om de vertaling van de onderzoeksvraag naar de 
geselecteerde cases.205 De te bestuderen fenomenen dienen gedefi nieerd te wor-
den en moeten logisch volgen uit de onderzoeksvraag. Daarnaast dienen de fe-
nomenen te worden geoperationaliseerd. De probleemstelling van dit onderzoek, 
zoals die is geformuleerd in hoofdstuk 1, luidt: Hoe zal HRM zich ontwikkelen in de 

199  (Yin, 2009)

200   (Yin, 2009). Als voorbeelden noemt hij hier de bijdrage die Yankee City (Warner en Lunt, 1941) heeft 

geleverd aan de verdere ontwikkeling van de theorie van sociale stratificatie; de bijdrage die The Death 

and Life of Great American Cities (Jacobs, 1961) leverde aan de theorievorming over urban planning en 

de ethnografische studies van Carr (2003) die de bestaande theorieën over het bestrijden van 

jeugdcriminaliteit in stedelijke gebieden heeft doen herzien.

201   Bij primaire analytische reflectiviteit reflecteert de onderzoeker op zijn eigen werk; bij secundaire 

analytische reflexiviteit reflecteert hij op het werk van anderen (Collyer, 2011)

202  (Collyer, 2011)

203   Naast data triangulatie kan er sprake zijn van triangulatie van evaluatoren, van theorie of van 

methodologie (Yin, 2009) 116 (Yin, 2009)

204  (Yin, 2009)

205  (Yin, 2009)
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economie van de 21e eeuw als gevolg van institutionele en operationele ontwik-
kelingen in deze economie? De geselecteerde cases kunnen worden beschouwd 
als voorbeelden van de genoemde institutionele en operationele ontwikkelingen 
in de economie van de 21e eeuw. 

In deze probleemstelling worden drie begrippen gehanteerd: HRM als institu-
tionele factor, de economie van de 21e eeuw en de institutionele en operationele 
ontwikkelingen in deze economie. Deze zullen achtereenvolgens worden behan-
deld en nader gedefi nieerd.

In hoofdstuk 2 is aangegeven waarom er voor gekozen is om HRM te benaderen 
vanuit een institutioneel perspectief. 

Door HRM als institutie te beschouwen kan meer inzicht worden verkregen in de 
vraag op welke wijze HRM is ontstaan, welke functies HRM vervult en op welke 
wijze HRM is gerelateerd aan de economische en sociaal/culturele ontwikkelingen. 
Dit zou het mogelijk moeten maken om voorspellingen te kunnen doen over (de 
wenselijkheid van) toekomstige ontwikkelingen van HRM in de economie van de 
21e eeuw. 

De economie van de 21e eeuw moet worden beschouwd als een metafoor voor 
de huidige economie; de economie in status nascendi als het ware, zoals die 
wordt aangetroffen aan het begin van de 21e eeuw. Uiteraard zal het duidelijk 
zijn dat deze economie niet exact een aanvang neemt op 00.00 uur op 1 januari 
van het jaar 2000 en evenzo is het, geheel ten overvloede, duidelijk dat deze 
economie niet zal inslapen op 31 december 2099. Het begrip economie van de 
21e eeuw behoeft ook nog een andere relativering. Met het feit dat wordt ge-
sproken van een specifi eke, tijdsbepaalde economie wordt bedoeld dat dit een 
verschijningsvorm is zoals deze economie zich op hoofdlijnen aan ons voordoet. 
Dat wil niet zeggen dat alle economische activiteiten zich eenduidig en zonder 
uitzonderingen te allen tijde voordoen. Zo zijn er economische activiteiten die 
zich grotendeels onttrekken aan de waarneming omdat die zich afspelen in de 
norrmaliteit respectievelijk illegaliteit.206 De huidige, 21e eeuwse economie zoals 
die zich ontwikkelt lijkt zich op een aantal wezenlijke onderdelen te onderschei-
den van die van de 20e eeuw is beschreven in hoofdstuk 1. Het gaat hierbij om 

206  Eurostat definieert bijvoorbeeld illegale productie als de productie van goederen en diensten waarvan 

de verkoop, distributie of het bezit wettelijk verboden zijn en productieactiviteiten die over het algemeen 

legaal zijn maar illegaal worden als ze worden uitgevoerd door onbevoegde producenten (bijvoorbeeld 

artsen zonder vergunning) Vert. PB http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?

TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey

=16495635&RdoSearch=CONTAIN&TxtSearch=illegal&CboTheme=&IntCurrentPage=1 

Geraadpleegd op 5 april 2011
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de volgende kenmerken: het vervagen van de eigendomsgrenzen van onderne-
mingen, minder verticale coördinatie (als tegenhanger van horizontale of zelfcoör-
dinatie), minder directe controle over leveranciers, afnemend belang van fysieke 
goederen, het toenemend belang van kennis als productiefactor in tegenstelling 
tot kapitaal en arbeid waarbij de ongecodeerde en persoonsgebonden kennis 
aan belang lijkt toe te nemen. De operationele begrippen die hier bij horen zijn 
coördinatie, eigendomsverhoudingen, beloning en beslisingsrechten. Niet alle 
ondernemingen in Nederland voldoen op dit moment aan deze kenmerken. Als 
we het organisatiemodel beschouwen als een continuüm zien we aan de ene kant 
ondernemingen die zijn georganiseerd op basis van de 20e eeuwse economie 
zoals die hierboven is beschreven. Aan de andere zijde van dit continuüm zien we 
dan de ondernemingen die zijn georganiseerd op basis van de 21e eeuwse eco-
nomie waarvan de kenmerken eerder zijn beschreven en als het ware de tegen-
pool vormen van de 20e eeuwse kenmerken. 

De operationalisering dient volgens Yin, bij voorkeur, ondersteund te worden 
door gepubliceerde studies.207 Hier doet zich een dilemma voor. De organisatie-
theorie is nog volop in ontwikkeling208 zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 
en de onderhavige studie, die kan worden beschouwd als een onderzoek naar de 
grondslagen van HRM maakt weinig kans van slagen als uit wordt gegaan van de 
vigerende theorie zoals uiteen is gezet in hoofdstuk 2. Organisaties zijn gecompli-
ceerde systemen en om deze te kunnen begrijpen dient deze gecompliceerdheid 
geordend te worden. Jensen heeft hiertoe (samen met William Meckling) een 
driedelige taxonomie geformuleerd (genaamd organizational architecture) waar-
mee de interne organisatie van ondernemingen kan worden gekenschetst:209

207  (Yin, 2009)

208  (Jensen, 1998)

209   (Jensen, 1998) Zie ook: (Brickley, Smith, & Zimmerman, 2001). De drie geformuleerde elementen van 

organisatiearchitectuur zijn vanuit de economische organisatietheorie geformuleerd. Een meer volledige 

opsomming van de elementen van organisatiearchitectuur is: 

1.  The firm’s expressed objectives and values, and other devices employed to unify the goals and 

behavior of the individual members of the organization and the objectives and values of the firm.

 2.  The partition and attribution of decision rights within the fi rm, the authority and control relationships and 

the distribution of effective power;

 3.  The methods for attracting and retaining members of the organization and resources and the proces-

ses by which resources are allocated (Bower, 1986), (Bower & Gilbert, 2007)

 4. The setting of horizontal and vertical boundaries of the organization (Teulings, 1996)

 5.  The processes for target setting (design of the objective function), decision making, control, adaptation, 

organizational learning an developing the members of the organization; 

 6. The organization of information, access to and sharing of information;

 7. The means by which new ideas and knowledge are generated and diffused throughout the organization;

 8. The methods of rewarding management and members of the organization

 9.  The systems to measure and evaluate the performance of individuals, departments and teams, and the 

organization as a whole. Ontleend aan: (Strikwerda, 2012b)
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76  Hoofdstuk  3  •  Onderzoeksresultaten

•  Een performance measurement en evaluatiesysteem zowel voor organisa-
tieonderdelen als van individuen

• Een systeem voor beloning en straf
•  De attributie van beslissingsrechten aan de leden van de interne organi-

satie van de onderneming.

Deze drie kenmerken zullen terugkeren bij de analyse van het onderzoeksmate-
riaal.

De institutionele ontwikkelingen zijn hierboven beschreven. De operationele 
ontwikkelingen zijn die ontwikkelingen die de vertaling vormen van die institu-
ties naar de concrete toepassing en uitvoering naar de praktijk. In het schema 
van Williamson (zie hoofdstuk 1) hebben we het dan over veranderingen op het 
niveau van L-4. 

De construct validiteit kan nog worden vergroot door het gebruik van verschillende 
bronnen.210 Hier is sprake van zoals al eerder is aangegeven. Naast de interviews 
is gebruik gemaakt van verstrekte (interne) beleidsdocumenten, presentaties, 
intra- en internetsites en beschikbare literatuur. Daarnaast zijn bij elke van de 
casestudy organisaties verschillende medewerkers geïnterviewd, gemiddeld 5.
De interne validiteit van case studies is met name van belang bij explanatory case 
studies211 waarbij wordt gezocht naar causale relaties tussen variabelen en niet bij 
exploratieve studies zoals de onderhavige.

3.1.1.2 Externe validiteit
De externe validiteit heeft betrekking op de vraag of de resultaten die zijn ge-
vonden aan de hand van de case studies generaliseerbaar zijn. Hierbij gaat het 
niet om statistische maar om analytische generaliseerbaarheid. Bij een multi-case 
design, waar in dit geval sprake van is, wordt de externe validiteit bepaald door 
middel van replicatie. Naast de literal replication (waarbij bij een herhaling van 
het onderzoek dezelfde resultaten worden gevonden) is er de theoretical repli-
cation (die tegengestelde resultaten oplevert)212. Literal replication leidt tot een 
versterking van de theorie; theoretical replication tot een aanpassing of ver-
werping van de theorie. In het onderhavige onderzoek gaat het weliswaar niet 
om het toetsen van theorie maar om het leggen van een fundatie voor verdere 
theorie-ontwikkeling. 

Er worden drie fases onderscheiden bij de case study methode: De ontwerp- en 

210 (Yin, 2009)

211 (Yin, 2009, 42), (Yin, 2009)

212 (Yin, 2009)
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defi nitiefase, de fase van voorbereiding, data verzameling en case-analyse en de 
derde fase van de analyse over de cases heen en de conclusies.213 Tijdens deze 
tweede fase vindt de feed back loop plaats naar de theorieontwikkeling.

3.1.2 Betrouwbaarheid: Casestudy protocol en database
De betrouwbaarheid van de casestudy wordt bepaald door het gebruik van een 
case study protocol en de ontwikkeling van een case study database. De onder-
zochte eenheden zijn zes Nederlandse ondernemingen en instellingen waarbij 
er sprake is van een zo groot mogelijke spreiding over economische sectoren, 
omvang, ouderdom van de organisaties en een verdeling van publiek en privaat. 
Voor de beschrijving van de cases is gebruik gemaakt van beschikbare analoge en 
digitale documenten en interviews. Er zijn bij de zes ondernemingen en instellingen 
34 interviews gevoerd met 31 HRM adviseurs, managers en andere relevante 
functionarissen.214 

De interviews zijn open interviews die plaats vonden aan de hand van een check-
list.215 In alle gevallen is gesproken met de eindverantwoordelijke HRM adviseur 
van het betreffende onderdeel. Teneinde niet te zeer afhankelijk te zijn van één 
informant, is per case, nog een aantal medewerkers geïnterviewd zodat sprake 
is van triangulatie. Wie deze andere gesprekspartners waren hing af van de wijze 
waarop HRM was georganiseerd binnen de betreffende onderneming of instel-
ling. Bij de stafafdeling van BZK is gesproken met projectleiders; bij Defensie met 
een aantal commandanten (omdat zij als eindverantwoordelijke lijnfunctionarissen 
het meest rechtstreeks te maken hadden met de uitvoerende HRM aspecten). Bij 
de andere cases kon het gaan om managers of controllers. 216 De keuze voor de 
nader te interviewen personen was mede afhankelijk van de informatie die in het 
gesprek naar boven kwam. Op sommige vragen kon het hoofd HRM geen of een 
onvolledig antwoord geven en verwees hij door naar een collega. De interviews 
vonden alle plaats op de werkplek van de geïnterviewde. Het eerste gedeelte van 
het interview bestond uit een introductie van de persoon van de onderzoeker, het 
maken van afspraken over een aantal procedurele zaken en een korte introductie 
van het onderzoek aan de hand van een fact sheet (zie bijlage 6). De interviews 
werden opgenomen, nadat hiervoor toestemming was gevraagd, met een digi-
taal opnameapparaat217 en zijn later ad verbatim uitgewerkt. Deze uitgewerkte 
gespreksverslagen zijn geanalyseerd met behulp van het softwareprogramma 
Atlasti. De gemiddelde duur van de interviews lag tussen de 1 en 1,5 uur. Een 
volledig overzicht van de geïnterviewde personen is weergegeven in bijlage 2.

213 (Yin, 2009)

214 In een aantal gevallen zijn mensen twee keer geïnterviewd

215 Zie Bijlage 5

216 Zie Bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewden

217 Er is gebruik gemaakt van een Zoom Handy recorder H2.
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Bij elk van de onderzochte organisaties is een vast contactpersoon gezocht die 
de beschrijving van de case heeft geaccordeerd. De interviews zijn in willekeurige 
volgorde gecodeerd en bij een weergave van delen van de interviews is verwezen 
naar deze codes teneinde de anonimiteit te garanderen. 

De aard van de studie is exploratief omdat theorie op dit terrein ontbreekt (zie 
hoofdstuk 2). Doel van de studie is een aanzet te geven tot verdere theorievor-
ming. Dit vraagt om een open benadering waarbij het vooraf beperken van type 
organisaties niet past.

Er zijn ook pragmatische overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuze 
van de cases. Volgens Yin zijn dit geen wetenschappelijke argumenten die niet 
mogen meewegen bij het bepalen van de keuze. Deze pragmatische overwe-
gingen zijn dan ook niet meegewogen bij het bepalen van de keuze. De vraag 
is echter of het strikte onderscheid tussen wetenschappelijke en wat hij noemt 
pragmatische, idiosyncratische overwegingen wel te maken is. 

Yin noemt een aantal vaardigheden waar een onderzoeker over moet beschikken 
wil hij in staat zijn om een goede case studie uit te voeren. Het proces van data-
verzameling voor case studies is namelijk geen routinekwestie. De vaardigheden 
die hij noemt zijn de volgende:218

• Goede vragen kunnen stellen en de antwoorden kunnen interpreteren.
•  Goed kunnen luisteren en niet vast zitten aan de eigen ideologieën of 

vooroordelen.
• Adaptief en fl exibel zijn en nieuwe situaties zien als kansen.
• Greep hebben op de materie die wordt bestudeerd.
• Niet bevooroordeeld zijn door vooropgezette noties.

Yin wijst hierbij op het belang om goed aan te kunnen voelen wat er aan de hand 
is: “For case studies, “listening” means receiving information through multiple 
modalities-for example, making keen observations or sensing what might be 
going on-not just using the aural modality.”219 Dit is ook de reden dat bewust 
gebruik is gemaakt van een topic lijst en niet van voorgestructureerde vragenlijs-
ten. Hiermee is getracht te bevorderen dat de ondervraagden zo weinig mogelijk 
werden beïnvloed bij het beschrijven van belangrijkste en relevante HRM activi-
teiten. Het begrip sensing, speelt hierbij een centrale rol. Weick defi nieert sense 
making als betekenis verlenen; het structureren van het onbekende.220 Organisaties 

218  (Yin, 2009)

219  (Yin, 2009)

220  (Weick, 1995)
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kunnen, in toenemende mate, worden beschouwd als open systemen waarbij het 
steeds moeilijker wordt om vooraf aan te geven hoe medewerkers dienen te han-
delen. Medewerkers kunnen alleen dan succesvol handelen als ze betekenis weten 
te geven aan wat er in de omgeving van de organisatie en met de organisatie 
zelf gebeurt. Successen uit het verleden zijn in afnemende mate richtinggevend 
voor het handelen in het heden. Weick beschouwt sensemaking als een proces 
dat, in tegenstelling tot interpreteren, waarbij het meer gaat om de uitkomst; een 
product.221 Het proces van zingeving heeft zeven kenmerken en is: 

• Gegrondvest (grounded) in identiteitsconstructie
• Retrospectief
• Enactive of sensible environments
• Sociaal
• Voortdurend (ongoing)
• Gefocused op en door extracted cues
• Eerder gedreven door waarschijnlijkheid dan door nauwkeurigheid.

Het gedrag van een individu wordt bepaald door zijn omgeving waaraan hij 
tevens zijn eigen identiteit ontleent. Dit is derhalve een tweezijdig, wederkerig 
proces. Ervaringen uit het verleden, alsmede de bijbehorende waarden, zijn hier-
bij bepalend.222 Met enactment wordt bedoeld het beïnvloeden van de omgeving 
door middel van handelen. Niet alle handelen is te beschouwen als enactment. 
Een eenvoudige respons op een stimulus, waarneembaar gedrag of doelbereiking 
creëren geen betekenis zoals bij enactment. Extracted cues zijn de aanwijzingen 
die mensen waarnemen als betekenisvol. Het laatste kenmerkt verwijst naar de 
aansluiting die Weick vindt bij het pragmatisme.

Bij meer gecompliceerde research vragen kan gebruik worden gemaakt van 
verschillende onderzoekstechnieken zodat een rijkere en sterkere evidence kan 
worden bereikt.223 Het gebruik van een grotere range van onderzoeksmethoden 
en technieken leidt er toe dat de complexe en pluriforme sociale werkelijkheid 
benaderd wordt vanuit verschillende invalshoeken. Het betekent een verrijking 
van de analyse. Volgens Watson224 is de ethnografi sche methode geschikt voor 
het doen van onderzoek binnen organisaties. Hij beschouwt de ethnografi e niet 
als een onderzoeksmethode maar meer als een benaderingswijze van de sociale 
werkelijkheid en defi nieert ethnografi e aldus: “(..)a style of social science writing 

221 (Weick, 1995)

222  Interessant is de parallel met het begrip habitus van Bourdieu. Bourdieu beschouwt habitus als een 

gestructureerde en een structurerende structuur. Identiteiten van individuen worden pas duidelijk als zij 

ontdekken hoe en wat zij denken.

223 (Yin, 2009)

224 (Watson, 2011)
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which draws upon the writer’s close observation of and involvement with people 
in a particular social setting and relates the words spoken and the practices 
observed or experienced to the overall cultural framework within which they 
occurred”. Deze defi nitie sluit goed aan op de eerder genoemde rol van de 
onderzoeker als refl ecting practitioner. Het langs deze weg verzamelde materiaal 
wordt geanalyseerd ‘binnen het proces van cultureel leren en refl ectie die alleen 
mogelijk is binnen een ‘deep immersion’ in de veld setting.225 De onderzoeker 
vervult hierbij de rol van de betrokken buitenstander. 

225 (Watson, 2011)
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3.2 AkzoNobel N.V. (Decorative Paint Continental Europe)226

Onderdeel van : AkzoNobel N.V.

Rechtspersoon :  Naamloze Vennootschap

Sector :  Chemie

Gevestigd te :  Sassenheim

Oprichtingsjaar :  Sikkens (1792), Flood (1841), CetaBever (1920) 

Achtergrondinformatie
De geschiedenis van AkzoNobel gaat terug tot 1646 toen in Zweden Bofors forge227 werd 

opgericht dat in 1984 is gefuseerd met, het eveneens Zweedse KemaNobel, opgericht in 

1871. Als oudste Nederlands bedrijf wordt Sikkens genoemd (1792) en daarnaast zijn 

Enka, Zwanenberg, Organon, Kortman & Schulte, Noury van der Lande, Duyvis en de 

Koninklijke Zwavelzuurfabrieken, voorheen Ketjen, voorgangers van AkzoNobel. In 2007 

wordt Britse Imperial Chemical Industries (ICI) overgenomen.228

Organisatie
AkzoNobel N.V. is een naamloze vennootschap die staat geregistreerd in Nederland. 

De aandelen staan genoteerd bij NYSE Euronext Amsterdam. AkzoNobel is actief in 

80 landen en er werken 55.000 mensen.229 De groepsstructuur is als volgt:

226  Met dank aan Stephan Fremder, Pablo Vercelli en Cindy Meervis

227   Bofor forge was een wapenfabriek. Dit is overigens de geschiedenis als we de Engelstalige site volgen 

http://www.akzonobel.com/nl/en/aboutus/history/ geraadpleegd op 12 november 2010. De 

Nederlandse site laat de geschiedenis beginnen bij een Deense verffabriek uit 1777 http://www.

akzonobel.com/nl/over_ons/historie/ Geraadpleegd op 15 november 2010. 

228  http://www.akzonobel.com/nl/over_ons/historie/ Geraadpleegd op 15 november 2010.

229   http://www.akzonobel.com/nl/en/aboutus/company_overview/index.aspx 

Geraadpleegd op 15 november 2010.
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Figuur 3.1  Groepsstructuur AKZO 2009. Bron: http://www.akzonobel.com/news_center/

nice_to_know/organization_chart/ Geraadpleegd op 17 november 2010

Supervisory Board

Board of Management

Corporate Staff Departments

Business area
Specialty Chemicals

Business area
Performance Coatings

Business area
Decorative Paints

AkzoNobel is actief op drie terreinen: decorative paints, performance coatings en 

speciality chemicals. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Nederland telt 50 

vestigingen waar 5000 mensen werken waarvan 700 academisch geschoolden en 900 

HBO-ers. De omzet bedroeg in 2009 wereldwijd € 13 miljard en in Nederland € 1,4 miljard. 

Het nettoresultaat bedroeg in 2008 € 742 miljoen.230

De ondernemingsdoelen, ambities en betrokkenheid zijn geformuleerd in een company 

statement:

“Onze onderneming

Wij zijn ‘s werelds belangrijkste leverancier van decoratieve verven en performance 

coatings. Ook vervaardigen wij een enorm assortiment specialty chemicals, die toepas-

sing vinden in honderden alledaagse producten. 

  

Als grote onderneming zijn we ons bewust van het gevaar om vast te roesten. Daarom 

zoeken we altijd naar nieuwe en innovatieve benaderingen. Die manier van denken heeft 

ons een plaats opgeleverd in de Fortune Global 500. 

230   http://www.akzonobel.com/nl/over_ons/akzonobel_at_a_glance/  Geraadpleegd op 15 november 2010
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Op dit moment hebben we 60.000 medewerkers in 80 verschillende landen. Wij zijn trots 

op onze diversiteit, maar we hebben allemaal één gemeenschappelijk doel, namelijk de 

ontwikkeling van duurzame technologieën en producten die voldoen aan de behoeften 

van onze klanten.

Onze mensen

Wij beschouwen onze mensen als ons belangrijkste kapitaal. We stimuleren hen om te 

handelen als ondernemers, om te leiden en individueel verantwoordelijk te zijn voor hun 

daden. Tegelijk stimuleren we hen om samen te werken als een team dat een bijdrage 

levert aan het algehele succes van de onderneming. In ruil daarvoor bieden we onze 

mensen kansen om zich individueel en beroepsmatig te ontwikkelen in een internationale 

omgeving. We doen dit door hen uitdagende en dankbare opdrachten te geven waarin 

ze een echt verschil kunnen maken voor onze klanten. 

Onze betrokkenheid

Als organisatie streven wij ernaar om:

• onze klanten te helpen om van hun onderneming een succes te maken 

• voor onze aandeelhouders het hoogst mogelijke rendement te realiseren 

• een aantrekkelijke werkomgeving voor onze mensen te scheppen 

• al onze activiteiten op de meest sociaal verantwoorde manier uit te voeren. 

Onze ambitie

Wij streven ernaar om de eerste keuze te zijn voor klanten, aandeelhouders en medewer-

kers en om een gerespecteerd lid te zijn van de maatschappij.”231 

Naast deze company statement worden de waarden en beleidsuitgangspunten vastge-

legd in, een door het bestuur vastgestelde code of conduct, een statement over risico 

management, over human resources en over veiligheid.232 

HRM beleid

In het statement over human resources wordt gesteld dat het personeel als het belang-

rijkste kapitaal wordt beschouwd van de onderneming. HRM vormt de kern van de 

onderneming.233 Er is ook nog een Human Resources Policy Statement die in 2001 is 

vastgesteld234. HRM is integraal onderdeel van de business strategie. Op corporate 

231   http://www.akzonobel.com/nl/bestuur/waarden_beleid/company_statement/index.aspx 

Geraadpleegd op 15 november 2010

232   http://www.akzonobel.com/nl/en/corporate_governance/values_and_policies/ 

Geraadpleegd 15 november 2010

233   http://www.akzonobel.com/nl/bestuur/waarden_beleid/human_resources/ 

Geraadpleegd 15 november 2010

234   http://www.akzonobel.com/nl/en/system/images/AkzoNobel_Human_Resource_Policy_tcm12-3380.pdf.        

 Geraadpleegd op 15 november 2010.
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niveau is een aantal beleidsuitgangspunten uitgewerkt ten aanzien van:

•  Personeel en management ontwikkeling. Hierbij gaat het om gelijke kansen en 

loopbaanontwikkeling

•  Opleiding en training. Kennis, houding en vaardigheden van de medewerkers zijn 

de belangrijkste assets.

•  Compensation en benefi ts. Accountability (target setting voor individuele en 

groeps performance), encouragement en objectivity.

• Gemeenschappelijke onderwerpen:

 *  Accountability (managers zijn verplicht om goed te communiceren over de 

resultaten van de medewerkers. Fouten worden beschouwd als uitdagingen 

voor verbetering in plaats van obstakels voor verdere ontwikkeling)

 * Managing the difference

 * Mobility.235

De actuele beleidsthema’s van HRM van AkzoNobel Corporate zijn centralisatie van een 

aantal, gespecialiseerde taken waaronder de informatievoorziening en kwaliteits-verbete-

ring. Hiertoe was een plan ontwikkeld, HR together dat gefaseerd wordt ingevoerd. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er geoutsourcte, regionale administratieve diensten 

komen in HR centres of expertise en business partners die strategisch en financieel sterker 

zijn en meer doen aan organisatie ontwikkeling en leadership capability.

HR was binnen AkzoNobel van oudsher decentraal georganiseerd. Op corporate niveau is 

er een kleine staf van 15 mensen naast een kleine groep voor corporate HR en een aantal 

andere taken. Om te kunnen voldoen aan de behoefte aan informatie op centraal niveau 

over de effecten van HR en om beter te kunnen benchmarken is begonnen, ten behoeve 

van HRM, met een geleidelijke invoering van SAP.236

Decorative Paint

Het onderdeel van AkzoNobel waar deze case study betrekking op heeft is Decorative 

Paint Continental Europe (DPCE). Decorative Paint (DP) produceert naast verf, lakken en 

vernissen kleefstoffen en vloeregalisatieverbindingen, mengmachines en kleurconcepten. 

Ook verzorgt DPCE cursussen voor de bouw- en renovatie industrie. Zij zijn marktleider 

op het gebied van gespecialiseerde coatings voor metaal, beton en andere essentiële 

bouwmaterialen.237 De klanten zijn huiseigenaren (zowel doe het zelvers (DIY) als huis- 

eigenaren (BIY)), professionele schilders die werken voor huiseigenaren en commerciële 

235  http://www.akzonobel.com/nl/en/system/images/AkzoNobel_Human_Resource_Policy_tcm12-3380.pdf 

Geraadpleegd op 15 november 2010

236  “Measurements hebben we niet goed in place”. Interview 1. Dit is later kennelijk verbreed tot, naast HRM, 

procurement, treasury en een data warehouse: http://www.computerweekly.com/news/2240104746/

CIO-interview-Pieter-Schoehuijs-AkzoNobel. Geraadpleegd 17-2-2013

237  http://www.akzonobel.com/aboutus/organization/decorative_paints/index.aspx 

Geraadpleegd op 17 november 2010
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contractors die middels verschillende outlets worden bediend (winkelketens, onafhankelijke 

dealers en eigen winkels ten behoeve van professionals).238 

Innovatie is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van het concern. Hiertoe zijn 

onder andere strategische partnerships aangegaan met key suppliers.239 De doelstelling 

is een innovatiegraad van meer dan 30% (dat betekent dat 30% van de omzet afkomstig 

moet zijn van producten in het portfolio die minder dan drie jaar oud zijn). Een belangrijk 

thema binnen deze innovatie is duurzaamheid. Dit betekent niet alleen dat milieuvriende-

lijke producten worden ontwikkeld maar ook verfsoorten, voor gebruik binnenshuis die 

meer licht reflecteren zodat minder kunstlicht nodig is. Verschillende producten hebben 

hier prijzen mee gewonnen240. Decorative paint is in 2009 verantwoordelijk voor 34% van 

de inkomsten van AkzoNobel. De omzet van DP bedroeg in 2009 € 4.677 miljoen; het 

bedrijfsresultaat was in dat jaar € 137 miljoen. In 2009 werkten er wereldwijd 22.200 

mensen (39% van het totale personeel van AkzoNobel) waarvan 5500 bij Continental 

Europe (waarvan 1000 in Nederland, 400 in België, 2000 in Frankrijk, 1500 in Duitsland, 

300 in Zwitserland en Australië en de rest in Italië). Het is de grootste BU binnen 

AkzoNobel qua aantallen medewerkers.241 Van de medewerkers in Nederland is ongeveer 

45% werkzaam in de productie (niveau VMBO/MBO), 33% in de (eigen) winkels (MBO-) en 

de rest (MBO+/HBO/WO) in de overige, ondersteunende functies).242

In 2009 heeft een transformatie van de organisatie plaatsgevonden. Voor Europa 

betekende dat een sanering van de gecompliceerdheid, die mede het gevolg was van de 

overname van ICI. DP is, in plaats van een lokaal aangestuurde organisatie, nu een meer 

regionaal/wereldwijde organisatie geworden.243 Dit leidde tot de clustering van een 

aantal landen. DP is, november 2010, georganiseerde op geografische basis: Azië, Europa 

en Amerika. Europa is onderverdeeld in Continental Europe, Noord en Oost Europa en 

de UK, Ierland en Zuid Afrika. Continental Europe is weer onderverdeeld in vier sub-units: 

Benelux, Frankrijk, DACH (Duitsland, Zwitserland, Australië), SENA(Zuid Europa en Noord 

Afrika).244

238   http://report.akzonobel.com/2009/servicepages/downloads/files/akzonobel_report09_decorative_

paints.pdf. Geraadpleegd op 17 november 2010.

239   Annual report 2010, 149

240  Delivering Tomorrow’s Answers Today AkzoNobel 2008 Report

241   http://www.akzonobel.com/nl/system/images/AkzoNobel_%20Dutch_%20Report09_tcm11-33675.pdf. 

Geraadpleegd op 17 november 2010; interview 6

242  Interview 27

243   http://www.akzonobel.com/nl/system/images/AkzoNobel_%20Dutch_%20Report09_tcm11-33675.pdf. 

Geraadpleegd op 17 november 2010, 26.

244   DP kent geen BU Afrika vandaar dat de Afrikaanse landen zijn ondergebracht bij de BU Europa. 

Interview 2. Eind 2010 werd een fusie aangekondigd van de drie Europese BU’s. 
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Van een Business Unit structuur is Akzo overgestapt naar een structuur waarbij de 

ondersteunende functies meer geïntegreerd zijn. Er zijn vier key areas benoemd: 

Supply Chain (inclusief Sourcing), Finance and Information Management (IM), Research 

Development and Innovation (RD&I) en Human Resources (HR) en Organizational 

Development (OD).245

Tot die tijd waren de merken de profit centers die elk hun eigen sales, marketing, 

technische en andere ondersteuning (zoals HR) kenden. Profit en Loss verantwoordelijk-

heden worden lokaal belegd.246

Voor de vestiging van DP in België betekende dat bijvoorbeeld dat ze zijn overgegaan 

van een multipurpose site, waar een dertigtal subassortimenten werd geproduceerd voor 

de Belgische markt, naar een site waar nu nog maar 2 of 3 subassortimenten worden 

geproduceerd en waarbij de focus ligt op de waterbound trim paints.247 Deze verandering 

van de structuur heeft plaats gehad door middel van crossfunctionele projectteams. DP 

kent een (business-)matrixstructuur, waarbij de dimensies zijn geografie, functie en markt/

business248. Volgens een van de geïnterviewde managers functioneert dit naar tevreden-

heid.249 Naar zijn idee is de matrixstructuur succesvol omdat aan een aantal voorwaarden 

is voldaan: Daar waar met projecten gewerkt wordt moeten de terms of reference goed 

worden omschreven en het projectmanagement moet consequent worden gehanteerd. 

Generalistische kennis is hierbij van groter belang dan specialistische kennis. Ook moeten 

de rapportagelijnen helder zijn omschreven en consequent worden toegepast. Binnen 

AkzoNobel was in België al eerder ervaring opgedaan met een matrixorganisatie na de 

overname, in de jaren tachtig, van het familiebedrijf Levis. Vervolgens ging Akzo over naar 

een landenorganisatie met als nadeel dat er te weinig synergie was tussen de merken en 

landen. 

Binnen de matrix-structuur kent men een systeem van Performance and Development 

Dialogue. Een van de elementen hierbij is dat de leidinggevende voorafgaand aan een 

evaluatiegesprek, informatie inwint over het functioneren van een medewerker bij andere 

leidinggevenden waarmee de medewerker nauw samenwerkt en dat de medewerker 

hiervan op de hoogte is. Een andere voorwaarde is dat ook op managementniveau 

horizontaal goed gecommuniceerd wordt. Binnen de unit Continental Europe van DP is 

dit structureel zo georganiseerd. Er is een Continental Europe Leadership Team (CELT) 

waarin zowel de regionale clusterdirecteuren als de directeuren van de functionele units 

(financiën, HR, marketing, R&D, supply chain en key account) vertegenwoordigd zijn. Zij 

rapporteren rechtstreeks aan de managing director DPCE. 

245 AkzoNobel Anual Report 2010, 27

246 http://report.akzonobel.com/2011/ar/businessperformance/akzonobeldecorativepaints.html; Interview 1

247 Interview 2

248 Interview 1 en 2

249 Interview 2
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Deze structuur komt ook terug in de beloningssystematiek. Het variabele deel van het 

salaris van de leden van de CELT wordt voor 20% bepaald door de prestaties op 

corporate niveau, voor 50% op Europees niveau en 30% voor individuele doelstellingen 

die los staan van de winst en verlies (zoals gezondheid, veiligheid en omgeving) en 

doelstellingen over de ontwikkeling van competenties. Deze systematiek is ook doorge-

voerd naar de managementlaag daar onder. De managementlaag die daar weer onder zit 

kent een andere verdeling omdat zij de resultaten op corporate niveau in veel mindere 

mate kunnen beïnvloeden. Bij deze categorie is de verdeling van de variabele beloning 

voor 20% samengesteld op grond van de resultaten van Corporate Europe, voor 50% op 

die van de eigen unit (op land) en voor 30% op de individuele doelstelling.250

HRM van Decorative Paint

Het HRM beleid van DPCE is afgestemd op de genoemde nieuwe organisatie. Het 

bestaat uit verschillende onderdelen:251

•  Self Managed Leadership (SML-)programma. Alle medewerkers moeten deel-

nemen aan het programma. Dit programma is geïntroduceerd door de Managing 

Director van DP, Tex Gunning die eerder een soortgelijk programma bij Unilever 

heeft uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met de Oxford Leadership Academy.252 

Het is niet alleen gericht op managers maar op alle medewerkers. Met leadership 

wordt bedoeld: self-leadership. Het is een intensief programma dat bestaat uit ver-

schillende modules (het individu, het team, de organisatie, de maatschappij). Iedere 

module duurt drie dagen. Het programma is er op gericht is dat de medewerkers 

hun eigen passie kunnen ontdekken. Het wordt gecombineerd met community 

projecten waarbij weeshuizen, scholen en ziekenhuizen worden geschilderd. Het 

doel is te komen tot een cultuur waarbij samenwerken voorop staat. Het heeft 

er toe geleid dat mensen van functie zijn veranderd binnen AkzoNobel, of de 

organisatie hebben verlaten en in een aantal gevallen heeft het programma ook 

(mede) geleid tot consequenties in de privé-sfeer (zoals echtscheidingen) maar 

ook tot een versterking van de teamgeest.253 Het self-leadership programma is er 

dus niet voor bedoeld, zoals dat bij andere ondernemingen wel wordt toegepast, 

dat managers leren zelf meer initiatieven te nemen.254

•  Leadership Talent Review (LTR). Dit gaat om zaken als succession planning, diver-

sity and inclusion en is bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers de juiste 

ontwikkelplannen hebben.

250 Interview 2

251 Interview 2 en 6

252 http://www.oxfordleadership.com/programmes/sml. Geraadpleegd op 19 november 2010.

253  Nu het programma ook wordt uitgerold naar de (lagere)productiefuncties binnen de organisatie wordt 

aan dit aspect extra aandacht besteed door het programma enigszins in te korten, te zorgen dat er een 

bedrijfsmaatschappelijk werker en extra mankracht aanwezig is om mensen, indien nodig, op te vangen 

(interview 27)

254 Zie b.v.: (Getz, 2009)
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•  Performance and Development Dialogue (P&D). Dit gaat over het ‘wat’ en het 

‘hoe’. In het verleden lag de nadruk hier vooral op de concrete uitkomsten (het 

‘wat’). De wijze waarop de resultaten worden bereikt (het ‘hoe’) is hier aan toege-

voegd.

•  Communicatie-agenda. Hierbij gaat het er om dat de medewerkers beter worden 

geïnformeerd maar ook om te bevorderen dat er een tweezijdig communicatie-

proces op gang komt waarbij managers open staan voor suggesties en commen-

taar van de medewerkers.

•  Organisatie-ontwikkeling (reorganisaties). De afgelopen 2 jaar zijn 1000 banen 

verdwenen, met name in vier landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje en Marokko). 

Er wordt in toenemende mate gewerkt met projectteams. Het kost echter moeite om, 

althans in Nederland, projectmedewerkers te vinden. Er is een projectpool opgezet maar 

het kost moeite om deze te vullen omdat de bereidheid ontbreekt om als projectmede-

werker te werken. Volgens een van de geïnterviewden komt dit omdat het hiërarchisch 

leidinggeven aan medewerkers een hogere status heeft dan het aansturen van mensen in 

een project. De financiële prikkel speelt hierbij een ondergeschikte rol.255

De HR transacties zijn ondergebracht in een Service Centre in Arnhem. Nederland dient 

hierbij als pilot voor AkzoNobel als geheel.256 Het gevolg hiervan is dat een aantal 

activiteiten is gecentraliseerd waaronder de werving en het aanmelden van vacatures. Dit 

verloopt nog niet vlekkeloos omdat het meer werk betekent voor HR medewerkers binnen 

de BU257. Aan de andere kant zou het er toe moeten leiden dat de mobiliteit tussen BU’s 

wordt vergroot. Hier is nu nog weinig sprake van. Er is tot nu toe nog weinig inzicht, voor 

medewerkers, in vacatures in andere BU’s.258

Bij de werving ligt het accent vooral op gedrag en de bereidheid om te willen leren en 

zich te ontwikkelen. “Werven op gedrag en dan trainen op vaardigheden” zo verwoordt 

een van de geïnterviewden het.259

255 Interview 27

256  Interviews 1 en 13. Er zijn twee centrale landen benoemd voor het nieuwe, centrale HR-beleid: Nederland 

en Zweden. De ervaringen die in deze landen worden gedaan zullen later worden vertaald naar de rest 

van de organisatie. Annual report 2010.

257  Het komt bijvoorbeeld voor dat, na aanmelding van een vacature, aanvullende vragen worden gesteld 

vanuit het Service Center terwijl de BU hier vroeger zelf voor verantwoordelijk was (interview 27)

258 Interviews 27 en 2

259 Interviews 2, 6
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3.3 Cordaid260

Rechtspersoon :  Cordaid is een stichting

Sector : Ontwikkelingssamenwerking

Gevestigd te : Den Haag

Oprichtingsjaar :  1999. Rechtsvoorgangers: Caritas Neerlandica (1914), Mensen in 

Nood (1925), Bisschoppelijke Vastenactie (1961), Cebemo (1961)260

Cordaid (Catholic Organisation for Relief & Development Aid) is een van de twintig261 

particuliere ontwikkelingsorganisaties die deelnemen aan het medefinancieringsstelsel 

van de Nederlandse overheid. Cordaid is opgericht in 1999 als fusie van Mensen in Nood, 

Memisa en Cebemo/Vastenactie.262  Van die organisaties is Mensen in Nood het oudste 

fonds dat werd opgericht in 1914 als het ‘Rooms-katholieke comité tot huisvesting van 

kinderen uit de kampen’. Dit comité bracht Belgische kinderen uit vluchtelingenkampen 

van de Eerste Wereldoorlog onder bij Nederlandse gezinnen.263 Cebemo (Centrale voor 

Bemiddeling bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma’s) dateert uit 1961 en 

was de Katholieke organisatie die uitvoering gaf aan het besluit van het Nederlandse 

parlement om het werk van missionarissen en zendelingen als bijzondere vorm van parti- 

culiere steun aan arme landen, te subsidiëren.264 In 1995 is Cebemo een samenwerkings-

verband aangegaan met de Bisschoppelijke Vastenaktie (inhoudende de integratie van 

de 2 werkapparaten) die in 1961 is opgericht door de Nederlandse bisschoppen om 

gedurende de vastentijd te werken aan bewustmaking en fondsenwerving ten behoeve 

van ontwikkelingshulp.265

De visie en missie van Coraid zijn als volgt verwoord:

Visie: “Cordaid gelooft in een wereld waarin ieder mens telt, waar onrecht en armoede 

verdwenen zijn en er sociale en economische rechtvaardigheid is voor iedereen. We zijn 

ervan overtuigd dat ieder mens het vermogen heeft om positieve veranderingen in zijn of 

haar leven teweeg te brengen. Samen met lokale partnerorganisaties geven we kansarme 

260 Met dank aan Piet Kuijper

261  De beschrijving van Cordaid is correct uitgaande van de datum van 31 december 2012. Sinds 1 januari 

2013 is de organisatie-structuur van Cordaid totaal veranderd.

262 http://www.cordaid.nl/nl/(666)-Over-Cordaid/over-cordaid.html. Geraadpleegd op 20 november 2010

263  http://www.cordaid.nl/nl/(2067)-Over-ons/Over_Cordaid_Mensen_in_Nood-Geschiedenis.html. 

Geraadpleegd op 20 november 2010.

264  http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/economie-en-milieu/cebemo. 

Geraadpleegd op 20 november 2010

265  http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/economie-en-milieu/vastenaktie. 

Geraadpleegd op 20 november 2010
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mensen een steuntje in de rug, zodat ze zelf het heft in handen kunnen nemen en een 

gelukkige toekomst voor hen binnen handbereik ligt”.

Missie: “Cordaid wil in samenwerking met lokale partners een duurzaam betere toekomst 

voor mensen realiseren. Dat doen we door het verlenen van hulp in noodsituaties, het 

bestrijden van armoede, de beïnvloeding van beleid en maatschappijopbouw. We kiezen 

hierbij niet voor financiering op afstand, maar we werken samen met partnerorganisaties 

ter plaatse. Wij stellen ons op als een partner die niet alleen financiert, maar ook inno-

veert, krachten bundelt en beleid beïnvloedt. Daarnaast sluit Cordaid aan bij veranderin-

gen in het Nederlandse draagvlak, waar men steeds vaker zelf de handen uit de mouwen 

wil steken. Dat doen we door deze particuliere initiatieven te steunen.”266

De waarden die Cordaid hanteert zijn menselijke waardigheid en respect voor diversiteit, 

solidariteit, subsidiariteit, samenwerking en goed rentmeesterschap.267

De statutaire doelstelling van Cordaid is als volgt:

“… om in overeenstemming met de evangelische boodschap en geïnspireerd vanuit de 

katholieke gemeenschap in Nederland, activiteiten te ondernemen gericht op:

a.  het verstrekken van nood- en vluchtelingenhulp

b.   het verstrekken van hulp aan bijzondere doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten 

en kinderen

c.  het verstrekken van medische hulp

d.   alle aspecten samenhangend met structurele armoedebestrijding van achtergestelde 

groepen, met name in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europa.”268

266  http://www.cordaid.nl/nl/(666)-Over-Cordaid/over-cordaid/onze-visie-en-missie.html. Geraadpleegd op   

20 november 2010

267 (Cordaid, 2006)

268 (Cordaid, 2010b)

HRMproefschrift DEF.indd   90HRMproefschrift DEF.indd   90 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



Human Resource Management: Institutionele grondslagen, historische ontwikkeling 

en perspectieven voor de economie van de 21ste eeuw

91

Cordaid is als volgt georganiseerd:

Figuur 3.2  Organogram van Cordaid. Bron: http://www.cordaid.nl/nl/(666)-Over-Cordaid/

over-cordaid/Organigram.html. Geraadpleegd op 20 november 2010

Raad van Toezicht

DirecteurAlgemeen
Directeur

Ondernemingsraad

Team ICT

Afdeling Beleid en Evaluatie Directiebureau

Afdeling Interne BedrijsvoeringAfdeling Personeel en Organisatie

Afdeling Communicatie

Afdeling Marketing Services

Bedrijfsbureau

Fundmanagement

Bedrijfsbureau

Afdeling Fondsenwerving
& Partnerships

Afdeling Cordaid Nederland

Afdeling Campagnes & Beleid

Team Oost- en Zuidelijk Afrika

Team Azië en Midden-Oosten

Team Acuut

Sector Marketing
en Communicatie

Sector Zeggenschap Sector Noodhulp
en Wederopbouw

Sector Gezondheid
en Welzijn

Sector Ondernemen

Team Financiële
Administratie

Team Quality 
and Control

Team Facilitaire
Dienst

Team Latijns-Amerika,
Centraal- en West-Afrika

Team Oost- en Zuidelijk Afrika

Team Centraal- en West-Afrika

Team Azië, Midden-Oosten
en Latijns-Amerika

Team Latijns-Amerika

Team Afrika

Team Azië

Team Vrouwen en Geweld

Team Azië en Midden-Oosten

Team Afrika

Team Latijns-Amerika

Directieraad

In 2009 telde Cordaid 267 medewerkers. Daarnaast zijn er 23.000 vrijwilligers die voor 

een groot deel campagne voeren voor de Vastenaktie. Er wordt samengewerkt met 1186 

partnerorganisaties in 37 landen. Cordaid heeft 14 veldkantoren in 8 landen in Afrika en 

3 in Azië.269

De totale baten bedroegen in 2009 € 182 miljoen. Hiervan was € 42 miljoen afkomstig uit 

baten uit eigen fondswerving en €130 miljoen uit subsidies van overheden. De totale 

lasten bedroegen €173 miljoen. Hiervan is € 145,8 miljoen besteed aan subsidies en 

bijdragen en € 27,6 miljoen aan totale organisatiekosten waarvan € 15 miljoen aan 

personeelskosten.270

269  (Cordaid, 2010a)

270  (Cordaid, 2010b)
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Werkwijze/organisatie

Cordaid kent vier kernactiviteiten: financiering, linking & learning, lobby en draagvlak.

De financiering verloopt via tien programma’s:

1.  Gediscrimineerde en uitgesloten minderheden 

2.  Sloppenwijkbewoners 

3.   Vrouwen en geweld 

4.  Rampenpreventie en noodhulp 

5.  Verzoening en wederopbouw 

6.  Toegang tot gezondheidszorg 

7.  Zorg voor kwetsbare groepen 

8.  Preventieve hiv/aids-activiteiten

9.  Kleine producenten 

10. Microfinanciering.

Linking & Learning bevordert het leren/innoveren van partners door koppeling, 

uitwisseling van ervaringen, onderzoek, innovatie, evaluaties, publicaties en leerbijeen-

komsten.

Via strategisch financieren wordt partners de gelegenheid geboden om lobby te voeren. 

Daarnaast ontplooit ook Cordaid lobbyactiviteiten, voor een deel op verzoek van en in 

samenwerking met zuidelijke partners, voor een ander deel op eigen initiatief. Draagvlak 

wordt verkregen onder de noemer maatschappelijke betrokkenheid. Hiertoe worden 

gerekend de fondsenwerving, steun aan particuliere initiatieven in Nederland, samenwer-

king met migrantenorganisaties, educatieve activiteiten en partnerschappen met 

Nederlandse bedrijven en instellingen.271

De kernactiviteiten worden uitgevoerd binnen vijf sectoren:

• Marketing en communicatie

• Zeggenschap

• Noodhulp en wederopbouw

• Gezondheidszorg en welzijn

• Ondernemen 

Cordaid beschouwt zichzelf als een lerende organisatie. Leren wordt door de organisatie 

beschouwd als een continu proces gebaseerd op ervaringen. Positieve of negatieve 

resultaten worden zichtbaar gemaakt middels rapportages, evaluaties en onderzoek. De 

partnerorganisaties worden ondersteund met de PBME (Planning, Budgettering, 

Monitoring, Evaluation) systematiek en er wordt samengewerkt met kennisinstellingen 

zoals het IHS (Institute for Housing and Urban Management Studies).272 Het lerend 

vermogen is binnen Cordaid georganiseerd volgens het INK-model dat tevens wordt 

271  (Cordaid, 2010b)

272  (Cordaid, 2006)
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gebruikt voor de sturing van de organisatie en de structurering van de interne manage-

mentrapportage. Tweejaarlijks vindt een audit plaats waarvan de acties, die worden 

opgenomen in een verbeteragenda, worden besproken in de Managementraad; vanaf 

2009 tweewekelijks. Het INK-model273 helpt om via leerbijeenkomsten, trainingen, Linking 

& Learning, evaluaties en analyses te leren van ontwikkelingen in de omgeving, de 

bereikte resultaten, feedback van belanghebbenden en uitkomsten van onderzoeken en 

evaluaties.274 Verder wordt gewerkt met ISO certificatie en worden jaarlijks programma- 

en projectevaluaties gehouden en interne audits naast externe evaluaties. Cordaid heeft 

het Centraal Bureau Fondsenwerving keurmerk en voldoet aan de eisen van RJ 650.275

Organisatieverandering

Met ingang van 1 januari 2007 is Cordaid anders georganiseerd. Dit was noodzakelijk als 

gevolg van de fusie uit 1999 maar werd ook ingegeven door de verwachting dat de 

inkomsten vanuit de overheid in de toekomst zullen afnemen. Traditioneel was Cordaid, 

zoals de meeste ontwikkelingsorganisaties, gericht op projectfinanciering met een sterke 

geografische focus. Hiervan is, ten dele, afgestapt. Hiervoor in de plaats is een sector-

gerichte benadering en organisatie gekomen wat niet wil zeggen dat de geografische 

indeling geheel is verdwenen (zie organogram). Het beleid is er op gericht om de rol van 

de projectmedewerkers te veranderen van de (klassieke) projectmedewerker die project- 

aanvragen beoordeelt en de projecten financiert en administreert naar ‘makelaars’ in 

kennis.276 Dat wil niet zeggen dat deze omslag in de praktijk ook al volledig gerealiseerd 

is. Dit is een geleidelijke ontwikkeling. Een groot gedeelte van het uitvoerende werk 

bestaat nog steeds uit projectwerk (zoals bijvoorbeeld de noodhulp naar aanleiding van 

de Tsunami of de ramp in Haïti). Het gedeelte van de projectmedewerkers waar de 

kennisrol centraal staat wordt geschat op 25%.277 Wel is de administratieve, controlerende 

taak meer verschoven in de richting van administratieve medewerkers (op MBO niveau) en 

heeft de inhoudelijke kant van het werk, die tot nu toe voornamelijk wordt uitgevoerd 

door medewerkers met een WO-opleiding,278 meer accent gekregen. 

In april 2006 werd de nota Strategie 2007-2010 “Walk that extra mile” gepubliceerd.279 

De kern van de strategie wordt als volgt verwoord:

“Cordaid investeert in sociale rechtvaardigheid. De groeiende ongelijkheid in de wereld 

273  Voor meer informatie over het INK-model, zie: (Hardjono & Bakker, 2002), (Hardjono & Hes, 1996)

274  (Cordaid, 2010b)

275   De door de Raad voor de Jaarverslaggeving vastgestelde richtlijnen voor jaarverslagen van 

fondswervende organisaties. Zie: http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=nl&u

=http://www.rjnet.nl/&ei=hZbtTNrtG4rqOcDx4Hw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved

=0CCcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Draad%2Bvoor%2Bde%2Bjaarverslaggeving

%26hl%3Den%26sa%3DG%26rlz%3D1I7ADFA_en. Geraadpleegd op 23 november 2010

276  Interviews 3,4,29; (Cordaid, 2010b)

277  Interview 3

278  Interview 4

279  (Cordaid, 2006)
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vormt de grootste bedreiging voor sociale rechtvaardigheid. Grote groepen mensen 

worden buitengesloten van hun samenleving. Ze worden gestigmatiseerd, spelen geen rol 

in de economie en hebben geen inspraak. In deze strategieperiode wordt zelfredzaam-

heid nadrukkelijk gekoppeld aan het veranderen van machtrelaties om sociale gerechtig-

heid te realiseren. Capaciteitsopbouw en empowerment gaan hand in hand. Meer 

inspraak voor sloppenwijkbewoners in lokaal bestuur. Een sterkere positie voor kleine 

boeren in de handelsketen. Meer macht voor de cliënt in de gezondheidszorg. Om de 

strategie goed te kunnen uitvoeren, ontwikkelt Cordaid zich tot een strategische financie-

ringsorganisatie die innoveert, krachten bundelt en beleid beïnvloedt. Cordaid maakt 

ruimte voor sociaal ondernemerschap in de eigen organisatie en in het netwerk. De inzet 

van Cordaid wordt geclusterd in tien programma’s en één groeiprogramma.280 In elk ervan 

staat insluiting van kwetsbare groepen in hun samenleving centraal.”281

De nadruk in de strategie ligt dus op de inhoudelijke kant. De organisatie, die op dat 

moment nog bestaat uit vijf regionale afdelingen, wordt in de nota geanalyseerd met 

behulp van het INK-model. Er wordt een procesherontwerp aangekondigd dat zal leiden 

tot de huidige organisatiestructuur waarbij de vijf sectoren centraal staan zoals die 

hierboven zijn beschreven (zie het organigram). Ten aanzien van leiderschap (een van de 

negen aspecten van de interne INK positiebepaling) wordt gezegd dat twee verandering-

strajecten zullen worden ingezet: het eerste traject betreft het herontwerp van interne 

werkprocessen ter verbetering van de interne samenwerking en vergroting van de 

doelmatigheid. Het tweede traject is een organisatiecultuurtraject dat gericht is op het 

vergroten van sociaal ondernemerschap binnen de organisatie: daadkracht, risico’s 

durven nemen en ‘out of the box’ denken’. Ten aanzien van het aspect management van 

medewerkers wordt gezegd dat investeren in professionaliteit essentieel is voor de 

verbetering van de kwaliteit van het werk. Dit zou moeten plaatsvinden middels training, 

opleiding en reflectie. De basis van het begrip professionaliteit, dat als zodanig niet wordt 

gedefinieerd, is vastgelegd in een Code of Conduct.282 In het opleidingsbeleid moet 

meer aandacht komen voor competenties als ondernemingszin, creativiteit en samenwer-

ken. Daarnaast wordt gesproken over een verhoging van de doelmatigheid door:

• Het stroomlijnen/aanpassen van interne werkprocessen

• Opleidingsactiviteiten intensiever evalueren

•  Herziening functiedifferentiatie en invoering van en instrument voor personeels- 

beoordeling

• Verbeteren van de functioneringsgesprekken

• Verdere standaardisering van onderdelen van de P&O dienstverlening.

280  Dit betreft Vrouwen en geweld. De overige tien programma’s komen grotendeels overeen met de 

thema’s die worden genoemd in het jaarverslag 2009 (zie hierboven) maar zijn iets anders geclusterd.

281 (Cordaid, 2006)

282 Zie bijlage 9
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Doelmatigheidsverbeteringen worden ook genoemd bij het aspect management van 

middelen. Een van deze verbeteringen betreft het versterken van de aandacht voor leren 

en kennismanagement.283

In 2007 verscheen de notitie Strategisch Personeelsbeleid 2007-2010 die voortkwam uit het 

strategisch plan 2007-2010. Er worden vier hoofddoelstellingen in genoemd voor P&O:

• Er is een geïntegreerd, integraal en ondernemend personeelsbeleid.

•  Er is een uitgewerkte rol van P&O op beheersmatig, serviceverlenend, adviserend 

en strategisch niveau.

•  Er is personeelsbeleid dat leidt tot een divers en kwalitatief en kwantitatief goed 

personeelsbestand.

•  Er is een personeelsbeleid dat de uitvoering van het strategisch plan optimaal 

ondersteunt.

Vervolgens wordt een veertigtal concrete maatregelen genoemd (regelingen, procedu-

res, systemen, rapportages en deelbeleid) voorzien van een datum en een beschrijving 

van de gewenste situatie.284 Een voorbeeld hiervan vormt het onderdeel training/

scholing/coaching als onderdeel van het interne personeelsbeleid. Hiervan wordt de 

huidige situatie beschreven (zo wordt de visie op het opleidingsbeleid verwoord in de 

Nota Opleidingsbeleid van november 2001 en besteedt Cordaid 2,5% van de totale 

loonsom aan opleidingen en trainingen). Er wordt een aantal nadelen genoemd (zo vormt 

bijvoorbeeld het “opleidingsbeleid geen integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid en 

draagt daardoor niet maximaal bij aan bedrijfsdoelen (…), scholing wordt nog te smal 

toegepast”). Vervolgens wordt de gewenste situatie beschreven: “Er is voor eind 2007 

een evaluatie-instrument voor scholing dat consequent wordt toegepast, centraal 

geregistreerd wordt en waaruit blijkt of de interventie het gewenste effect heeft op het 

functioneren van de medewerker en/of het team/de afdeling/sector. Er is voor eind 2008 

een scholingsbeleid dat aansluit bij het strategieplan van Cordaid en waarbij scholing, in 

de brede zin van het woord, volgt uit de functionerings- en beoordelingssystematiek”.285

Issues die op dit moment van belang zijn voor wat betreft de uitvoering van het perso-

neelsbeleid zijn de volgende:

•  De overgang van een projectorganisatie naar een kennisorganisatie. Deze over-

gang is wel in gang gezet en wordt beschreven als een trend maar is nog niet 

afgerond.286 Dit hangt voor een belangrijk deel samen met het type activiteiten dat 

wordt uitgevoerd (die nog sterk het karakter hebben van een projectorganisatie) 

maar ook met de competenties van de medewerkers die grotendeel zijn gerekru-

teerd op basis van de oorspronkelijke werkwijze van de organisatie.

283  (Cordaid, 2006)

284  (Bakker, de, 2007, versie 22 maart)

285  (Bakker, de, 2007, versie 22 maart)

286  Interview 3, 4 en 29
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•  De instroom van medewerkers die een langere ervaring hebben in ontwikkelings-

landen neemt af als gevolg van het feit dat het aantal uitzendingen de laatste 

jaren is gedaald. Er wordt in toenemende mate gewerkt met ZZP’ers, met name 

consultants die in het buitenland werken.287 

•  Er is, onder invloed van maatschappelijke discussies, een toenemende druk tot 

verantwoording, rapportage en ook risicomijding waardoor het aantal procedures 

toeneemt en de rol van kennismakelaar niet goed vervuld kan worden.288

•  De invoering van prestatieafspraken in relatie met beloning en het beoordelen van 

de doelstellingen van de kennismakelaars.289

• Medewerkers leren om te kunnen gaan met meer stakeholders.290

287  Interview 4, 36

288  Interview 3

289  Interview 4

290  Interview 4
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3.4 KLM Cargo291

Onderdeel van :  Air France-KLM

Rechtspersoon :   KLM is onderdeel van Air France-KLM S.A., a limited liability 

company gevestigd in Frankrijk

Sector :  Transport

Gevestigd te :  Amstelveen (KLM)

Oprichtingsjaar :  1919 (KLM) 1933 (Air France)

Achtergrondinformatie292

KLM Cargo maakt onderdeel uit van de naamloze vennootschap Air France KLM Group 

die in 2004 is ontstaan uit de Nederlandse KLM en het Franse Air France. Na de fusie was 

de groep de grootste luchtvaartmaatschappij in de wereld voor wat betreft de passa-

giersaantallen.293 De omzet van AF/KLM bedroeg in 2008/2009 € 24 miljard en het verlies 

was € 129 miljoen. Het aantal medewerkers van AF/KLM bedroeg in deze periode 

106.000 (74.000 grondpersoneel; 23.000 cabin crew, 9.000 flight deck crew). 

De redenen om te fuseren zijn ingegeven door de ontwikkelingen binnen de luchtvaart-

markt. Er was op dat moment sprake van een fusiegolf binnen de luchtvaart van grote 

maatschappijen. Andere maatschappijen die niet fuseerden liepen het risico failliet te 

gaan (Swissair, Sabena). Van belang zijn ook de ontwikkelingen rondom de klanten 

(customer dynamics). Klanten kiezen een vliegtuigmaatschappij vanwege het netwerk294

 dat zij kunnen bieden. Fusies bieden de mogelijkheid om de netwerken uit te breiden. 

De concurrentie binnen de luchtvaart neemt toe terwijl de winstmarges binnen de 

luchtvaart vrij smal zijn. Voor de fusie waren voor KLM de resultaten marginaal, mede als 

gevolg van de mislukte fusie met Alitalia.

De fusie met Air France bood KLM de mogelijkheid om het netwerk uit te breiden; beide 

netwerken vulden elkaar goed aan, ook in de Amerikaanse markt vanwege de partner-

ships van beide maatschappijen.

De strategie van de Air France KLM Group is: one Group, two Airlines, and three Core 

291 Met dank aan Daan Nijssen

292  Bij de beschrijving is gebruik gemaakt, naast de geciteerde bronnen, van de volgende bronnen:(AF 

Cargo KLM Cargo, 2009; Air France KLM, 2009; KLM, 2009; KLM, 2009) alsmede van interne documenten

293  In het fiscaal jaar 2008/2009 werden 74,5 miljoen passagiers vervoerd door AF/KLM met 557 

passagierstoestellen

294 Hetgeen wordt gedefinieerd door de landingsrechten
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Business. De core businesses zijn: passagiertransport, vrachtvervoer en het onderhoud 

van vliegtuigen. Besloten werd dat beide luchtvaartmaatschappijen (vooralsnog) hun 

eigen merknaam zouden behouden. 

Bij de start van de fusie werd een aantal uitgangspunten overeen gekomen op het vlak 

van de arbeidsverhoudingen:

• Werkgarantie tot 2009

•  Geen verandering in de arbeidsvoorwaarden zowel in de thuislanden (Nederland 

en Frankrijk) als in het buitenland

• Geen verandering in de huidige (d.w.z. 2004) opzet van medezeggenschaporganen

• Opzetten van een gezamenlijke AF/KLM Europese medezeggenschapsraad

• Samenwerking HRM AF en KLM op basis van coördinatie

• Geen integratie HRM Air France en HRM KLM 

•  Gezamenlijke ontwikkeling van HRM activiteiten ter ondersteuning van het fusie-

proces

CARGO

Het aantal medewerkers van KLM Cargo bedroeg in 2010 plm 2400 FTE waarvan ruim 

500 permanent in het buitenland. De verdeling van het type functies van de in Nederland 

werkzame medewerkers is 44% administratief, 40% technisch (voornamelijk LBO/MBO) en 

16% management en specialistisch (HBO/WO).295 Het percentage tijdelijke krachten is 

ongeveer 10%.

295 Interne documenten en interview 9.
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Figuur 3.3 Overall Operating Model van Cargo. Bron: Interne presentatie z.d.
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Het model waar voor werd gekozen in 2005 voor de organisatie en de aansturing van 

Cargo is gebaseerd op twee uitgangspunten: integratie en coördinatie. Cargo was het 

eerste organisatie-onderdeel binnen Air France-KLM waar sprake was van een verder-

gaande samenwerking vanuit de gedachte dat dit als een pilot zou kunnen fungeren waar 

lessen uit konden worden getrokken voor andere onderdelen van de organisatie. De 

focus lag hierbij op het commerciële cluster dat als motto mee kreeg: One Voice and One 

Face to the customer. De onderdelen Marketing & Network, Sales & Distribution, Strategy 

& Development werden geïntegreerd en kregen een enkelvoudige managementstruc-

tuur. Bij Operations, Finance en Human Resources was er sprake van coördinatie. Dit wil 

zeggen dat deze onderdelen afzonderlijk bleven opereren maar dat de activiteiten zoveel 

mogelijk werden gecoördineerd. De manager Finance van KLM werd aangewezen als 

eindverantwoordelijk voor de coördinatie van Finance van KLM en AF en de AF managers 

van de andere 2 onderdelen (Operations en HR) kregen de verantwoordelijkheid voor de 

coördinatie van die twee eenheden voor KLM en AF.

Dit leidde tot het volgende operating Model:
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Figuur 3.4   Samenstelling Joint Cargo team Air France-KLM Cargo 2007. Bron : Intern 

document z.d.
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Organisatie HRM AF KL Cargo

HR bestaat uit twee afdelingen: een voor AF Cargo en een voor KLM Cargo.

De organogrammen zijn als volgt:

Figuur 3.5 HRM organisatie Air France Cargo 2007. Bron : Intern document z.d.
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Figuur 3.6  HRM Organisatie KLM Cargo 2005. Bron : Intern document z.d.
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Rol HRM AF/KL Cargo bij integratie- en coördinatieproces

De rol van HRM in het integratieproces gedurende de eerste jaren van de samenwerking 

betrof de volgende onderdelen:

• Adviezen voorbereiden voor de medezeggenschapsorganen.

• Adviseren en ondersteunen bij noodzakelijke organisatorische veranderingen.

•  Ondersteunen en adviseren aan het management en aan gecombineerde AF/

KL teams om verschillende werkwijzen te overbruggen en de samenwerking te 

bevorderen.

• Ondersteunen en adviseren met betrekking tot dubbele contracten.296

• Ontwikkelen van HRM instrumenten voor managers die verantwoordelijk zijn voor 

gecombineerde AF/KL teams door middel van workshops, joint mobility table, joint 

target setting process, training.

296   Op grond van de Franse arbeidswetgeving mogen personen die niet in dienst zijn bij een Frans bedrijf 

geen leiding geven aan Franse werknemers. AF/KLM heeft er voor gekozen deze medewerkers dubbele 

contracten te geven, zowel bij AF als bij KLM.
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HRM beleid van AF/KL Cargo

Uitgangspunten van het HRM beleid

HRM levert een bijdrage aan de doelen van de business en wil een organisatie neerzetten 

die het beste uit mensen haalt. Belangrijkste doelstellingen zijn ervoor te zorgen dat 

mensen productief blijven, flexibel en gezond en dat goede, gekwalificeerde mensen 

worden aangetrokken.

Team-development vormt hierbij een belangrijk instrument. Mensbeelden waar HRM van 

uitgaat zijn niet expliciet vastgelegd in documenten, maar uit de interviews is wel te 

herleiden waar medewerkers aan moeten voldoen. Medewerkers, vooral jonge medewer-

kers, zijn niet hiërarchisch ingesteld en vinden hun eigen weg binnen de organisatie op 

grond van hun kennis en competenties en dat wordt ook van ze verwacht. Van managers 

wordt verwacht dat zij goed kunnen omgaan met de complexiteit van de organisatie 

waarbij flexibiliteit voorop staat. Industrial relations spelen een belangrijke rol binnen het 

HRM-beleid. Er is sprake van een intense overlegcultuur met de medezeggenschap zoals 

bijvoorbeeld in het geval van de inzet van de vrachtvliegtuigen van Martinair.

 

De context van het HRM-beleid wordt bepaald door de toenemende concurrentie, de 

afnemende inkomsten en de druk op de kosten. De productiviteit moet verhoogd worden 

en de vaardigheden moeten goed worden afgestemd op de nieuwe klantvragen door 

middel van werving, mobiliteit en training en scholing. Als gevolg van de vergrijzing is het 

van belang de professionaliteit van teams te handhaven. De kosten van ondersteunende 

functies moeten worden verminderd. Daarnaast is veiligheid op de werkplek een 

belangrijk aandachtspunt.

Het uitgangspunt van het HRM-beleid is het ondersteunen van de AF/KL Cargo Business 

in zijn benadering om marktleider te worden in het Europese vrachtvervoer. Hierbij zijn 

drie kerndoelen geformuleerd:

• Bijdragen aan de business doelen vanuit een HR gezichtspunt

•  Aantrekken, behouden en ontwikkelen van kwalitatief goed personeel dat wordt 

gemotiveerd om zo goed mogelijk te presteren

•  Pro-actieve bijdrage leveren aan de gewenste organisatie-ontwikkelingen vanuit 

een human based gezichtspunt als partner in business.

Het HRM-beleid voor de periode 2008-2009 kent drie prioriteiten:

1.  Bijdragen aan de ontwikkeling van het Joint Cargo team

•  Bijdragen aan de evolutie van de organisatie, vereenvoudiging, aanpassen aan HR 

behoeftes

• Ontwikkelen van ‘pathways’ tussen Operations en Sales

•  Harmonisatie CAO’s (per land) met name t.a.v. objective setting en performance 

appraisal tools
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•  Constructive social dialogue in het kader van de Joint Cargo Team (JCT)2 overeen-

komst die met de (Franse) vakbonden is gesloten en betrekking heeft op Engelse 

taaltraining, het samenvoegen van de Air France en KLM Cargo teams en andere 

maatregelen die de integratie bevorderen

•  Creëren van transparantie van processen en voortzetten implementatie van deze 

gezamenlijke HR processen

•  Voortzetten implementatie Model Offi ce297 (organisatie, gerelateerde functiebe-

schrijvingen, evaluatie van behoeftes aan verschillende posten, training)

•  Ondersteunen, werven en ontwikkelen van qualitatieve employees

2.  Het ondersteunen van de voortgaande aanpassing van Cargo operations

 Ten behoeve van AF Cargo

•  Collectieve en individuele preventieprogramma’s in verband met de veiligheid op 

de werkplek

• ORYzon 2008 (Orly: ergonomics en banen voor gehandicapten)

• Terugbrengen aantal ondersteunende functies

• Professionele training ten behoeve van ground staff

• Training ten behoeve van B 777 F (vrachtvliegtuig)

•  Cargo Control Center Project gericht op management (defi niëren van nieuwe 

vaardigheden, selectie, training e.d.)

 Ten behoeve van KLM Cargo

•  Tenderen voor uitzendbureau’s (KLM breed) en het monitoren van de SLA’s met 

uitzendbureaus

•  Optimale mix en de inzetbaarheid van hoog gekwalifi ceerd vast en tijdelijk perso-

neel

• Integrale focus op werving, ontwikkeling, assessment, mobiliteit

• Veiligheid

• Aanmoedigen persoonlijke ontwikkeling, training, mobiliteit

• Terugdringen van het verzuim

• High performance organization: team ontwikkeling en job enrichment

• Bijdragen aan evaluatie van Cargo Operations

3.  Respecteren van de HR commitments van AF en KLM

 Ten behoeve van AF Cargo:

•  Bijdragen aan HR reorganisatieprojecten (Modernisering Administration Payroll, 

e-services e.d.)

• Werving en integreren gehandicapte medewerkers

• Integreren probleemjongeren en uitbreiding van het stagebeleid

•  Bevorderen constructive social dialogue; ontwikkelen contractueel beleid

297  Model Office is een software tool ter verbetering van de Customer Service Office 
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 Ten behoeve van KLM Cargo:

• Beoordelingssysteem voor KLM medewerkers A&T298

• Faciliteren en vereenvoudigen E-HR

• Standaardiseren (internationale) HR procedures en processen

• Implementatie HR support center

• Expertise aanbieden nieuwe verlofprogramma MPS

Voor de periode 2009-2010 waren de belangrijkste aandachtspunten:

•  Aanpassen dubbel contract concept voor MT van AF-KL Cargo in een Legal Mana-

ger/Business Manager structuur

• Introductie Interface survey wereldwijd vanaf 2009 en uitvoeren van actieplannen

•  Trainingsprogramma voor toekomstige nieuwe functies en ontwikkeling van vaar-

digheden

• Voortdurende bewustwording van veiligheid op het werk

• Gezamenlijke HRM processen en working standards HRM AF-KL website

• Ontwikkeling AF-KL HRM Dashboard.

Het HRM Dashboard wordt gebruikt om op specifieke targets te sturen zoals veiligheid, 

FTE-ontwikkeling (ten gevolge van de downsizing), ziekteverzuim, mobiliteit/reorganisatie 

en vergrijzing. 

Na vier jaar is de stand van zaken van het fusieproces geëvalueerd. Belangrijkste punt van 

zorg is om iedereen aan boord te houden. De belangrijkste drie zorgpunten zijn de 

communicatie, organisatorische helderheid en taal.

Actuele situatie299

Vanaf september 2008 is het volume van het vrachtvervoer door de lucht wereldwijd sterk 

gedaald. AF-KLM ondervindt daar ook de gevolgen van. 

Er is een campagne gestart onder de titel: Surviving the Storm die de ernst van de situatie 

goed aangeeft. De beleidsmaatregelen die zijn genomen zijn de volgende:

• Aanpassen van de capaciteit 

• Cash is king: focus op cash fl ow en margin contribution

• Close on the ball: focus op operationeel management

• Handhaven van key opties voor de toekomst

Mate van multidimensionaliteit

KLM Cargo kende al voor de fusie met Air France een structuur waarbij werd gerappor-

teerd over de regionale en over de productas. Tegenwoordig is de rapportage frequenter 

298  Administratief en technisch personeel

299  Dat wil zeggen in 2009/2010
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en flexibeler en wordt deze aangepast als de prioriteiten veranderen. Kosten en inkom-

sten worden in toenemende mate geconsolideerd gerapporteerd.

Managers worden afgerekend op het resultaat van de KLM, van de divisie en aan de hand 

van een aantal operationele parameters. De ontwikkelingen in de luchtvaart, waarbij de 

waardecreatie groter is naarmate een maatschappij meer routes beheert (vertaald in 

landingsrechten), dwingen maatschappijen als het ware om steeds vaker samen te werken 

(bijvoorbeeld in de vorm van allianties of joint ventures), te fuseren of andere maatschap-

pijen op te kopen. Dit heeft er bij KLM Cargo toe geleid dat het aantal assen waarover 

wordt gerapporteerd voortdurend toeneemt. Ten gevolge van de fusie tussen Air France 

en KLM is de complexiteit toegenomen.

Er is sprake van de volgende assen, waarbij voor elke as de performance wordt weerge-

geven:

Producten: equation, cohesion, variation, dimension300

Type vliegtuigen: freighters, belly’s en combi’s301

Maatschappijen: (KLM, Air France, Martinair, Alitalia, de aliantiepartners van Skyteam302, 

joint venture met Delta Airlines303)

Klanten: Key accounts, non key accounts 

Regio’s: Azië, Europa, Noord Amerika, Midden Oosten, Afrika, Latijns Amerika.

De multidimensionaliteit komt op verschillende manieren tot uiting. Bij het aanbieden van 

vracht kan er, voor de niet key-accounts, worden gekozen uit verschillende typen 

producten, vliegtuigen en maatschappijen. Lokale sales managers (de belangrijkste 

‘verkooppunten’) hebben te maken met productmanagers, costumer service en met 

pricing en revenu management. Daarnaast moeten, bij bepaalde producten, afspraken 

worden gemaakt met de forwarders: de vervoerders die de producten naar de luchthaven 

brengen en/of daar ophalen. Bij de key-accounts werkt dat anders. Daar koopt de klant 

capaciteit en achteraf (maar ook tussentijds) vindt een verrekening plaats op basis van 

daadwerkelijk gebruikte capaciteit.

300  Equation = expres vracht. Drie subcategorieën: Airport/Airport; Heavy en Airport/Door

Cohesion = tailor made

Variation = bijzonder vervoer. 10 subcategorieën: Aerospace, Art, BIG, Fashion, Fresh, DGR, Life,Pharma, 

Safe, Wheels

Dimension=standaard airport to airport transport

301  Freighters zijn vliegtuigen die uitsluitend vracht vervoeren; belly’s zijn vliegtuigen die horizontaal zijn 

gescheiden: boven passagiers en onder vracht en combi’s zijn verticaal gescheiden: achter vracht en voor 

passagiers

302  Sky Team alliance: Samenwerkingsverband van 10 Europese, Amerikaanse en Aziatische 

luchtvaartmaatschappijen. Air France Reference Document 2006-2007

303  “The scope of this joint-venture comprises the passenger activity and cargo carried in the holds of 

passenger aircraft. The dedicated cargo aircraft are excluded from this scope.” Update of the 

Reference-Document 2008-2009 Air France KLM, 4
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De verantwoording van de sales medewerkers vond tot nu toe plaats op basis van 

opbrengsten. De kostenaspecten bleven hierbij echter buiten beschouwing. KLM kende 

een aantal belangrijke vrachtroutes (bijvoorbeeld van A naar B) en als er veel vracht werd 

verkocht van A naar B maar de vliegtuigen geen vracht vervoerden van B naar A, werd dat 

niet meegenomen in de afrekening. Omdat er, als gevolg van de toename van het aantal 

verbindingen, ten gevolge van de uitbreiding van het netwerk, meer vragen opkomen voor 

andere routes (bijvoorbeeld van C naar B) is de noodzaak toegenomen om bij de winstge-

vendheid van bepaalde routes ook de kostenaspecten beter in kaart te brengen. Dat zou er 

bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat vrachtvluchten die van A, via C naar B verlopen en voor 

60% gevuld zijn, ook voor de retourvluchten, rendabeler zijn dan de eerder genoemde 

rechtstreekse verbinding tussen A en B die eenzijdig voor 100% was gevuld.

De multidimentionaliteit wordt ook zichtbaar op het terrein van de medezeggenschap. 

Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen (zoals bijvoorbeeld het 

overdragen van twee freighters van KLM naar Martinair) moet hierover overleg plaatsvin-

den met de vakbond van piloten van KLM, met de vakbond van het grondpersoneel van 

KLM, met de OR van Martinair en met de gezamenlijke, Europese OR van AF KLM.

Ook in de interne management rapportage is sprake van multidimentionaliteit en wel in 

een dynamische vorm. De maandrapportages die door de afdeling control worden 

geleverd worden regelmatig, gedurende het jaar aangepast, afhankelijk van de op dat 

moment geldende prioriteiten. Een voorbeeld vormt de drie verschillende typen 

vliegtuigen. Op een gegeven moment wordt als prioriteit gesteld: belly’s en combi’s first. 

Van control wordt dan verwacht dat de rapportage zodanig wordt opgesteld dat de 

resultaten van de drie typen vliegtuigen inzichtelijk wordt gemaakt. Het aanleveren van 

management informatie is niet langer een statisch geheel maar is afhankelijk van de 

vragen of beleidsuitgangspunten die de directie op een bepaald moment heeft.

Gevolgen van deze multidimentionaliteit voor HRM

Er is niet een duidelijk omslagpunt aan te geven waarop multidimentionaliteit binnen KLM 

Cargo is begonnen. De organisatie kende dit al 10 jaar geleden en dit neemt de laatste 

jaren toe. Het HRM-beleid groeit geleidelijk mee met de structuur van de organisatie. Dit 

komt op verschillende manieren tot uiting. Zo wordt van managers verwacht dat zij 

kunnen omgaan met de groeiende complexiteit. Een illustratie vormt de VP HRM. Hij is er 

voor verantwoordelijk dat het overleg met de verschillende medezeggenschapsorganen 

en het overleg met de vakbonden van de diverse maatschappijen goed en tijdig wordt 

afgestemd. Hij beschikt echter niet over hiërarchische of andere middelen om dit af te 

dwingen. Daarnaast moet hij ook in staat zijn om goed om te kunnen gaan met en inzicht 

te hebben in de culturele verschillen tussen AF, Alitalia en KLM. Maar ook lijnmanagers 

zijn in toenemende mate aangewezen op hun vaardigheden om resultaten te boeken 

door middel van samenwerking met andere eenheden en niet op grond van hiërarchische 

bevoegdheden. Hiërarchische lijnen spelen binnen KLM Cargo wel een rol maar het 

belang hiervan neemt af. 
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KLM kent een MD programma dat er op gericht is om de noodzakelijke vaardigheden te 

ontwikkelen zodat potentieel talentvolle managers tijdig worden geïdentificeerd en 

worden behouden voor de organisatie. Managers die niet in staat zijn om te opereren in 

deze complexe omgeving verlaten de organisatie of komen terecht op een functie waar 

minder sprake is van het werken met meerdere dimensies.

Managers in de operationele omgeving worden afgerekend op herkenbare meetbare 

eenheden en niet alleen op financiële targets.

Bestaande waarden en normen worden, met name door jongere medewerkers, geleidelijk 

overgenomen of medewerkers verlaten de organisatie. 

Toekomstige veranderingen binnen HRM

Centraal staat dat HRM om zal moeten kunnen gaan met de complexiteit van de multidi-

mentionaliteit van de organisatie. Er lijkt een ontwikkeling gaande in de richting van een 

tailor made HRM beleid. De perceptie in welke mate HRM dat doet en op welke terreinen, 

verschilt. In de instrumentele sfeer is er sprake van een (noodzakelijk) geachte aanpassing 

van HR instrumenten. Het belang van functiebeschrijvingen en –waardering neemt, in zijn 

in de huidige vorm, af. De werkzaamheden die medewerkers uitvoeren wisselen te vaak 

en sluiten hierdoor niet langer aan bij de functie-omschrijving die ze bij binnenkomst 

kregen. Er is een tendens dat, zeker voor die medewerkers die in staat zijn om waarde te 

creëren voor de organisatie beyond their call of duty, het bestaande functiegebouw en de 

bijbehorende functiewaardering, niet langer adequaat is. Ook wordt de vraag gesteld of 

de CAO of het TCP-systeem304 van het maken van doelgerichte afspraken nog wel 

passend zijn voor alle categorieën medewerkers. 

304  TCP is het (niet geautomatiseerde) systeem waarbinnen de resultaatafspraken met de medewerkers door 

de leidinggevenden worden vastgelegd.
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3.5 Ministerie van Defensie: De Nederlandse missie in Uruzgan305

Onderdeel van :  Ministerie van Defensie

Rechtspersoon :  Ministerie (op grond van artikel 44.1 van de Grondwet)

Sector :  Veiligheid/landsverdediging

Gevestigd te : Den Haag

Oprichtingsjaar :   2006. De geschiedenis van het Ministerie van Defensie gaat terug 

tot de 15e eeuw

Algemeen: aard van de case

Deze case wijkt in zekere zin af van de overige cases. De vijf andere cases beschrijven de 

HRM-ontwikkelingen van organisaties of onderdelen daarvan. De missie in Uruzgan is, 

strikt genomen, geen organisatie-onderdeel maar een operatie. In het organogram van 

het Ministerie van Defensie is de missie niet terug te vinden als een zelfstandige eenheid. 

De missie kan echter om twee redenen worden beschouwd als een geschikte eenheid van 

analyse, vergelijkbaar met de andere cases. Gezien het feit dat de missie van een 

aanzienlijke omvang is, op het hoogtepunt (qua volume) 1850 manschappen, vergelijkbaar 

met een middelgroot bedrijf, onder een eenhoofdige leiding staat (namelijk de 

Commandant Regional Command South), er sprake is van het coördineren van activiteiten 

en een niet onaanzienlijke complexiteit kent, kan de missie wel worden beschouwd als 

een zelfstandig organisatieonderdeel. Daarnaast kan de missie ook worden beschouwd 

als een op zichzelf staande planningseenheid voor de allocatie van middelen op basis van 

nieuwe methoden zoals beschreven door Strikwerda onder andere op basis van Kaplan & 

Norton en Bower & Gilbert.306

De missie in relatie tot het Ministerie van Defensie

De Nederlandse missie in Uruzgan valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister 

van Defensie. Naast de missie in Uruzgan wordt er door Nederland deelgenomen aan 

missies in het Midden Oosten, de Balkan en Afrika.307 

Het Ministerie van Defensie bestaat uit 7 onderdelen: de Bestuursstaf (het departement), 

de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de 

Koninklijke Marechaussee, het Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel 

Organisatie.308 De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel en vindt zijn oorsprong in 

305  Met dank aan Henk Itzig Heine en Nicoline Coorens

306  (Strikwerda, 2011a)

307  Defensiebegroting 2011, 18

308  http://www.defensie.nl/organisatie/defensie/ Geraadpleegd op 25 februari 2011
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de 15e eeuw toen kooplieden en bestuurders van havensteden op eigen initiatief 

konvooien organiseerden en koopvaardijschepen bewapenden om zich te beschermen 

tegen buitenlandse concurrenten, piraten en kapers. Daarnaast verleenden bestuurders 

en landsheren in tijden van oorlog toestemming aan schippers, middels kaper- of 

commissiebrieven, om schepen van tegenstanders buit te maken. De oorsprong van de 

landmacht dateert uit de 16e eeuw toen, ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog, de 

Nederlandse gewesten zich verzetten tegen de Spaanse overheersing. Het was tijdens de 

Bataafse Republiek (1795-1806) dat het Departement van Oorlog, de voorloper van het 

huidige Ministerie, zich in embryonale vorm ontwikkelde om uiteindelijk in 1813 formeel 

gestalte te krijgen.309

Het organogram van het ministerie is als volgt:

Figuur 3.7  Organogram Ministerie van Defensie. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/

def/organisatie/organogram. Geraadpleegd 18-2-2013
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309  http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/tijdbalk. Geraadpleegd op 25 februari 2011
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De laatste decennia heeft het ministerie een aantal ingrijpende ontwikkelingen doorge-

maakt. De belangrijkste elementen van deze ontwikkelingen zijn een intensievere 

samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de krijgsmacht310, die vanaf 2005 

onder een eenhoofdige leiding staat; het afschaffen van de dienstplicht in 1994; een 

aanzienlijke reductie in de omvang (van 105.000 militairen - inclusief 50.000 dienstplichti-

gen- in 1990, naar 48.000 in 2010311) en een grotere internationale betrokkenheid. 

Daarnaast zijn de ondersteunende diensten georganiseerd binnen een shared service 

center: aanvankelijk, in 1996, als het Defensie Interservice Commando (DICO) en vanaf 

2003 als het Commando Dienstencentra (CDC) dat een gelijkwaardige positie heeft als de 

operationele commando’s.312

Deze ontwikkelingen worden beschreven in de Defensie doctrine. De Defensie doctrine 

vormt de leidraad voor de meest effectieve inzet van de militaire middelen. De huidige 

doctrine dateert uit 2005. De Defensie Doctrine wordt beschouwd als een militair 

strategisch document. Het was voor het eerst dat er een gezamenlijke doctrine werd 

gepubliceerd. Tot dan toe was het gebruikelijk dat de krijgsmachtsonderdelen (de 

Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht313) hun eigen 

doctrine, of soortgelijke documenten, publiceerden die meer een operationeel karakter 

hadden. De val van de Berlijnse muur, die het definitieve einde van de Koude Oorlog 

markeerde, en de bezorgdheid over de internationale veiligheidssituatie worden 

genoemd als belangrijke ontwikkelingen die de nieuwe doctrine mede hebben bepaald. 

Daarnaast vormde de toenemende samenwerking in NAVO- en EU-verband hiertoe een 

belangrijke impuls. Het advies van de Adviescommissie Opperbevelhebberschap uit 2002 

heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling naar een Nederlandse 

Defensiedoctrine. In dit advies werd een gezamenlijke operationele inzet (joint) van de 

krijgsmachtonderdelen als een van de randvoorwaarden genoemd voor een nieuwe 

defensieorganisatie.314 Vanaf 2005 kent het Nederlandse leger een Commandant der 

Strijdkrachten (CDS) die de commandanten van de drie strijdkrachten aanstuurt. Deze 

kwam in de plaats van de Chef-Defensiestaf.315 

Er zijn ruim 69.000 medewerkers werkzaam bij het ministerie dat een onderscheid maakt 

tussen militair en burgerpersoneel. De rechtspositie van de militairen ligt vast in het 

Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en die van de burgermedewerkers in 

het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD).316 

310  Dit proces van intensievere samenwerking staat in het spraakgebruik bekend als de ‘verpaarsing’

311  Eindrapport Verkenningen, 2010

312  (Strikwerda, 2010b)

313   De Koninklijke Marechaussee kende geen eigen krijgsmachtdoctrine en maakte, tijdens oefeningen, in 

het buitenland en tijdens uitzendingen, gebruik van de doctrines van de drie andere onderdelen.http://

www.defensie.nl/organisatie/defensie/defensie_doctrine/ Geraadpleegd op 24-2-2011) 6/7

314  Defensie Doctrine, 8

315   Volgens De Ruiter gaf de Defensienota 1991 de eerste aanzet tot de herstructurering van de 

Nederlandse krijgsmacht, integenstelling tot wat algemeen werd aangenomen. Zie De Ruiter, 

Defensienota 1991, Militaire Spectator 2011, 180 (2), 64-76

316  http://www.defensie.nl/onderwerpen/personeel/personeelsbeleid/. Geraadpleegd op 1 maart 2011.
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De opbouw van het personeel is als volgt (in 2010):

Tabel 3.1  Opbouw personeelbestand per 30 juni 2010. Bron: Samengesteld door de auteur op 

basis van: Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011. 

Vergaderjaar 2010-2011. 32500 X 4 Brief van de minister van DefensieNr. 4 d.d. 

11-10-2010. http://www.rijksbegroting.nl/2011/kamerstukken,2010/10/13/

kst149208.html. Geraadpleegd 24-2-2011

Man Vrouw Totaal 

Personen Personen Personen 

Manschappen 16.360 1.905 18.265

Onderofficieren 18.357 1.681 20.038 

Officieren 9.197 888 10.085 

Totaal 43.914 4.474 48.388

Tabel 3.2   Opbouw personeelsbestand per 30 juni 2010. Bron: Samengesteld door de auteur 

op basis van: Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011. 

Vergaderjaar 2010-2011. 32500 X 4 Brief van de minister van DefensieNr. 4 d.d. 

11-10-2010. http://www.rijksbegroting.nl/2011/kamerstukken,2010/10/13/

kst149208.html. Geraadpleegd 24-2-2011

  Man  Vrouw Totaal

  Personen  Personen Personen

t/m schaal 5 5.574 2.051 7.625

schaal 6 t/m 8 4.292 1.670 5.961

schaal 9 en hoger 5.996 1.443 7.439 

Totaal 15.861 5.164 21.025 

317Tabel 3.3 geeft de totale personele samenstelling van Defensie (inclusief de agent-

schappen) weer, gespecificeerd naar geslacht, onderdeel en militair/burger per 30 juni 

2010318.

317   Opvallend is de weinig piramidale opbouw van de militaire organisatie. Hierover wordt het volgende 

opgemerkt: “Daaruit blijkt bij Defensie geen sprake meer is van een krijgsmacht die in overgrote 

meerderheid bestaat uit manschappen. De aard en zwaarte van de functies voor de complexe wapen- en 

communicatiesystemen en bij de operationele inzet vereisen een gemiddeld genomen hoog niveau van 

opleiding en daarmee hogere rangen. Dit is blijkt ook uit de relatief omvangrijke groepen 

onderofficieren en officieren vergeleken met de manschappen (sic).” Vaststelling begroting Ministerie 

van Defensie (X) voor het jaar 2011. Vergaderjaar 2010-2011. 32500 X 4 Brief van de minister van Defensie 

Nr. 4 d.d. 11-10-2010. http://www.rijksbegroting.nl/2011/kamerstukken,2010/10/13/kst149208.html. 6/7. 

Geraadpleegd 24-2-2011

318  http://www.rijksbegroting.nl/2011/kamerstukken,2010/10/13/kst149208.html. Geraadpleegd 25-2-2011.
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Tabel 3.3  Totale personele samenstelling van Defensie (inclusief agentschappen), 

gespecificeerd naar geslacht. Bron: Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 

(X) voor het jaar 2011. Vergaderjaar 2010-2011. 32500 X 4 Brief van de minister van 

DefensieNr. 4 d.d. 11-10-2010. http://www.rijksbegroting.nl/2011/kamerstukken, 

2010/10/13/kst149208.html. Geraadpleegd 24-2-2011

Man Vrouw Totaal

Personen VTE’n Personen VTE’n Personen VTE’n

CZSK BP 809 778 248 208 1.057 986

MP 7.568 7.568 851 851 8.419 8.419

Subtotaal 8.377 8.346 1.100 1.059 9.476 9.405

CLAS BP 3.423 3.345 707 591 4.131 3.937

MP 19.008 19.008 1.700 1.700 20.707 20.707

Subtotaal 22.431 22.353 2.407 2.291 24.838 24.644

CLSK BP 474 428 291 242 765 670

MP 7.508 7.508 696 696 8.204 8.204

Subtotaal 7.982 7.936 987 938 8.969 8.874

KMAR BP 355 342 292 261 647 603

MP 5.182 5.182 777 777 5.959 5.959

Subtotaal 5.536 5.523 1.069 1.038 6.606 6.562

BS BP 858 843 415 374 1.273 1.217

MP 779 779 66 66 845 845

Subtotaal 1.637 1.622 481 440 2.118 2.062

CDC BP 5.620 5.497 2.562 2.099 8.192 7.597

MP 2.721 2.721 343 343 3.064 3.064

Subtotaal 8.341 8.218 2.905 2.443 11.2467 10.661

DMO BP 4.364 4.310 641 554 5.005 4.864

MP 1.148 1.148 42 452 1.190 1.190

Subtotaal 5.511 5.458 683 596 6.194 6.054

DEFENSIE BP 15.903 15.544 5.156 4.329 21.059 19.873

MP 43.913 43.913 4.476 4.475 48.388 48.388

TOTAAL 59.815 59.457 9.632 8.804 69.447 68.261

Betekenis van de afkortingen: BP= Burgerpersoneel,BS = Bestuursstaf, CDC=Commando DienstenCentra, CLAS= 

Commando Landstrijdkrachten, CLSK=Commando Luchtstrijdkrachten, CZSK= Commando Zeestrijdkrachten, 

DMO=Defensie Materieel Organisatie, KMAR= Koninklijke Marechaussee, MP=Militair personeel, VTE=Voltijds 

equivalent
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Nederland levert sinds 2002 een bijdrage aan de International Security Assistance Force 

(ISAF), de door de NAVO geleide veiligheidsmissie die is ingesteld door de Veiligheids-

raad van de Verenigde Naties op 20 december 2001 middels resolutie 1386.319 Op 

1 augustus 2006 nam de Nederlandse Task Force Uruzgan (TFU) de verantwoordelijkheid 

op zich voor de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Task Force Uruzgan was verdeeld over 

verschillende locaties, waarvan de grootste drie zich bevonden in Tarin Kowt, Chora en 

Deh Rawod. Tarin Kowt is de provinciale hoofdstad van Uruzgan. Hier bevond zich het 

grootste Nederlandse kampement, Kamp Holland. Het belangrijkste onderdeel van de 

missie betrof het Provinciaal Reconstructie Team (PRT). Het team ondersteunde de 

Afghaanse overheid bij het vergroten van de veiligheid en stabiliteit in Uruzgan door, 

samen met de lokale bevolking, kleinschalige opbouwprojecten uit te voeren (herstel van 

de basisinfrastructuur, bruggen, scholen, drinkwatervoorzieningen en medische zorg). 

Daarnaast was de versterking van het Afghaanse leger en de politie een belangrijke taak. 

Nederland hanteerde een zogeheten 3-d aanpak: defence, development en diplomacy.

Aanvankelijk bestond de Task Force Uruzgan uit 1200 tot 1400 militairen. Dit aantal 

groeide later tot 1600. In 2009 bedroeg het aantal militairen van de TFU 1276 en de totale 

(structurele) ISAF missie 1846 militairen die als volgt werden ingezet:

319   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afghanistan/nederlandse-bijdrage-in-afghanistan#anker-

bijdrage-aan-isaf-sinds-2002 ; http://www.unhcr.org/refworld/docid/3c4e94571c.html. Geraadpleegd op 

1 maart 2011.
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Structurele bijdragen

TFU 

Staf TFU 89 

Battlegroup 477 

PRT 67 

Operational Mentoring & Liaison Teams 30 

Police Mentoring Teams 54

Logistieke ondersteuning 272

Genie, PzH en ISTAR 229 

Bases commando 58 

 +------- 

1.276 1.276 

Overige bijdragen 

Inzet C-130 52 

Inzet commando’s en mariniers 76 

ATF 255 

Structurele bijdrage HQ RC(S) 75 

Bijdrage HQ ISAF 22 

Contingentscommando 32 

Overige bijdragen 58 

 +-------- 

       570 570

Totaal 1.846

Betekenis van de afkortingen: ATF=Air Task Force, C-130=Hercules transportvliegtuig, HQ 

RC(S)=Headquarters Regional Command (South), ISTAR=Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 

Reconnaissance (informatieverzameling en –analyse), PRT=Provinciaal reconstructie Team, 

PzH=Pantserhouwitzer. 
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Tabel 3.4  Overzicht aantal militairen in ISAF per mei 2009. Bron: Bijlage bij de brief van de 

Minister van Defensie (E. van Middelkoop) aan de Voorzitter en leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 17 april 2009. 

Sector Werkzame personen (x 1000)

Openbaar bestuur 321

Rijk 123

Gemeenten 171

Provincies 13

Rechterlijke Macht 4

Waterschappen 10

Onderwijs en Wetenschappen 504

Primair 187

Voortgezet 105

MBO 56

HBO 40

WO 51

Onderzoeksinstellingen 3

Universitair Medische Centra 62

Veiligheid 130

Defensie 68

Politie 62

Subtotaal Overheidssectoren 954

Overheidssectoren 954

Zorg en Welzijn 1188

Marktsector 5160

Totaal 7302

Huidige personeelsbeleid van het Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie hanteert de volgende definitie van personeelsbeleid: Wij 

verstaan onder personeelsbeleid het brede palet van maatregelen dat we treffen om een 

organisatie te hebben die op alle lagen voorziet in voldoende en voldoende gekwalifi-

ceerd personeel.

Maatregelen die daar onder vallen zijn opleidingen en sturing op de bezetting. Hier 

vallen ook zaken onder die ervoor zorgen dat mensen waarvan het ministerie dat wil, 

behouden blijven. Om dat te realiseren maken ook onder andere concurrende salarissen, 

eventuele extra premies maar ook instrumenten als loopbaanbeleid, functionerings-

gesprekken en ontwikkelgesprekken deel uit van het personeelsbeleid. 

Daarnaast is belangrijk dat in het personeelsbeleid er ook instrumenten zijn die het 
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mogelijk maken om afscheid te nemen van medewerkers die niet langer nodig zijn onder 

andere door hen bagage/ ontwikkeling mee te geven voor een loopbaan buiten 

Defensie.320

Investeren in personeel wordt in de begroting van het Ministerie van Defensie voor het 

jaar 2011 als een van de aandachtspunten genoemd. “De belangrijkste doelstelling op 

het gebied van personeelsbeleid is het vullen en gevuld houden van de defensieorgani-

satie met goed opgeleid en gemotiveerd personeel binnen de beschikbare financiële 

kaders.”321 Daarnaast streeft Defensie naar verjonging van het personeelsbestand. 

Hiertoe zal gebruik worden gemaakt van de sturingsinstrumenten die in het kader van de 

introductie van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) zijn opgenomen in de Militaire 

Ambtenarenwet. FPS is sinds 2008 van kracht. FPS is beleid om te sturen op de opbouw 

van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers, binnen Defensie en eventueel 

buiten Defensie.322 Het FPS maakt, samen met het opleidingsbeleid, beide in samenhang 

deel uit van het personeelsbeleid van het militaire personeel van Defensie dat is vastge-

legd in de Nota Opleidingsbeleid Militair Personeel uit 2006.323 Het opleiden van het 

personeel wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de 

professionaliteit van de Nederlandse Krijgsmacht waarvan wordt gesteld dat deze 

nationaal en internationaal bekend staan om hun professionaliteit.324 De doelstellingen 

van het opleiden van individuele militairen worden als volgt verwoord:

•  “Het primaire doel van het opleiden van militairen is het aanleren van militaire ken-

nis en (basis) vaardigheden en het vormen van de individuele militair. Het leveren 

van effectieve en succesvolle operationele capaciteit is direct afhankelijk van het 

kunnen inzetten van militair personeel dat beschikt over de juiste competenties 

en dat goed is voorbereid op het functioneren in fysiek en mentaal belastende 

omstandigheden.

•  In de hogere rangen moet het personeel niet alleen beschikken over de hiervoor 

genoemde (basis) vaardigheden en vorming, maar zijn ook andere specifi eke 

competenties essentieel, die maar ten dele elders kunnen worden verworven. 

Daarom worden de militairen die een voortgezette loopbaan bij Defensie volgen 

via specifi ek daarop afgestemde opleidingen daarop voorbereid.

•  Daarnaast dient een belangrijk deel van de militairen te worden voorbereid op 

een voortzetting van de loopbaan op de civiele arbeidsmarkt. Hoewel het FPS tot 

een gemiddeld langer durend dienstverband in de lagere rangen zal leiden, zullen 

320  E-mail correspondentie met mevrouw Coorens d.d. 26-4-2013

321  Defensiebegroting, 12

322  E-mail correspondentie met mevrouw Coorens d.d. 26-4-2013

323   Brief van de Staatssecretaris van Defensie (Van de Knaap) aan de Voorzitter van de Tweede kamer der 

Staten Generaal, 24 mei 2006, Kamerstuk 30.300 X Nr. 105

324   Ibid, 2. Overigens wordt het begrip professionaliteit niet expliciet gedefinieerd. De operationaliteit zou 

blijken uit de inzet in vele operaties.
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ook in de toekomst jaarlijks grote aantallen militairen blijven doorstromen naar de 

civiele arbeidsmarkt. Deze militairen wordt daarom goede vooruitzichten op een 

voortzetting van de loopbaan elders op de arbeidsmarkt geboden.”325

Een van de uitgangspunten van het opleidingsbeleid is het beginsel ‘just in time and just 

enough’. Hiermee wordt bedoeld dat de benodigde competenties worden opgedaan of 

aangeleerd op het moment dat deze nodig zijn en in de mate waarin ze nodig zijn. Naast 

het aanleren van militaire vaardigheden speelt ook het vormingsaspect een belangrijke 

rol. Hierbij gaat het om “waarden en normen, attitudevorming, omgaan met teleurstel-

lingen, militaire ethiek, integriteit, gender, diversiteit, medezeggenschap, etc.” (3)

In het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgmacht uit 2009 wordt een aantal 

constateringen gedaan ten aanzien van de besturing, uitvoering en ondersteuning. Ten 

aanzien van het eerste onderwerp wordt opgemerkt dat de herinrichting van het P&O 

functiegebied een complex en langdurig proces is dat nog niet is afgrond omdat het 

lijnmanagement en de ‘werkvloer tijd nodig hebben om te wennen aan de omschakeling 

naar personeelsondersteuning op afstand’.

In 2009 staat het personeelsbeleid vooral in het teken van het numeriek op peil houden 

van het personeelsbestand met als doel dat er voldoende goed opgeleid en gemotiveerd 

personeel is.326 Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere onderwerpen zoals 

gender, de gedragscode (ongewenst gedrag), integriteit en leiderschap.

In het kader van een van de andere aandachtspunten die worden genoemd in de 

begroting voor 2011 (namelijk de operationele gereedstelling en operationele inzetbaar-

heid) wordt gesteld dat Defensie, onder andere, beschikt over professioneel en gemoti-

veerd personeel waar in 2011, en later, waarschijnlijk een beroep op zal worden gedaan 

voor de inzet bij internationale operaties (naast nationale taken). Hierbij moet, op basis 

van de ervaringen van afgelopen jaren, rekening worden gehouden met een wisselende 

geweldsintensiteit, een toenemende complexiteit en een toenemend aantal belangheb-

benden.327 

De eerder beschreven omslag naar een kleiner en meer internationaal opererend leger, 

zonder dienstplichtigen die in de jaren negentig is ingezet, heeft geleid tot een aanpas-

sing van het personeelsbeleid. Er kwam meer aandacht voor begeleiding en bemiddeling 

en er is gesleuteld aan de voorzieningen en instrumenten (zo is de VVHO328 uitzendtoelage 

opgehoogd; de zorgkant, met name de nazorg329, is verbeterd alsmede het veteranen 

325  Ibid, 2/3

326   Brief van de Staatssecretaris van Defensie (De Vries) aan de Voorzitter van der Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, 19 maart 2010 over de personeelsrapportage 2009. Referentie BS/2010007314

327  Ibid, 12/13

328  Voorziening bij Vredes- en Humanitaire Operaties PB

329   Er wordt meer aandacht besteed aan het PTSS, het Post Traumatisch Stress Syndroom hetgeen inhoudt 

dat als een militair zware uitzendingen hebt gehad dat dat later, na verloop van jaren, terugkomt.
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beleid) maar op hoofdlijnen hebben er geen wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden. Wel 

is er, bij het Ministerie van Defensie, sprake van een zekere mate van verzakelijking van de 

arbeidsverhoudingen. De scheiding tussen privé en werk is verminderd. Militairen hoeven, 

in vredestijd, niet meer 24 uur inzetbaar te zijn. Het motto is nu: maximaal maatwerk. 

Vakbonden zijn hierbij een belangrijke partij. De organisatiegraad bij het Ministerie van 

Defensie is vrij hoog; de vakbonden zijn machtig.330 

Samenvattend kan worden gesteld dat het huidige personeelsbeleid van Defensie een 

hoge mate van continuïteit kent waarbij twee aspecten voorop staan: de personeelsplanning 

en opleiding en training. Opleiding en training zijn gericht op de loopbaanontwikkeling.

Defensie kent twee opleidingslijnen: de eerste lijn betreft de ontwikkeling van het 

individu. De vakbonden spelen een belangrijke rol bij het maken van rechtspositionele 

afspraken. Het doel hiervan is te bevorderen dat militairen zodanig zijn opgeleid dat ze, 

als ze niet doorstromen binnen Defensie, kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt. De 

Hoofddirectie personeel is hierbij verantwoordelijk voor het beleid. De defensie onderde-

len zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. 

De tweede lijn bereidt militairen er op voor om in operationele omstandigheden te 

kunnen optreden. Die opleidingen zijn sterk gekoppeld aan functies en aan het optreden 

in teamverband onder operationele omstandigheden en aan het werken met wapensyste-

men en dergelijke. De opleidingen zijn heel erg gericht op het beroep van militair. Hierbij 

wordt de cultuur van de krijgsmacht bijgebracht, wordt multitasking aangeleerd en 

worden ook de voorwaarden gecreëerd om in een bredere internationale context te 

kunnen opereren. Voor deze lijn is de Commandant der Strijdkrachten verantwoordelijk.331 

Men spreekt binnen met Ministerie van Defensie dan over gereedstelling.

De doorstroom naar hogere functies wordt mede bepaald aan de hand van een beoorde-

lingssysteem. Het ontwikkelen van een adequaat beoordelingsysteem is echter complex. 

Het meten van het effect van een missie is moeilijk vast te stellen. Er bestaan verschillen-

de beelden over de beoordeling. De neiging bestaat dat meer naar het proces wordt 

gekeken (zoals teamvorming) dan naar het product.332 In de praktijk leidt dit er toe dat er 

vaak sprake is van een automatische doorstroom.333 In gevechtssituaties worden militairen 

niet alleen beoordeeld aan de hand van de beslissingen die zijn genomen maar ook of 

iemand alle (logistieke) voorwaarden heeft geschapen om te zorgen dat hij goed uit een 

gevechtssituatie kon komen.334 

330  Interview 33. De gemiddelde organisatie bij de overheid is 34% in 2010 (CBS, EBB, 2010)

331  Interview 48

332  Interview 30

333  Interview 7 en 30

334  Interview 35
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De praktijk van het personeelsbeleid in Uruzgan

Het personeelsbeleid van Defensie kan, met betrekking tot de missies, worden be-

schouwd als generiek.335 Militaire missies moeten overal ter wereld kunnen worden 

uitgevoerd, ongeacht de plaats en de specifieke, regionale omstandigheden. Er valt een 

verschuiving waar te nemen in de militaire doctrine vanaf de jaren 90 waarbij (internatio-

nale) missies een steeds grotere plaats gaan innemen maar dit proces is nog niet 

afgerond. Ook de ervaringen van de missie in Srebrenica hebben een belangrijke rol 

gespeeld.336 Een van de gevolgen van de gebeurtenissen in Srebrenica is dat leiding-

gevenden voorafgaand aan een missie beter worden geselecteerd. “Toen waren 

commandantenfuncties, functies die je moest doen voordat je verder kon. Nu kijken we 

veel meer naar commandantenfuncties van, is dit ook iemand die gevolgd wordt onder 

moeilijke omstandigheden en heeft die ook de intellectuele breedte om ook buiten zijn 

opdracht beter te kunnen kijken en dat wil zeggen je dus anders selecteert.”337 

Uit de interviews blijkt dat er binnen Defensie verschillende opvattingen bestaan over de 

relatie tussen het personeelsbeleid en de situatie op de werkvloer. Aan de ene kant van 

het spectrum zien we geïnterviewden die te kennen geven dat het personeelsbeleid 

adequaat is en de militairen goed uitgerust zijn om de complexiteit in het missiegebied te 

kunnen beheersen. De toename van de complexiteit wordt door hen niet onderkend. Het 

personeelsbeleid van Defensie is sowieso gericht op flexibiliteit, zo wordt door hen 

gesteld. Aan de andere kant zien we de geïnterviewden die van mening zijn dat het 

personeelsbeleid van Defensie niet, of niet geheel, in lijn is met de dagelijkse, complexe 

praktijk van de missie. Dit is mede afhankelijk van de positie en ervaringen die geïnter-

viewden hadden tijdens de missie.338 Over de vraag vanaf welk niveau in de organisatie 

militairen daadwerkelijk geconfronteerd worden met de complexiteit bestaan verschillen-

de opvattingen. Geïnterviewden die meer vragen stellen bij de afstemming van het 

personeelsbeleid op de complexiteit en omstandigheden van de missie geven vaker aan 

dat ook manschappen in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd kunnen worden met 

complexe situaties339 terwijl de geïnterviewden die van mening zijn dat het personeelsbe-

leid goed is afgestemd op het optreden tijdens missies dit niet noemen of laten weten 

dat dit pas speelt vanaf het niveau van een bataljonscommandant.340 Die confrontatie met 

complexe situaties komt het meest pregnant tot uiting als er een keuze moet worden 

gemaakt om al dan niet gebruik te maken van geweld. Militairen hebben rekening te 

houden met de Rules of Engagements (de internationaal geautoriseerde regels die het 

gebruik van geweld reguleren), de nationale beperkingen en voorbehouden (caveats), en 

de commander’s intent (de doelen van de commandant). De kennis van de Nato-doctrine 

335 Interview 30

336 Interviews 33, 35

337 Interview 35

338 Het is denkbaar dat er een verschil is tussen de eerste periode en later. Interview 30

339 Interview 7, 37, 35

340 Interview 30
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en van het Nato planningsproces zijn niet altijd bij iedereen bekend.341 Een van de 

geïnterviewden beschrijft een casus waarbij een helicopter was betrokken bij een serieus 

schietincident. Er was een aantijging van een lokaal stamhoofd dat hierbij een aantal 

boeren was omgekomen. Na een uitgebreid onderzoek was het voor de geïnterviewde 

nog steeds onduidelijk of de helicopter daadwerkelijk was aangevallen of dat er wellicht, 

in eerste instantie, sprake was van een boer die in de lucht had geschoten omdat hij de 

herrie zat was. “Uiteindelijk had ik niet het idee wie nou uiteindelijk gelijk had.”342

Knelpunten die zich bij de missie voordoen zijn er vooral op het terrein van de informatie-

verwerking en de cultural awareness. Dit heeft niet alleen betrekking op niet-westerse 

culturen zoals de Afghaanse maar ook op het kennen en kunnen omgaan met andere wes-

terse culturen.343 Taal speelt hierbij een belangrijke rol.344

Bij de missie in Uruzgan speelt informatieverwerking een cruciale rol. Zoals bijvoorbeeld 

verwoord door een van de geïnterviewden: “Informatie vooraf is belangrijk. Maar 

informatie gedurende de missie zelf is ook belangrijk. Sterker nog, soms werden missies 

op poten gezet om de informatie juist te vergaren. Wij zeggen dan ook: ‘every man a 

sensor’. Dat wil zeggen dat elke militair …. was gewoon, kan informatie vergaren en pikt 

wat dingen op die van belang kunnen zijn elders en dat lijkt…tot op het allerlaagste 

niveau. Die informatie gaat beide kanten op dus van hoog naar beneden maar die ene 

vent on the ground kan informatie delen die ogenschijnlijk onbelangrijk is maar op den 

duur toch wel van cruciaal belang kan zijn en daarom zeg ik: realiseer je, het gaat om 

details.”345 Het belang van informatie blijkt onder andere uit de omvang (150 à 200 man) 

van dat Nederlandse onderdeel dat zich hiermee continu bezig hield.346 Alle informatie 

die binnenkomt wordt gefilterd en deze gevalideerde informatie wordt bewerkt tot 

inlichtingen: informatie waar je iets mee kunt.347 De informatieverwerking is gedeeltelijk 

technisch maar de human factor is hierbij het belangrijkste.348 Daarnaast wordt informatie 

gedeeld middels een strak, dagelijks overlegschema dat bekend staat als een battle 

rhytm349. Dit kan er als volgt uitzien350:

341  Interview 35

342  Interview 47

343  Interviews 7 en 35

344   Interview 35. Ter illustratie: “Wij denken dat we goed Engels spreken maar soms is dat op het niveau I 

hate you welcome in this mess. Het is bijzonder onvoldoende en dan praat ik niet eens over militair 

Engels. Wat is het verschil tussen to suppress, to destroy, to disrupt or to annihilate. Als je dat niet weet 

plaats je jezelf in een hele moeilijke positie en daar kunnen zelfs doden vallen”

345  Interview 37

346  Interview 37

347  Interview 37

348  Interview 35 en 37

349  Interview 37

350  Joint Doctrine Publicatie 5, Ministerie van Defensie, ‘s-Gravenhage zd, 120

HRMproefschrift DEF.indd   121HRMproefschrift DEF.indd   121 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



122  Hoofdstuk  3  •  Onderzoeksresultaten

Figuur 3.8 Voorbeeld van een Battle Rhytm. Bron: (Ministerie van Defensie, z.d.)
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Door de mogelijkheden die de techniek biedt, ontstaat het idee dat de centrale sturing 

toeneemt. Vliegtuigen zijn bijvoorbeeld voorzien van camera’s wat de mogelijkheid biedt 

om vanuit het hoogste centrale niveau mee te sturen. Dit verschijnsel staat bekend als ‘de 

lange schroevendraaier’.351 

Een ander element dat bij de informatieverwerking van belang lijkt is de grote politieke 

betrokkenheid en de media-aandacht.352 Deze opvatting wordt niet door alle geïnter-

viewden gedeeld.353 

Dilemma’s en spanningen

Uit de gesprekken en de documentatie blijkt dat er sprake is van verschillende tegenstel-

lingen en dilemma’s: de eerste tegenstelling is die tussen de Haagse bureaucratie, waar 

351   Interview 37. Alberts en Hays hebben een andere benadering en wijzen er op dat het leger bezig is met 

information based empowerment waar het opheffen van de informatieasymmetrie in combinatie met de 

genoemde observatiesystemen onderdeel van uitmaken. Zij spreken over pan optic control. (Alberts & 

Hayes, 2003)

352  Interview 7

353  Interview 30
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sommige commandanten zich openlijk aan ergeren, en aan de andere kant de situatie ter 

plaatse die vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. Een tweede tegenstelling is die 

tussen anciënniteit en (persoonlijke) ontwikkeling die heeft geleid tot een weinig klassieke 

personeelsopbouw. Een dilemma dat de twee voorgaande doorkruist is de ontwikkeling, 

die valt waar te nemen binnen het Amerikaanse Leger waarbij de klassieke command and 

control structuur evolueert naar een Edge-organisatie waarbij informatie zoveel mogelijk 

wordt gedeeld en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd, 

namelijk bij de personen die beschikken over de juiste informatie.354 Uit de interviews met 

de commandanten die zelf ter plaatse hebben gewerkt blijkt dat het vraagstuk hoe om te 

gaan met de informatie binnen de complexe structuur van een internationale missie in 

ISAF-verband een van de belangrijkste dilemma’s vormt zeker daar het (personeels-)

beleid hier, naar hun idee, niet op is afgestemd. Het feit dat oorlogsvoering al lang niet 

meer een kwestie is van alleen wapens maar ook de nieuwsvoorziening, publiciteit en 

internet in de strijd worden ingezet draagt mede bij aan de complexiteit.355

354  (Alberts & Hayes, 2003)

355   Een van de geïnterviewden vertelde bijvoorbeeld dat hij eerder een telefoontje had van president Karzai, 

naar aanleiding van een schietincident, dan dat hij de rapportage van zijn eigen manschappen had 

ontvangen.
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3.6  Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie- en 
Personeelsbeleid Rijk (OPR)356

Onderdeel van :  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rechtspersoon :  Ministerie (op grond van artikel 44.1 van de Grondwet)

Sector :  Binnenlands bestuur

Gevestigd te :  Den Haag

Oprichtingsjaar :  1798

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgericht als 

‘Departement van inwendige politie en toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren 

van de Bataafse Republiek’ in 1798 en is sindsdien regelmatig van naam veranderd. Het is 

een ministerie zoals benoemd in artikel 44.1 van de Grondwet en maakt daarmee 

onderdeel uit van de Rijksoverheid; het geheel van alle ministeries, uitvoerende diensten 

(zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat), inspecties (zoals de Onderwijsinspectie) en 

de Hoge Colleges van Staat.357 Het ministerie houdt zich onder andere bezig met de 

kwaliteit van personeel en management in de Rijksdienst358. Onder Rijksdienst wordt 

verstaan, in navolging van de nota Vernieuwing Rijksdienst, de departementen (inclusief 

de agentschappen)359 en de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).360

Het onderdeel van het ministerie dat een van de cases vormt van de studie is de Directie 

Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk (OPR). Dit vormt op haar beurt weer onderdeel van 

een van de negen onderdelen van het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfs-

voering Rijk (DGOBR) dat zich onder andere bezig houdt met het beleid op het gebied 

van personeel en organisatie. OPR heeft tot taak “om ervoor te zorgen dat de departe-

menten zo goed mogelijk als werkgever en als efficiënte en effectieve organisatie 

functioneren. Tot de taken behoren het verbeteren van het presterend vermogen van de 

rijksoverheid, zorgen voor de kwaliteit van personeel en arbeidsomstandigheden en 

zorgen voor een optimale organisatorische inrichting van de publieke taken die door het 

356  Met dank aan Emilie H. Schreuder

357   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/missie-van-de-rijksoverheid (geraadpleegd op 

1-11-2010)

358   http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/organisatie (geraadpleegd op 1-11-2010)

359   Agentschappen zijn, volgens de nota, tariefgestuurde diensten zoals het Korps Landelijke 

Politiediensten (KLPD, inmiddels opgegaan in de Nationale Politie) of het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen. Tariefgestuurd wil zeggen dat de gebruiker van de diensten voor deze diensten 

betaalt.

360   http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/09/25/nota-

vernieuwing-rijksdienst/notavernieuwingrijksdienst.pdf (geraadpleegd op 1-11-2010)
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Rijk op centraal niveau moeten worden verricht”.361 De minister van Binnenlandse zaken 

vervult de rol van werkgever namens de overheid en stelt de arbeidsvoorwaarden, 

middels de CAO, vast. OPR is de eenheid die dit voorbereidt en uitvoert.362 Bij OPR 

werken ca. 60 mensen.363

Het kabinet heeft in januari 2010 de volgende missie vastgesteld:

“De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samen-

leving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke 

organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, 

in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, 

investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de 

publieke zaak, integer en met kennis van zaken.”364

Het aantal werkzame personen bij de Rijksoverheid bedraagt 123.000.365 De werkzaamhe-

den binnen het Rijk kunnen worden onderverdeeld in vier soorten: beleid, uitvoering, 

toezicht en ondersteuning. Binnen de Rijksdienst is de verdeling naar werksoort (gemeten 

op het niveau van organisaties of organisatie-onderdelen) respectievelijk 7, 5, 9 en 83%. 

De drie grootste werkgevers binnen de Rijksdienst zijn de Belastingdienst, de Dienst 

Justitiële Inrichtingen en het UWV.366

Om duidelijk te maken wat de verhouding is van de Rijksdienst ten opzichte van de totale 

overheid en de marktsector, is de volgende tabel behulpzaam:

361   http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/organisatie/organogram/directoraat-generaal-organisatie-

en-bedrijfsvoering-rijk (geraadpleegd op 1-11-2010)

362  Interview 5

363  Interview 20

364   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/missie-van-de-rijksoverheid (geraadpleegd op 

1-11-2010)

365   http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/jaarplannen/2009/12/08/

kerngegevens-overheids-en-onderwijspersoneel-2008/kerngegevens2008.pdf (geraadpleegd op 

1-11-2010)

366   (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010a) Bij de Belastingdienst werken 30.000 

mensen, bij de DJI 18.000 bij het UWV 20.000. Ook Rijkswaterstaat is met 9.000 medewerkers een van de 

grotere eenheden.
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Tabel 3.5  Werkzame personen Nederland 2008 (x 1000). Bron: Samengesteld op basis van: 

Trendnota Arbeidszaken Overheid 2010 (67)367368

Sector Werkzame personen (x 1000)

Openbaar bestuur 321

Rijk 123366

Gemeenten 171

Provincies 13

Rechterlijke Macht 4

Waterschappen 10

Onderwijs en Wetenschappen 504

Primair 187

Voortgezet 105

MBO 56

HBO 40

WO 51

Onderzoeksinstellingen 3

Universitair Medische Centra 62

Veiligheid 130

Defensie 68

Politie 62

Subtotaal Overheidssectoren 954367

   

Overheidssectoren 954

Zorg en Welzijn 1188

Marktsector 5160

Totaal 7302
 

De Rijksoverheid staat de laatste jaren in het teken van een aantal reorganisatie verande-

ringen die bekend staan onder de noemer: Vernieuwing Rijksdienst. De aanleiding vormt 

de notitie die is opgesteld door de Secretarissen Generaal in 2007, voorafgaand aan de 

kabinetsformatie die leidde tot het Kabinet Balkenende IV: De Verkokering Voorbij. Sinds 

die tijd zijn diverse initiatieven ontwikkeld om te komen tot een kleinere en beter 

367  Er bestaan verschillende definities van de Rijkssector. Soms worden de ZBO’s meegerekend. In deze 

tabel is dat niet het geval. Bij de ZBO’s werken ruim 50.000 mensen. In de nota Vernieuwing Rijksdienst 

(67) worden de ZBO’s wel meegenomen (althans de 35 grootste). Dit leidt tot een totaal aantal (bezette) 

functies van het Rijk van bijna 175.000 eind 2006. Later, in de nota Strategie voor een Rijksbrede 

bedrijfsvoering uit 2008, wordt gesteld dat de ZBO’s formeel geen deel uitmaken van de rijksbrede 

bedrijfsvoering (4).

368  De cijfers uit de tabel zijn overgenomen uit het genoemde rapport. Het feit dat de optelling niet klopt is 

waarschijnlijk het gevolg van een afronding van de oorspronkelijke getallen.
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georganiseerde rijksoverheid. Kern van de notitie De Verkokering Voorbij is een voorstel 

om de omvang en kosten van de (Rijks)overheidsorganisatie aanzienlijk te verminderen. 

Het rapport onderscheidt een beleidscyclus die bestaat uit vier onderdelen: kennis, 

advies en beleid; staf en ondersteuning; uitvoering en inspectie en toezicht. Naast een 

aantal generieke efficiencymaatregelen worden ook specifieke maatregelen voorgesteld 

voor elk van deze vier onderdelen. Voor de beleidsvorming bijvoorbeeld worden zes 

maatregelen die genomen zouden moeten worden om te komen tot een grotere reductie 

van de omvang van het personeel:

• Programmatisch te werken

•  Meer projectmatig te werken daar waar sprake is van evidente raakvlakken tussen 

ministeries

• Rationalisering van de internationale functies

• Forse en daadwerkelijke decentralisatie

• Beperken van de interne controlelast

• Reduceren van subsidies369

Dit was overigens niet voor het eerst dat de Secretarissen Generaal adviseerden over de 

organisatie van de Rijksoverheid. Bij de formatie In 1998 publiceerden de Secretarissen 

Generaal het rapport: De Rijksdienst bij de Tijd.370 In 2006 publiceerden zij: In Dienst van 

het Rijk. In dit verslag werden met name drie onderwerpen aan de orde gesteld: het 

vergroten van probleemsturing en derhalve van de flexibiliteit van de Rijksoverheid; het 

verbeteren van de relatie tussen beleid en uitvoering en het verbeteren van de samen-

hang in de uitvoering en de vermindering van wat wordt genoemd de ‘ambtelijke 

drukte’.371

De reorganisatie van de Rijksoverheid is een voortdurend onderwerp van aandacht. Als 

gevolg van het ontstaan en de groei van de Verzorgingstaat in de jaren 60 en 70 nam de 

wet- en regelgeving toe alsmede de omvang van de overheid. In de jaren tachtig stond 

de decentralisatie van de overheid dan ook centraal, later vervangen door de Grote 

Efficiency Operatie van het Kabinet Lubbers III (1989-1994).372 In de jaren 90 waren 

kwaliteit en integratie de belangrijke thema’s.

369  http://www.videnet.nl/download/?id=3863511. (geraadpleegd op 1-11-2010). 11/12

370   Eerder, in 1975 publiceerde de (Voorlopige) WRR een rapport over de organisatie van het openbaar 

bestuur: (Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1975)

371   http://www.videnet.nl/download/?noGzip=1&id=3863442 (geraadpleegd op 2-11-2010). Met Bestuurlijke 

drukte wordt het proces bedoeld waarbij de bestuurlijke coördinatie voortdurend wordt geïntensiveerd 

en de effectiviteit hiervan evenredig afneemt. Zie: Je gaat er over of niet. Advies van de Gemengde 

Commissie Bestuurlijke Coördinatie, Den Haag, mei 2005. 15, waarbij wordt verwezen naar De Leeuw: De 

Wet van de Bestuurlijke Drukte, 1984.

372  http://www.nationaalarchief.nl/images/3_13049.pdf, (geraadpleegd op 1-11-2010)
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Het huidige HRM-beleid zoals dat door DPO voor de gehele Rijksdienst wordt uitgevoerd 

wordt voor een belangrijk deel gestuurd door de Nota Vernieuwing Rijksdienst uit 2007.373 

Deze nota bouwt voort op de twee eerder genoemde notities van de Secretarissen 

Generaal. In de nota wordt gesteld dat de Rijksdienst moet worden vernieuwd als gevolg 

van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, de opkomst van ICT, 

individualisering.374 Deze, en andere, ontwikkelingen leiden tot gevoelens van onzeker-

heid en onveiligheid.375 Er worden nieuwe eisen gesteld aan de overheid die andere 

dingen moet doen en dingen anders moet doen. Bovenal is de nota gericht op het 

verkleinen van de overheid. Op een termijn van 4 jaar zullen er ca. 12.800 functies moeten 

verdwijnen. De totale afslanking wordt geschat tussen de 20 en 25%. Deze geldt niet in 

gelijke mate voor de verschillende soorten werkzaamheden. De verdeling van de 

afslanking is als volgt: beleid is 20%, ondersteuning 25%, inspecties 20% en de uitvoering 

10%. De nota, waarin een programma wordt beschreven om de voorgestelde doelen te 

kunnen uitvoeren, bevat een aantal maatregelen die in drie categorieën worden geclus-

terd: verbetering van de beleidsvoering en uitvoering; vermindering van de administratieve 

lasten voor het bedrijfsleven, burgers en overheden en professionals en verbetering van 

de bedrijfsvoering. Een van de maatregelen om te komen tot een verbetering van het 

beleidsproces is een andere organisatie van de kennis- en adviesstructuur. Wetenschap is 

niet de enige bron van kennis maar “(Zo spelen) ook signalen van uitvoeringsorganisaties 

en opvattingen van de bevolking een rol.”376 Vervolgens wordt voorgesteld om het aantal 

planbureaus van vier terug te brengen naar drie en wordt een aantal andere structuur-

wijzigingen voorgesteld. Naast kennis en advies worden de juridische functie (en het 

wetgevingsproces), de planning en control cyclus, communicatie en de internationale 

aspecten genoemd ter verbetering van het beleidsproces. Om te komen tot een 

efficiënte bedrijfsvoering is naast huisvesting, ICT, de auditfunctie en Shared Service 

Centra, personeel- en organisatiebeleid één van de onderwerpen.

Acht uitgangspunten voor een betere bedrijfsvoering bij het rijk zijn:

•  doelmatige dienstverlening, zoveel mogelijk toegesneden op de eisen die de 

concrete situatie stelt;

• maatwerk daar waar nodig;

• standaardisatie daar waar mogelijk;

• bedrijfsvoering managen op het juiste niveau;

•  samenhang, evenwichtigheid en volledigheid van de diverse onderdelen van 

bedrijfsvoering;

373   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/09/25/nota-vernieuwing-

rijksdienst.html. (geraadpleegd 1-1-2010).

374   Zie over het dilemma van de overheid om nieuwe problemen met oude werkwijzen op te lossen 

bijvoorbeeld: (Meurs, Schrijvers, & Vries, 2006; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006)

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006)

375  Zie hierover: (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2006)

376   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/09/25/nota-vernieuwing-

rijksdienst.html. (geraadpleegd 1-1-2010). 13
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•  belangen van het rijk als geheel prevaleren in beginsel boven die van afzonderlijke 

departementen en rijksdiensten377;

•  samenwerking is niet vrijblijvend maar een norm, waarvan alleen met goede argu-

menten kan worden afgeweken;

• heldere verantwoordelijkheden, zo weinig mogelijk regels en controle.378

Bij het daartoe te voeren P&O-beleid zijn de volgende negen uitgangspunten geformu-

leerd:

•  het P+O-beleid moet enerzijds ten dienste staan van het primaire proces en 

anderzijds

• van het goede werkgeverschap dat de overheid moet vervullen;

•  de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor ontwikkeling en mobiliteit 

zal een belangrijke plaats hebben;

• voorzien moet zijn in een goede begeleiding van veranderingen;

•  gestreefd zal worden naar een blijvende voorziening in hoogwaardig personeel en 

dus

• ook een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt;

• er zullen geen compleet nieuwe instrumenten worden ontwikkeld, maar bestaande

• instrumenten zullen beter worden gebruikt, al dan niet aangepast;

• de fl exibiliteit en mobiliteit van de medewerkers zal worden bevorderd;

• organisatorische aanpassingen moeten sneller kunnen worden gerealiseerd;

•  extra aandacht zal worden gegeven aan de ontwikkeling(-smogelijkheden) van de 

echte

• deskundige en niet alleen van de generalist;

• het beleid om te komen tot meer diversiteit zal worden geïntensiveerd.379

In de maatregelen die worden voorgesteld wordt vervolgens nog de brede inzetbaarheid 

benadrukt, alsmede de noodzaak van de intensive ring van het opleidingsbeleid, 

bijvoorbeeld middels de bij het Rijk functionerende Academies;380 het opdoen van een 

diversiteit aan ervaringen (bijvoorbeeld in het buitenland of bij uitvoeringsorganisaties). 

Ook worden functioneringsgesprekken genoemd als een belangrijk instrument. De 

377   Hier wordt waarschijnlijk bedoeld dat probleemoplossing ter wille van de burger van hoger belang is dan 

de opvattingen van de afzonderlijke departementen.

378  Nota Vernieuwing Rijksdienst, 38

379  Nota Vernieuwing Rijksdienst, 41

380   Welke academies hiermee precies worden bedoeld wordt niet toegelicht. De Rijksoverheid kent 

departementale opleidingsafdelingen die soms als Academie worden aangeduid (zoals bijvoorbeeld de 

Academie voor Overheidscommunicatie). Op decentraal niveau bestaan opleidingsinstituten die zijn 

verbonden aan een grote uitvoeringsorganisatie zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst of 

Rijkswaterstaat. De rijksoverheid kent ook interne scholingsinstituten, de Rijksacademies, zoals de 

Academie voor Financiën en Economie en de Wetgevingsacademie. http://www.tvoo.nl/syv_files/file/

downloads/20111%20een%20eigentijds%20lerende%20overheid.pdf en http://www.rijksoverheid.nl/

nieuws/2012/03/22/academie-voor-overheidscommunicatie-en-roi-gaan-strategische-samenwerking-

aan.html (geraadpleegd 19 februari 2013).
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Algemene Bestuursdienst (ABD)381 zou een grotere rol moeten spelen bij het opsporen 

van talent. Naast het bevorderen van diversiteit dient ook een visie op de medezeggen-

schap te worden ontwikkeld. De huidige situatie wordt als niet geheel bevredigend 

ervaren: “De huidige situatie is niet in alle opzichten bevredigend. De medezeggen-

schapsdrukte is vooral binnen de ministeries soms wel erg groot. Overleg met de 

vakbonden en overleg met de OR-en lopen soms door elkaar heen. Bovendien is er geen 

adequate voorziening voor de medezeggenschap op het niveau van het rijk c.q. de 

departementen als totaal.”382

Om uitvoering te kunnen geven aan het Programma Vernieuwing Rijksdienst is in 

september 2008 een nieuw Directoraat Generaal geïnstalleerd: het Directoraat Generaal 

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). Een van de onderdelen van DGOBR is 

De Werkmaatschappij. Deze is in 2009 opgericht en is een shared service centrum voor 

de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Een aantal van de uitvoerende HRM taken is hier 

ondergebracht in rijksbrede expertisecentra.383 De projecten en programma’s waar 

DGOBR zich mee bezig houdt worden in jaarplannen van de Interdepartementale 

Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) beschreven. De ICBR stuurt strategisch en 

kaderstellend. De vijf Interdepartementale Commissies coördineren de uitvoering.384 Het 

jaarplan 2010 kent vier speerpunten:

 1. Toegevoegde waarde O&P voor het primaire proces

 2. Eén werkgever Rijk

 3. Kwaliteit in de gezamenlijke uitvoering (SSC’s) 

 4. Relevante thema’s voor ontwikkeling van de Rijksdienst

• Zicht op strategische personeelsplanning

• Tools voor wendbaarheid

• Visie op het nieuwe werken

• (Bij)sturen op variëteit.

Een van de programma’s is: Flexibilisering en Administratieve Lastenverlichting Personeel 

en organisatie Rijk dat hieronder schematisch wordt weergegeven:

381   De Algemene Bestuursdienst is de dienst waarvan alle managers bij het Rijk (van schaal 15 tot en met 

schaal 19) met integrale eindverantwoordelijkheid over mensen en middelen deel van uitmaken http://

www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/Algemene+Bestuursdienst (geraadpleegd 19 februari 

2013). 

382   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/09/25/nota-vernieuwing-

rijksdienst.html (geraadpleegd 1-11-2010) (geraadpleegd 2-11-2010), 44

383   Dit zijn expertisecentra op het gebied van: arbeid en gezondheid, arbeidsrecht, 

arbeidsmarktcommunicatie, bedrijfsmaatschappelijk werk, formatie en mobiliteit. Zie: (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010b)

384   Dit zijn ICOP (Organisatie en personeelsbeleid); ICCIO (Informatiseringbeleid); CBIB (Integrale 

beveiliging); ICFH (Faciliteiten en Huisvesting) en ICIA (Inkoop en Aanbesteding). Zie Jaarplan 2010 

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR), Den Haag, 2010.
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Figuur 3.9  Samenhang en afbakening van de flex-projecten. Bron: (Ministerie van BZK-DGOBR, 

2009)
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Hierin worden acht projecten en vijf aanpalende flexibiliseringsprojecten beschreven 

waarvan in deze case studie drie onderwerpen nader bestudeerd worden: het functie-

gebouw Rijk, taakveld inzetbaarheid en mobiliteit. Het functiegebouw is gekozen omdat 

dit een centrale rol speelt binnen de organisatie en de onderzoeker beschikt over 

specifieke kennis en ervaring op dit terrein. De overige twee onderwerpen zijn vrij 

willekeurig gekozen, afhankelijk van de stand van zaken van het project en de beschik-

baarheid van medewerkers.

3.6.1 Functiegebouw Rijk
In 2007 is besloten tot invoering van een Functiegebouw voor de Rijksdienst. De 

doelstellingen van de invoering van het functiegebouw zijn het bewerkstelligen van een 

grotere resultaatsturing van medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers, het 

bevorderen van de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers, en een hogere rationali-

satie.385 De sturing op het gedrag van medewerkers zou er mede toe moeten leiden dat 

hetgeen de vernieuwing vraagt van de individuele Rijksambtenaar (concrete resultaten, 

gerichte ontwikkeling, een flexibele en mobiele opstelling) op deze wijze wordt bereikt en 

dat tevens sprake is van een efficiencyslag en harmonisering van de bedrijfsvoering 

binnen de Rijksdienst.386

385  Interview 22

386  (Ministerie van BZK-DGOBR, 2009)
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De relatie van het project met het HRM instrumentarium wordt als volgt aangegeven:

Figuur 3.10  Inbedding functiegebouw Rijk in HRM instrumentarium. Bron: Interne presentatie 

voor OPR: ‘Naar een functiegebouw Rijk’. Oktober 2009
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In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de functionerings- en beoordelingsgesprekken 

bij het Rijk. Hieruit bleek, uit data uit 2007, dat met 68% van de medewerkers functione-

rings- en beoordelingsgesprekken werden gevoerd. Het besteden van aandacht aan deze 

gesprekken vormt een van de onderdelen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst.387 

Daarnaast geeft ook het ARAR aan dat minimaal een keer per jaar met de ambtenaar 

wordt gesproken over de wijze waarop de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd 

en de behaalde resultaten.388 Op dit moment zijn er 30.000 functietitels in gebruik voor 

de 120.000 medewerkers van het Rijk. In het nieuwe functiegebouw zal dit worden 

teruggebracht tot 52.389 De functies zijn onderverdeeld in acht families (lijnmanagement, 

projectmanagement, beleid, advisering, piofach390, kennis en onderzoek, handhaving en 

uitvoering). Elke functie kent drie onderdelen: een kernprofiel (resultaten, gedrag, 

387   Zie (Feenstra & Rooij, 2010) Artikel 71 ARAR. Interessant is dat in het ARAR wel wordt gesproken over 

behaalde resultaten maar niet over gedrag

388  (Feenstra & Rooij, 2010)

389  Interview 22

390   Piofach staat voor: Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, 

Huisvesting
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competenties) en een kwaliteitenprofiel (ervaring, opleiding, kennis en vaardigheden); 

een functietypering en een facultatief gedeelte om aanvullende competenties toe te 

voegen. In het kernprofiel zijn vier resultaatgebieden weergegeven (opdrachtgever, 

omgeving, bedrijfsvoering, vernieuwen en verbeteren). Deze resultaatgebieden komen 

overeen met de speerpunten van de Nota Vernieuwing Rijksdienst391. Per resultaatgebied 

worden resultaten, gedragsindicatoren en competenties vermeld. De functietypering is 

bedoeld om de verbinding te leggen met het Fuwasys functiewaarderingssysteem wat 

gekoppeld is aan de salarisschalen.

De beschrijvingen van de gedragsindicatoren zijn tot stand gekomen in nauw overleg met 

de functiehouders met behulp van de kritische incident methode.392 Vervolgens zijn de 

gedragsindicatoren gekoppeld aan competenties. Er zijn 38 competenties beschreven. 

Competenties worden gedefinieerd als: “het vermogen om een bepaald gedrag te 

vertonen”. De gedragsindicatoren zijn bedoeld om waar te nemen of medewerkers over 

de betreffende competenties beschikken. De gedragsindicatoren zijn derhalve “beschrij-

vingen van waarneembaar gedrag.”393 In genoemd werkdocument wordt benadrukt dat 

competenties bedoeld zijn als hulpmiddel bij (functionering-)gesprekken tussen leiding-

gevenden en medewerkers en dat het vooral de bedoeling is dat mensen hun eigen taal 

blijven gebruiken. “Gedrag vormt de kern van het gesprek en competenties clusteren de 

gedragsuitingen. De competentietaal is een middel om met elkaar over gedrag te praten. 

Het doel is om goed en helder met elkaar te kunnen communiceren. De taal mag dan ook 

nooit het karakter krijgen van een harnas; je moet je er in kunnen bewegen zoals ook 

gedrag niet statisch is, maar beweegt”(4).

Om de brug te slaan tussen de eigen competentietaal en de gemeenschappelijke 

competentietaal is een overzicht ven termen opgenomen om een vertaalslag mogelijk te 

maken. Daarnaast is een kompetentiekompas gemaakt om te helpen bij het gebruik van 

de competentietaal, waarbij de competenties zijn onderverdeeld in drie clusters: denken 

(intelligentie), voelen (emotie) en actie (doen, kracht) (4).

Er is een aantal neveneffecten van de ontwikkeling van het functiegebouw. 

Departementen krijgen beter zicht op elkaars functies, iets wat tot nu toe nauwelijks het 

geval was en ook aan de hand van andere projecten wordt dit geconstateerd.394 In het 

nieuwe functiegebouw is de mogelijkheid gecreëerd dat specialisten kunnen doorgroeien 

naar hogere salarisschalen. Functiegebouwen hebben de neiging om management 

zwaarder te waarderen dan vakspecialismes, met als gevolg dat medewerkers kiezen voor 

het management als mogelijkheid om door te kunnen groeien. Nadat dit bij 

391  Interview 22.

392   Interview 22. De kritische incident methode houdt in dat per resultaatgebied, door middel van 

groepsinterviews, wordt nagegaan welke gedragsindicatoren bepalend zijn voor succesvol gedrag.

393  Gemeenschappelijk Competentie Werktaal Rijk; intern document zd. 3

394  Zie interviews 22 en 14
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Rijkswaterstaat was gebeurd is een groot deel van het management verschoven: “een 

aantal mensen zijn naar buiten gegaan, een aantal zijn weer terug naar hun stiel gegaan, 

hun specialisme, daar was ook ruimte dus daar kun je ook die schaal 15 topadviseur 

worden, geen probleem en je hebt echt mensen gekregen die voor het vak managen 

gingen.” 395

De invoering van het systeem zal plaatsvinden vanaf eind 2010.396 

3.6.2 Inzetbaarheid
Dit project is er op gericht dat medewerkers vitaal, gemotiveerd en betrokken zijn en tot 

hun 65ste, en eventueel langer, kunnen en willen werken.397 Inzetbaarheid wordt gedefini-

eerd als het vermogen om werk te houden en te krijgen.398 De resultaten van dit project 

dienen zichtbaar te worden middels de adviezen van HRM-adviseurs aan managers en 

medewerkers, via arbeidsvoorwaardelijke afspraken om meer maatwerk mogelijk te 

maken in de relatie medewerker-leidinggevende, door inzetbaarheid op te nemen in 

functioneringsgesprekken, een bredere inzet van de Mobiliteitsorganisatie en het 

opzetten van speciale seniorenprogramma’s voor 50-plussers.399 

Binnen het kader van dit project komt een veelheid aan onderwerpen aan de orde op het 

terrein van:

 1.  (Fysieke) veiligheid en gezondheid (opzetten gezondheidsplein zodat mensen dicht 

bij hun werk bepaalde voorzieningen krijgen; organisatiescan per organisatie 

onderdeel: hoe wordt er omgegaan met medewerkers (ziekteverzuimgegevens, 

resultaten MTO e.d.)

 2. Balans werk-prive (regelen van werktijden, zorgverlof)

 3. Opleiden en ontwikkelen. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

•  opleidingen gericht op het huidige werk (verbetering en ontwikkeling; kennis up 

to date houden)

• opleidingen gericht op toekomstig werk 

• opleidingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Ten behoeve van die laatste twee categorieën is het de bedoeling te komen tot een 

systeem van een soort trekkingsrechten op loopbaanadvies.400

395  Interview 22

396   Invoering bij de Belastingdienst, het grootste onderdeel van de Rijksdienst waar 25% van alle 

ambtenaren werken, is de komende jaren echter niet aan de orde (Feenstra & Rooij, 2010)

397  Jaarplan 2010 ICBR pag.26

398  Interview 17

399  Jaarplan 2010 ICBR pag. 26

400  Waarbij ook loopbaanadviseurs van de vakbonden kunnen worden ingezet (zie interview 17)
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Een deel van de activiteiten die in het kader van dit project worden uitgevoerd bevindt 

zich in een planstadium; andere projecten zijn verder ontwikkeld. 

Een van de activiteiten die zijn afgerond betreft de Regelgeving Substantieel bezwarende 

functies. Dit betreft (kwantitatief) met name functies zoals medewerkers van penitentiaire 

inrichtingen (gevangenisbewaarders) en bij Rijkswaterstaat (brugwachters) waarbij een 

pensioenregeling gold van 60 jaar.401 In totaal gaat het om 12.5000 medewerkers. Naast 

het verhogen van de pensioenleeftijd worden mensen gestimuleerd om een tweede 

carrière te volgen. Hierin worden ze begeleid.

Veel van deze activiteiten worden geïmplementeerd door de expertisecentra.402 

Het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van het programma is om de leidinggeven-

den te overtuigen van de visie van waaruit de HRM-taken naar hen gedelegeerd worden. 

Leidinggevende krijgen steeds meer taken toebedeeld en de afstand van de afdeling 

waar het beleid ontwikkeld wordt tot de werkvloer is groot.403

 

3.6.3 Mobiliteit
De uitvoering van het mobiliteitsbeleid wordt deels door het expertisecentrum, deels 

door afzonderlijke onderdelen binnen het Rijk uitgevoerd.404 Het grootste deel van de 

mobiliteitsactiviteiten, zo’n 80%, is gericht op de gevolgen van reorganisaties en dus 

minder op de individuele mobiliteit.

Het uitgangspunt is om centraal beleid alleen te ontwikkelen als er vanuit de werkvloer 

signalen komen dat er knelpunten zijn. Een voorbeeld hiervan vormen de functionerings- 

en beoordelingsgesprekken die bij het bevorderen van mobiliteit van medewerkers een 

belangrijke rol spelen. In het programma Vernieuwing Rijksdienst is vastgelegd dat er 

aandacht moet worden besteed aan de functioneringsgesprekken. Het percentage 

gevoerde gesprekken moest van 68 (2007) naar 90%. Middels een interdepartementale 

werkgroep zijn de gesprekken in kaart gebracht. Kwantitatief blijkt het percentage 

gevoerde en geregistreerde gesprekken in 2008 op 78% ligt. Kwalitatief blijkt dat het 

onderwerp functioneringsgesprekken aanzienlijke aandacht krijgt. Er is echter nog nauwe-

lijks sprake van interdepartementale samenwerking. Uitwisseling vindt alleen plaats als dit 

van bovenaf wordt bepaald. Er worden, in het onderzoek, onder andere voorstellen 

gedaan om de uitwisseling van ervaringen te bevorderen, workshops aan te bieden via 

de vakbonden en professionaliseringsdagen voor P&O-ers te organiseren. Voorgesteld 

wordt om geen rijksbrede cyclus in te voeren maar de differentiatie in P-direkt te regelen 

bijvoorbeeld middels keuzeopties die aansluiten bij het beleid van de departementen. 

401   Een volledig overzicht van deze functies staat in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) http://

wetten.overheid.nl/BWBR0011087/geldigheidsdatum_10-11-2010#Artikel2 (geraadpleegd op 10-11-2010). 

Het begrip wordt hier niet gedefinieerd; er worden functies opgesomd die als zodanig beschouwd 

worden met als doel in aanmerking te komen voor de vervroegde pensioenregeling. 

402  Interview 17

403  Interview 17 en Interview 5

404  Interview 18

HRMproefschrift DEF.indd   135HRMproefschrift DEF.indd   135 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



136  Hoofdstuk  3  •  Onderzoeksresultaten

Ook wordt gesproken over een koppeling met het functiegebouw. De wijze waarop dit 

plaats moet vinden is een strategisch-beleidsmatige vraag die beantwoord moet worden 

door de ICOP.405 

Een van de ervaringen waarmee bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat positieve 

ervaringen op zijn gedaan zijn de cursussen over het voeren van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken die alle leidinggevenden moesten volgen. Dit zal nu rijksbreed 

worden toegepast.406

Het klimaat om vanuit het centrale niveau beleidsinitiatieven te nemen is wel gunstig. Als 

gevolg van de bezuinigingen komt er minder ruimte voor ondersteuning bij de departe-

menten die bepaalde initiatieven dan graag overlaten aan het centrale niveau.407 Het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat zijn het verst gevorderd met het 

bevorderen van mobiliteit. Via hun aanstellingsbrief wordt de medewerkers kenbaar 

gemaakt dat van hen wordt verwacht dat ze iedere vier of zes jaar iets anders gaan 

doen.408 Er wordt nog geen gebruik gemaakt van digitale portfolio’s. Privé doen ambte-

naren dat overigens wel, namelijk via Linkledin. Van de 120.000 ambtenaren heeft 30 à 

40.000 een Linkedin-account.409

Een ander voorbeeld is het Rijksbrede introductieprogramma waar veel behoefte aan 

bestond en waar al drie jaar over gepraat werd maar wat niet van de grond kwam. Daar is 

nu een begin mee gemaakt.

Door de organisatie van leer-ateliers waarbij lezingen en workshops worden verzorgd 

door wetenschappers en anderen, het samenwerken met PhD en masterstudenten, de 

mogelijkheid bieden aan medewerkers om te promoveren, het onderhouden van 

contacten met de beroepsvereniging NVP wordt getracht te voorkomen dat OPR teveel 

in zichzelf gekeerd raakt en dat de buitenwereld binnen het ministerie wordt gebracht.410

Het belangrijkste knelpunt bij het bevorderen, vanuit het centrale niveau, van mobiliteit is 

de ‘eigen georganiseerdheid’ van de departementen. Hier bestaat soms enige weerstand 

tegen. Dit komt wellicht omdat het beleid in het verleden top down werd ingevoerd. 

Tegenwoordig hebben initiatieven alleen kans van slagen als de directeuren P&O er 

achter staan. Daarnaast vormt de hoeveelheid van onderwerpen en bestuurbaarheid een 

probleem.411

405  (Feenstra & Rooij, 2010)

406   Interview 18. Leidinggevenden die verhinderd waren moesten dit rechtstreeks melden bij de Secretaris 

Generaal hetgeen de deelname, naar het schijnt, sterk heeft bevorderd

407  Interview 18

408  Interview 18

409  Interview 18

410  Interview 5 en 18

411  Interview 18
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3.7 TMC Group N.V.412 413

Rechtspersoon :  Naamloze vennootschap gevestigd te Eindhoven

Sector :  Dienstverlening/technische kennistransfer

Gevestigd te :  Eindhoven

Oprichtingsjaar :  2000

Achtergrondinformatie

TMC, opgericht door Thijs Manders, detacheert specialisten op het terrein van de 

techniek, vooral naar high tech bedrijven in de regio Eindhoven. In 2006 werd de TMC 

Group N.V. opgericht die vanaf het oprichtingsjaar een notering heeft aan Alternext-

Euronext. In 2007 nam TMC Adaté Bouwkunde & Civiele Techniek over. In het oprich-

tingsjaar 2000 lag de focus op algemene recruitment. Vanwege de opkomende vraag 

naar ervaring binnen high-tech ICT dienstverlening werd de focus verlegd naar het 

mobiliseren van technische specialisten in de ontwikkeling en implementatie van 

embedded software. Als gevolg van de grote vraag naar deze specialisten werd de keuze 

gemaakt om businesscellen op te starten, elk gericht op nichemarkten.414

De missie en doelstellingen van TMC zijn als volgt geformuleerd: “Wij willen bijdragen 

aan het succes van onze opdrachtgevers door te excelleren als ondernemende kennispart-

ner. Op onze eigen wijze geven wij een positieve impuls aan de gewenste innovatiekracht 

en (onderscheidende) concurrentiepositie van onze opdrachtgevers. Wij richten ons 

daarbij specifiek op de kernontwikkeling en competenties van onze opdrachtgevers met 

focus op groei, flexibiliteit en continuïteit in de bezetting van projecten.”415 Daarnaast is 

een aantal concrete doelstellingen geformuleerd:

• Het realiseren van groei in opbrengsten en een hogere winstgevendheid.

• Het bereiken van een evenwichtige en geografi sche spreiding van activiteiten.

•  Het realiseren van een substantiële bijdrage van de member companies416 aan de 

resultaten van TMC.

412   De gegevens van deze case zijn gebaseerd op de informatie die in 2009 is verzameld. Nadien is TMC, in 

oktober 2012, overgenomen door Gilde Buyout Partners en niet langer beursgenoteerd. http://

recruitmentmatters.nl/2012/10/25/thijs-manders-tmc-aan-mijn-positie-verandert-niets/ Geraadpleegd 

op 3-2-2013

413  Met dank aan Toon Hermans en Luud Engels

414  (TMC Group, 2010)

415  Op. cit. 25

416  Operationele segmenten
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• Het bereiken van voldoende massa binnen de businesscellen.

• Het in stand houden van een stabiele klantenportfolio.

•  Het optimaliseren van de verhouding direct personeel ten opzichte van het indi-

recte personeel.

•  Het verder realiseren van waardecreatie voor de aandeelhouders op de lange 

termijn.

• Het verhogen van de verhandelbaarheid in het aandeel TMC.

• Het waarborgen en uitbouwen van de identiteit en naamsbekendheid417.

De opdrachtgevers van TMC zijn gespecialiseerde ondernemingen in high-tech, R&D, 

ICT, bouwkunde en civiele techniek. TMC levert mensen met schaarse competenties die 

nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten (het ontwerpen van een 

ingewikkelde afsluiter, medische apparatuur, consumer Electronics of wafer scanners) en 

projecten, bijvoorbeeld in de engineers-, uitvoerings- of onderhoudsfase in de bouw; het 

ontwikkelen van automotive systemen; productontwikkeling in de olie- en gasindustrie). 

De nadruk van de detacheringen ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor de 

opdrachtgevers. Een groot deel van de gedetacheerden wordt ingezet op (high – tech) 

ontwikkelings- en engineering projecten, gericht op het realiseren van nieuwe producten 

en processen. Hierbij speelt tacit knowledge om nieuwe oplossingen te realiseren, naast 

gecodificeerde kennis een belangrijke rol. Bedrijven in de regio Eindhoven hebben er 

belang bij van elkaar te leren wat nieuwe technologische oplossingen zijn. Maar een 

expliciete overdracht van die kennis is lastig vanwege het ongecodificeerde, moeilijk te 

codificeren en persoonsgebonden karakter daarvan. Een gedetacheerde die een 

high-tech project bij opdrachtgever A heeft afgerond krijgt daarmee, in een aantal 

gevallen tenminste, een hogere waarde voor opdrachtgever B. TMC zorgt via detachering 

voor de uitwisseling van tacit knowledge in de regio Eindhoven zonder dat dit gebaseerd 

is op de overdracht van eigendomsrechten. Gedetacheerden verhogen door te werken 

aan high tech projecten hun waarde in de markt doordat toepassing van hun bestaande 

projecten op nieuwe vraagstukken nieuwe kennis genereert. TMC maakt die nieuwe 

kennis te gelde en laat, via bonussen en winstdeling, die waarde deels ten goede komen 

aan de werknemers. Door de inzet van deze werkondernemers van TMC weten de 

opdrachtgevers van TMC zich verzekerd van de continuïteit van de projecten waardoor 

hun flexibiliteit wordt vergroot. Het businessmodel van TMC wordt gekenmerkt door wat 

TMC noemt het werkondernemerschap. Dit bestaat uit de volgende elementen:

• Langdurige en vaste dienstverbanden

• Individuele winstdeling middels een persoonlijke winstafhankelijke bonus

• 1-op-1 carrière coaching

• Gespecialiseerde businesscellen

• Entrepreneurial lab

417  Op. cit. 26
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TMC kent een two-tier governance systeem met een Raad van Bestuur en een Raad van 

Commissarissen. De organisatiestructuur is als volgt:

Figuur 3.11 De organisatiestructuur van TMC. Bron: (TMC Group, 2010)

Adapté Zuid Civiel

Adapté Zuid Bouw

Adapté West Civiel

Adapté West Bouw

Adapté Midden Civiel

Adapté Midden Bouw

Adapté Noord Civiel

Adapté Noord Bouw

TMC SAP ProfessionalsTMC Automotive

TMC Chemical

TMC Embedded

TMC Entrepreneurial Lab

TMC Field Service Eindhoven

TMC Industrial Automotion

TMC Manufacturing Support

TMC Mechanical

TMC Mechatronics

TMC Physics

TMC Physics West

ACTIEVE BUSINESSCELLEN PER 31 DECEMBER 2009

TMC GROUP N.V.

TMC HOLDING B.V.

TECHNOLOGY ADAPTÉICT

De volgende drie member companies, operationele segmenten,worden aangestuurd 

door de Raad van Bestuur:

TMC Technology, dat bestaat uit 12 businesscellen, is werkzaam binnen research & 

development projecten op locatie bij de opdrachtgever en daarnaast binnen productie 

en service omgevingen. Opdrachtgevers zijn toonaangevende technologie-, automotive, 

olie & gas en productiebedrijven. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere: Philips, 

ASML, TNO, NXP, Océ, DAF, Nuon-Helianthos.

TMC ICT, een businesscel, is gespecialiseerd in het automatiseren van geïntegreerde 

financiële en logistieke processen op basis van SAP. Naast SAP zijn er focusgebieden Oil 

& Gas en Healthcare. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere Shell, Eneco, 

LyondellBasell.

Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek bestaat uit 8 businesscellen418 en is gespeciali-

seerd in bouwkundige en civieltechnische projecten. Opdrachtgevers zijn onder andere 

Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, Strukton, Vebo, Arcadis, Movares, 

Oranjewoud en grote gemeentes zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.419

418   In het Jaarverslag 2009 worden op verschillende plaatsen (op pag. 15, 54 en 93) overzichten gegeven van 

de businesscellen maar deze overzichten verschillen van elkaar.

419  Op. cit. 13, 15, 54, 93 
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De 21 businesscellen zijn 100% door de TMC Group gehouden BV’s en staan onder 

leiding van een celdirecteur. Het zijn dochterondernemingen waarbij TMC beslissende 

zeggenschap heeft. De jaarrekeningen van de dochterondernemingen worden in de 

jaarrekening van de groep geconsolideerd weergegeven en afzonderlijk. De TMC Group 

kent 4 aandeelhouders: Mobion Holding B.V. (22,8%), Thijs Manders Beheer B.V. (22,8%), 

S.P.Y.N. Holding B.V. (5,2 %) en Comnaar Investments B.V. (8,5%). De celdirecteur is 

verantwoordelijk voor de profit en loss van de cel. Cellen die groter worden dan (plm.) 50 

werkondernemers worden gesplitst.420 De cellen worden ondersteund door 27 account 

managers. Elke accountmanager maakt deel uit van de hem of haar toegewezen cel. Een 

gemiddelde cel heeft twee account managers en één office manager. De celdirecteur en 

de accountmanager(s) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aantrekken van 

personeel, verkoop en fieldmanagement, dat laatste wil zeggen het onderhouden van 

relaties met het werkveld. De office manager is verantwoordelijk voor de backoffice, de 

dagelijkse gang van zaken en de (transactionele) personeelszaken.421

In 2009 had TMC 450 werknemers in dienst waarvan 387 werkondernemers/professionals, 

12 managers, 27 account managers en 24 administratieve ondersteuners. Het aantal FTE 

bedroeg 437. Het aantal parttime medewerkers bedroeg 75 en het aantal gepromoveer-

den 67. Het gemiddelde opleidingsniveau is HBO +. Het aantal academisch opgeleiden, 

van de werkondernemers, wordt geschat op 70%.422 De opbrengsten bedroegen in 2009 

€ 37 miljoen; het bedrijfsresultaat voor afschrijving en bijzondere waardeverminderingen 

(EBITDA) € 2,7 miljoen en in dat jaar werd een verlies geleden van € 4,7 miljoen.423

420  Interview 16

421  (TMC Group, 2010); interviews 16, 31

422  Interview 16

423  (TMC Group, 2010)
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Werkwijze

Onderzoek naar zuinige trucks

Rokus van Iperen is een van de werkondernemers van de cel TMC Automotive. Hij 

neemt deel aan het SAVE-project dat wordt gesubsidieerd door Senter-Novum in 

het kader van de Kenniswerkersregeling en dat is opgezet door DAF Trucks. Het 

projectteam is gestationeerd binnen de Technische Universiteit Eindhoven en 

bestaat uit 11 kenniswerkers die, vanuit verschillende wetenschapsgebieden 

(werktuigbouwkunde, wiskunde, electrotechniek) werken aan het opzetten van 

methoden om verschillende hybride concepten te evalueren en optimaliseren op 

basis van simulaties.424 

Het model van werkondernemerschap moet worden gezien binnen de regionale en 

historische context van TMC. Vanaf de jaren zestig gingen de grote bedrijven in de regio 

Eindhoven (Philips, DAF, Océ en later het uit Philips voortgekomen ASML), er in toe-

nemende mate toe over delen van het productieproces uit te besteden. Dit leidde er toe, 

naast de groei en de ontwikkeling van de technologie, dat er een regionale markt 

ontstond voor meer flexibele arbeidscontracten, met name in de technische sector mede 

omdat deze spinn offs die vanuit de grote bedrijven ontstonden gingen produceren voor 

een bredere markt. Uitzendbureaus voorzagen in eerste instantie in deze behoefte aan 

technisch personeel. Als gevolg van de fluctuerende behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten 

werd het steeds moeilijker om, in tijden van groei, voldoende technici te werven op korte 

termijn. Daarnaast bleek het niet eenvoudig om deze technici aan het bedrijf te binden 

ten gevolge van de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt. Daarnaast was het 

vraagstuk van de (loopbaan-)begeleiding en training aan de orde omdat daar onvoldoende 

in werd geïnvesteerd. Deze situatie was voor Thijs Manders, destijds werkzaam als 

recruiter, aanleiding tot het oprichten van TMC.

Figuur 3.12 Het logo van TMC. Bron: http://www.tmc.nl/ (geraadpleegd 1-12-2010)

424  (TMC Group, 2010)
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Het ontwerpen van wegen

Jan Roelof Leidekker, van de cel Adapté, is werkzaam bij Arcadis als medior 

MX-ontwerper; een niche-competentie waarvan in Nederland slechts 200 

specialisten werkzaam zijn. MX is een ondersteunend softwarepakket. Zijn project 

is Parkstad-Nuth. Zijn taak is een stuk weg van 3 kilometer te ontwerpen die 

onderdeel vormt van een ringweg die de bebouwde kom moet ontlasten. De 

verschillende disciplines die hierbij betrokken zijn (natuur, bodem, water) worden 

zo vroeg mogelijk bij het ontwerp betrokken en zoveel mogelijk geïntegreerd.425

De filosofie waar TMC van uitgaat is gevisualiseerd in haar logo (zie figuur 3.11). 

Medewerkers moeten beschikken over de juiste soft skills (houding en gedrag; het 

bovenste deel) en hard skills (technische kennis en werkervaring; het onderste deel). De 

cirkel combineert deze twee eigenschappen tot één totaaleigenschap die alle werkonder-

nemers verbindt.426 TMC gaat uit van een aantal basiswaarden: knowledge, vision, 

adjustment, process en result waar een aantal normen uit voortvloeit: authenticiteit, 

autonomie, vertrouwen, geven/brengen, urgentie zoeken427 en resultaat/prestatie.428 

Kennis en werkervaring zijn de belangrijkste criteria voor de werving. De soft skills 

moeten ontwikkelbaar zijn.

Medewerkers komen, eventueel na een tijdelijk (jaar-)contract in dienst van TMC. TMC 

detacheert de medewerkers vervolgens bij bedrijven en organisaties. Zij ontvangen een 

vast basissalaris en een variabel salaris. Het variabel salaris is opgebouwd uit een 

persoonlijke winstafhankelijke bonus. Het totaal bedrag wordt bepaald door het tarief dat 

wordt doorberekend aan de opdrachtgever. De winstdeling varieert tussen de 10 en 50% 

van de marge (het verschil tussen het tarief dat aan de klant wordt doorberekend en de 

persoonlijke salaris- en bijkomende kosten). Medewerkers kunnen kiezen voor de 

verhouding tussen de vaste en de variabele component en kunnen dit op ieder gewenst 

moment aanpassen, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Als de werkonder-

nemer onvoldoende productieve uren maakt, bouwt hij een negatief saldo op dat wordt 

weggewerkt zodra hij weer voldoende productieve uren maakt. De mate waarin de 

werkondernemers risico willen nemen, bepaalt hun ondernemerschap.

Dit proces van vaststelling van het salaris is volledig transparant. De medewerkers 

hebben inzicht in de tarieven die TMC doorberekent aan de klant. Daarnaast krijgen de 

425  Op. cit. 32/33

426  Interview 16; Werkondernemen; het model voor de 21e eeuw. Brochure TMC, z.d.

427  Hiermee wordt bedoeld het zoeken van een niche in de markt: een probleem dat voor een klant urgent is.

428   Interne notitie (verslag van een brainstormsessie uit mei 2010) en interview 16. De discussie over de finale 

vaststelling van de waarden en normen en het bepalen van de hiërarchie hierin was op het moment van 

het interview (juli 2010) nog niet geheel afgerond.
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medewerkers allemaal persoonlijke coaching van een externe coach. Medewerkers 

worden hierdoor ondersteund in hun loopbaanontwikkeling en het verbeteren van hun 

competenties. 

Productie van fl exibele zonnecellen

Martin Brok is als senior consultant van TMC Physics werkzaam bij Helianthos dat 

een uniek proces ontwikkelt voor de productie van flexibele zonnecellen die op 

gebogen ondergronden, daken, gevels en geluidswanden geplaatst kunnen 

worden. Hij ontwikkelt, vanuit zijn rol als projectleider en consultant, diagnosti-

sche modellen in nauwe samenwerking met technologiepartners in diagnostische 

apparatuur.429

HRM-beleid

TMC kent geen afdeling HRM. De HR-transacties (mutaties, contracten) worden geregeld 

door de officemanagers en de celdirecteuren. Accountmanagers zijn verantwoordelijk 

voor de begeleiding van de werkondernemers waarbij het uitgangspunt is dat de 

werkondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaanontwikkeling en worden 

daarin ondersteund door een coach. Werkondernemers worden ingedeeld op basis van 

hun ontwikkelperspectief in categorieën van A t/m E waarbij A als minst en E als meest 

ondernemend wordt beschouwd. Het uiteindelijke streven is dat de werkondernemers 

eindigen in de categorie E. Werkondernemers zullen veelal starten in de categorie A maar 

er moet wel sprake zijn van voldoende potentieel en de wil om door te groeien tot de 

categorie E.430 Criteria voor de indeling in deze categorieën zijn niet vastgelegd en zijn 

nog in ontwikkeling.

Er zijn functieprofielen ontworpen voor de accountmanager, celdirecteur en 

Officemanager. Bij de cel Manufacturing Support zijn de ingenieurs ingedeeld op basis 

van rollen (zoals quality engineer, supply chain engineer, projectleider, consultant), 

opleidingsniveau en werkervaring zodat ze kunnen worden ingedeeld binnen het RPS 

(Relatie Salaris Positie).

De spanning waar TMC mee te maken heeft is de verhouding tussen de (onafhankelijke) 

cellen en het collectieve belang. Een van de onderwerpen die in de interviews aan de 

orde kwam is het delen van kennis. Werkondernemers zijn gebaat bij het zoveel mogelijk 

delen van kennis, maar zijn hier van nature niet toe geneigd. De codificeerbare kennis die 

wordt ontwikkeld blijft eigendom van de opdrachtgevers. Voor de werkondernemers zelf 

is de kennisontwikkeling van de persoonsgebonden kennis van belang.431 Er worden door 

429  (TMC Group, 2010) 44/45

430  Interview 16

431  Het trekken van de grens tussen codificeerbare en niet-codificeerbare kennis is niet eenvoudig
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TMC wel activiteiten ondernomen om kennis te delen (naast gezamenlijke bijeenkomsten 

bijvoorbeeld ook pizzasessies) maar TMC is hier nog niet tevreden over. De cel 

Manufacturing Support probeert de betrokkenheid te vergroten door competentiegebie-

den te benoemen (zoals logistiek, kwaliteit, supply chain) en hiervoor penvoerders aan te 

wijzen. Deze groepen worden bij elkaar gebracht en dan wordt gepraat over toekomstige 

thema’s, proposities die worden gedaan, beurzen die worden bezocht. 

Daarnaast is er nog geen systematiek ontwikkeld om te bevorderen dat celdirecteuren 

ook kunnen worden afgerekend op activiteiten die zij verrichten die ten goede komen aan 

TMC als geheel. 

De rapportage aan de Raad van Commissarissen vindt nu plaats op basis van vier 

parameters (productiviteit, tarief, ratio432 en headcount). De wens is om in de toekomst te 

rapporteren volgens de klantas en volgens de categorieën junior, medior, senior. 

Daarnaast is er, als gevolg van de groei, behoefte aan centrale richtlijnen, onder andere 

ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden. Verder is de conversiedruk (het over- 

nemen van werkondernemers door opdrachtgevers) een voortdurende bedreiging voor 

TMC.433 Ook is er een spanning tussen de wens van TMC om de zelfstandigheid van 

werkondernemers zoveel mogelijk te vergroten en het gegeven dat zij niet eindverant-

woordelijk zijn voor de acquisitie en het vaststellen van de tarieven. Het ondernemer-

schap komt vooral tot uiting in de mate waarin de werkondernemer bereid is risico te 

nemen ten aanzien van het variabele gedeelte van zijn salaris.

432  De verhouding tussen directe en indirecte kosten (interview 32)

433  Interviews 16,31 en (TMC Group, 2010)
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3.7 Analyse van cases

Tabel 3.6 Samenvatting van de cases voor wat betreft de belangrijkste kenmerken

Rechtspersoon Omvang/in NL Oprichting Publiek/
privaat

Sector

Akzo DP NV 22.200/1000 1792 Privaat Chemie

Cordaid Stichting 267 1914 Publiek OS

KLM Cargo NV 2400/1900 1919 Privaat Transport

Min. BZK Ministerie 123.000/604433 1798 Publiek Openb. Bestuur

Min. Defensie Ministerie 48.000/19005434 2006 Publiek Veiligheid

TMC NV 450 2000 Privaat Techniek

De cases zijn, in eerste instantie, geselecteerd op de mate waarin er sprake is van 
een redelijke mate van gecompliceerdheid. Dit vloeit logisch voort uit de ont-
wikkeling die zal worden beschreven in hoofdstuk 4 van ondernemingen van een 
verticaal, MBE-achtig concept naar nieuwe vormen van organisatie, die meer het 
karakter kunnen hebben van een MDO. Hoewel de ontwikkeling zoals die is be-
schreven in hoofdstuk 4 betrekking heeft op ondernemingen, is de ontwikkeling 
vergelijkbaar binnen de publieke instellingen, het meest bij Defensie.434435

Tabel 3.7 Overzicht van de cases aan de hand van een aantal belangrijke kenmerken

Akzo Cordaid KLM BZK Defensie TMC

Fase(s) van 
organisatie-
verandering

Post- 
fusie
consolidatie

Post-fusie
Krimp
Overgang 
naar kennis-
organisatie

Post-fusie Krimp Van C2 
naar edge-
organisatie

Groei

Rapportage 
assen

3 n.v.t. 5 n.v.t. n.v.t. 4

Organisatie
HRM

Decentraal Centraal Decentraal Centraal Centraal In lijn/
beperkt

Belangrijke 
HR issues

Self 
leadership

Competentie-
management

Industrial 
relations

Functie-
gebouw

Sense-
making

Kennis-
deling

Belonings-
grondslag

Deels 
contributie

Functie-
zwaarte

Functie-
zwaarte

Functie-
zwaarte

Deels 
contributie

Deels 
contributie

434 Totale ministerie/DPO

435 Totale ministerie/missie in Kandahar
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Tabel 3.8 Metaforen en mensbeelden die zijn genoemd binnen de cases

Gebruikte metaforen Interview

KLM Blind simultaanschaken 8

BZK Dossiervreter
Maatwerk waar het moet; standaard waar het kan
Gemankeerd werkgeverschap

5

AKZO We recruit on behavior and train them on skils
Self management
The right place for the right man
Als je alle stukjes hebt, en de algoritmes die ze met elkaar verbonden, 
beweeg je art into scienes. Menselijk gedrag en organisatiegedrag 
proberen hetzelfde. Het probleem is dat er zo veel stukjes zijn en hoe 
die formule werkt.

1,2,6, 13

CORDAID Lobbyisten,netwerkers
Makelaar in kennis
Manager: schaap met 5 poten
Makelaar in netwerken

4, 29

Defensie Every man a sensor
Van eredivisie naar Europees voetbal
Schaap met 5 poten
We selecteren de ‘juiste’ mensen en dan ga je ze bijscholen
Kerstboom met de generaal als piek
Soldaat als strijder en diplomaat

7, 30, 35, 
37

TMC Werkondernemer 16, 31, 32

De cases overziend blijkt dat de ondernemingen en instellingen zich in een over-
gangsfase bevinden van de economie van de 20 naar de 21e eeuw (waarvan de 
kenmerken eerder zijn beschreven) en die onder andere wordt getypeerd door 
een HRM-beleid dat goeddeels is gebaseerd op het paradigma van de 20e eeuwse 
economie, namelijk de scheiding van kapitaal en arbeid zoals gecodifi ceerd in 
het vennootschapsrecht en in het arbeidsrecht. De thema’s die de economie van 
de 21e eeuw typeren komen binnen de cases wel voor (sensing en sensemaking 
bij Defensie, rapportage langs verschillende assen bij met name de cases uit het 
private domein, een contributiegerichte beloning (bij Akzo), individuele arbeids-
overeenkomsten (bij TMC) maar het overheersende beeld van het HRM beleid 
is dat van de 20e eeuw (klassieke functiewaardering, CAO-gestuurde beloning, 
command en control). Daarnaast is er bij alle cases sprake van een spanning tus-
sen zowel het HRM-beleid en de operationalisering daarvan en daarnaast van een 
spanning tussen de operationalisering van het beleid en de organisatiedoelstel-
lingen. Zo zien we bij Akzo dat veel energie wordt gestopt in (zelf-)leiderschap-
sontwikkeling maar dat de medewerkers op het uitvoerend niveau problemen 
hebben met de communicatie en informatie (delen). Het resource allocatieproces 
is voor het hogere management voor een deel contributiegericht maar sluit niet 
goed aan bij de door HR gekozen methoden. Bij KLM, die zichzelf beschouwt als 
een multi-dimensionale organisatie, is HR zich goed bewust van de gecompli-
ceerdheid van de operaties maar dit wordt niet vertaald in een HR instrumentari-
um dat hier op aansluit en waar bijvoorbeeld sprake is van een contributie-
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gerichte beoordeling in plaats van een gebaseerd op functiewaardering of van 
een trusted source van informatie. Wel is er sprake van rapportage langs verschil-
lende assen. Het systeem van functiewaardering wordt in tact gelaten en er is 
een MD traject, maar er wordt ook veel energie gestopt in de industrial relations 
aspecten.

Bij Defensie is sprake van een scherpe tegenstelling tussen de staf in Den Haag 
en de commandanten in het veld. De staf in Den Haag beschouwt het HRM be-
leid als adequaat terwijl de commandanten in het veld zich scherp bewust zijn van 
de ingewikkeldheid van de primaire processen en worstelen met het probleem 
van sensing en sensemaking. Zij ondervinden aan den lijve dat de aansturing 
van de manschappen niet langer een kwestie is van command and control (C2) 
hoewel onderdelen van de andere wijze van aansturen nog worden ervaren als 
C2 terwijl dit niet de intentie is. Er is een groot verschil tussen de wereld van het 
leger in pace en in bello. Het HRM-beleid lijkt vooral ontwikkeld voor het eer-
ste. Het doorstroombeleid is in feite up or out met als gevolg dat het leger een 
weinig piramidale structuur kent, zoals dat vroeger het geval was, maar eerder 
een van een Mexican army: too many chiefs, no indians.436 Cordaid wil zich ont-
wikkelen tot een kenniscentrum, maar dit proces is nog niet afgerond. De HRM 
instrumenten zijn nog traditioneel. Er wordt gesproken over een lerende organi-
satie maar hiermee wordt gedoeld op het primaire proces, niet op de organisatie 
zelf. Bij BZK is het overheersende thema afslanking en harmonisatie (binnen de 
Rijksoverheid). Maar om de harmonisatie te bevorderen wordt er veel geïnves-
teerd in een traditioneel instrument als het functiegebouw. Mobiliteit vormt ook 
een belangrijk thema bij BZK maar dit is vooral gericht op interne mobiliteit en 
nauw verbonden met reorganisaties. TMC zoekt met het model van de werkon-
dernemer naar een vernieuwend antwoord op een eigentijds probleem en de 
wijze waarop de (tacit) kennis in regio tussen de bedrijven stroomt is innovatief 
te noemen. De stap naar het eigendom van kennis wordt (nog) niet gezet. Het 
eigendomsmodel van het bedrijf is niet gerelateerd aan de eigendom van de 
(persoonsgebonden) kennis van de medewerkers.

Gemeenschappelijk bij de meeste cases is de invloed van de externe omgeving. 
Bij de ondernemingen betreft dit de markt; bij Defensie en BZK en bij Cordaid de 
politiek, in het bijzonder de druk vanuit de politiek om te bezuinigen. Bij Defensie 
speelt ook mee dat de bemoeienis van de publieke opinie via de met media 

436   Zoals onlangs nog werd bevestigd door de huidige minister van Defensie, mevrouw Hennis-Plasschaert: 

“Het leger kampt met een omgekeerde piramide, waarbij er een te brede bovenlaag is en een te kleine 

onderlaag.” Aldus NRC Handelsblad 17 april 2013. Overigens wordt deze personeelsopbouw voor een 

deel veroorzaakt door het feit dat informatieverwerking en –analyse een grotere rol speelt dan vroeger.
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groot is.437 Ook Cordaid heeft te maken met deze invloed vanwege de actualiteit 
van het publieke debat over ontwikkelingssamenwerking. Bij KLM speelt de fusie 
met Air France maar ook de gecompliceerdheid van de business een belangrijke 
rol. Ook bij Akzo is de invloed van de fusie met ICI groot. TMC heeft haar ont-
staan te danken aan een gat in de markt dus profi teert op een positieve manier 
van de marktinvloeden.

Strikwerda wijst er op dat ondernemingen in control zijn: “als ze zich steeds die 
(nieuwe) productiemiddelen weet te verschaffen en met succes weet te exploite-
ren die ze nodig heeft voor haar continuïteit. Het gaat dan om productiemiddelen 
in de ruimste zin van het woord: kennis, mensen, technologie, kapitaal, toegang 
tot markten, informatie, etc.”438 De invloed vanuit de markt zou er op kunnen 
wijzen dat de ondernemingen en instellingen pogen in control te zijn in hun 
zoektocht naar nieuwe productiemiddelen. TMC lijkt hierin het meest geslaagd, 
te meer vanwege de combinatie van in control zijn en empowerment die leidt 
tot wederzijdse versterking.439 Empowerment dient te worden begrepen als het 
bieden van (veel) ruimte aan werkenden om zelfstandig beslissingen te kunnen 
nemen in het belang van de onderneming of instelling.
Een tweede aspect dat opvalt is de grote invloed van de vakbonden. Deze wordt, 
naast de medezeggenschap middels de Ondernemingsraad, genoemd bij KLM, 
bij Defensie maar met name bij BZK. Veel van de (uitvoering van de) beleidsmaat-
regelen komen in nauw overleg met de vakbonden tot stand. We zien hier de 
invloed van de ‘regulerende elite’ waar Windmuller over sprak en die nog steeds 
een belangrijke rol speelt ondanks het feit dat de omstandigheden die hier in de 
20e eeuw aanleiding toe gaven al lang niet meer van toepassing zijn.

Bij geen van de cases is er sprake van een geïntegreerde aanpak tussen de 4 
niveau’s uit het schema van Williamson.

Bij Akzo is sprake van een spanning tussen de (nieuwe) waarden/het organisa-
tiemodel en de governance, waarbij de nadruk lijkt te liggen op leiderschap. Bij 
Cordaid zien we een traditioneel HRM terwijl wel wordt gezocht naar de invulling 
van een nieuwe (kennis)organisatie. KLM worstelt met de complexiteit maar HR 
besteedt veel aandacht aan de Industrial Relations aspecten. BZK staat onder 
grote druk om te hervormen en onderneemt hiertoe ook een aantal serieuze 
pogingen maar werkt ondertussen aan het moderniseren van het functiebouw-
werk. Defensie zit met de complexiteit van de wetgeving, enerzijds maar speelt 
ook met het aspect sensing. Daarnaast wordt de tegenstelling Den Haag/veld als 

437   In een van de interviews wordt gewag gemaakt van rechtstreekse beïnvloeding door vakbondsleden van 

de politiek *(interview 33)

438  (Strikwerda, 2012b)

439  Ibid
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hinderlijk ervaren. TMC zet een interessant model op maar maakt de laatste stap 
naar eigendom niet.

3.8 Analyse van cases aan de hand van de interviews

De reden om voor dit onderzoek te kiezen voor het houden van open interviews 
bij de case studies is ingegeven door de verkennende aard van het onderzoek. 
Het onderzoek beoogt een antwoord te geven op de vraag hoe HRM zich 
ontwikkelt in de economie van de 21e eeuw en de cases geven hiervan (even-
als de andere data die zijn verzameld) als het ware een tussenstand weer. Het 
verkennende karakter bestaat er uit dat niet is gekozen voor één theoretisch 
kader als uitgangspunt (immers, eerder is aangegeven, in hoofdstuk 2 dat HRM 
een alomvattend theoretisch kader nu juist ontbeert) maar om te zoeken naar de 
grondslagen van HRM en van daar uit het fundament te leggen dat als uitgangs-
punt kan dienen voor nadere theorieontwikkeling. Dit impliceert dat kwantitatieve 
onderzoeksmethoden, die een bestaande theorie als uitgangspunt nemen, zoals 
een survey of gestructureerde interviews niet in aanmerking komen. Er kleeft nog 
een tweede bezwaar aan het hanteren van bestaande theorie als uitgangspunt 
en dat is het risico dat op die manier geen nieuwe inzichten ontstaan. Merton 
spreekt over insiders en outsiders als kennissociologische begrippen.440 Hij citeert 
Grote die (in 1865) een onderscheid maakte tussen twee begrippenparen over 
kennis: acquaintance with en knowledge about waarbij met het eerste bedoeld 
wordt een kennis uit eigen ervaring en het tweede meer een afstandelijk vorm 
van kennis is. Voor beide begrippen komen we in verschillende talen afzonderlijke 
woorden tegen, respectievelijk noscere; kennen; connaître en scire; wissen en 
savoir.441 Dit begrippenpaar is verwant aan Weber’s verstehende en erklärende 
methode van sociaalwetenschappelijk onderzoek waarbij de eerste staat voor een 
meer empathische benadering en de tweede gericht is op wetgeving.442

Interviews als methode van wetenschappelijk onderzoek zijn niet onomstreden. 
De neopositivistische school gaat er van uit dat interviews data opleveren die de 
werkelijkheid openbaren waarbij de interviewer zich neutraal opstelt ten opzichte 
van de geïnterviewde, terwijl de romantische school interviews beschouwt als 
een intense beleving tussen de geïnterviewde en de interviewer. Alvesson (2003) 
introduceert een nieuwe visie op het gebruik van interviews en spreekt van de 
refl exive pragmatism view. Hiermee rekent hij af met de naïeve gedachte dat 
data voor zichzelf spreken en wil bevorderen dat complex empirisch materiaal 
betekenis geeft in het kritisch interpreteren van specifi eke interviewsituaties en 
accounts.443 

440  (Merton, 1972)

441  (Grote, 1865; Merton, 1972) Polany heeft zijn notie van tacit knowledge hier volgens Merton aan ontleend.

442  (Smelser & Baltes, 2001)

443   (Alvesson, 2003) Zijn methode behelst dat een interview vanuit acht gezichtspunten, metaforen, 

geanalyseerd kan worden.
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Yin noemt een aantal voor- en nadelen van de interviewmethode: Interviews zijn 
targeted en focussen rechtstreeks op de onderwerpen die in de case study aan 
de orde komen en interviews geven inzicht in de gepercipieerde causale verban-
den en verklaringen. Als nadelen noemt Yin de mogelijke bias die ontstaat als 
gevolg van slecht geformuleerde vragen, de response bias, onnauwkeurigheden 
als gevolg van het slecht herinneren en het geven van wenselijke antwoorden 
(refl exivity).444 

Er zijn verschillende mogelijkheden om interviews in het kader van case studies 
te analyseren. Kwalititatief onderzoek is kwetsbaar, onder andere omdat het 
een minder lange traditie heeft dan de van de natuurwetenschappen afgeleide 
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Een van de punten van kritiek op het gebruik 
van (semigestructureerde) interviews is het punt van willekeur. Uit de veelheid 
van informatie die is opgeslagen in de interviewteksten moeten keuzes worden 
gemaakt ter selectie, worden interpretaties gegeven die leiden tot vedergaande 
analyses en conclusies. De terechte vraag die hierbij kan worden gesteld is hoe 
we er zeker van kunnen zijn dat de gemaakte keuzes de juiste zijn. In die zin, dat 
deze keuzes een zuivere weerspiegeling zijn van de werkelijkheid. De vervolg-
vraag die in dit verband relevant is, is of er altijd wel sprake is van één eenduidige 
werkelijkheid. Corbin en Strauss (2008) wijzen er op dat verschillende analisten 
verschillende conclusies kunnen trekken uit dezelfde data omdat zij andere 
aspecten benadrukken en de data anders interpreteren.445 Ook kan de analyse 
van dezelfde analisten verschillen, afhankelijk van het moment van analyse. De 
interpretatie is derhalve afhankelijk van de context en van het perspectief van 
waaruit de analist de data benadert. Dat wil niet zeggen dat elke interpretatie 
evenveel betekenis heeft. De vraag van de betrouwbaarheid blijft relevant. Deze 
benadering wijkt af van, bijvoorbeeld, de contingency benadering (de meest 
populaire stroming binnen het huidige HRM) waarbij een aantal variabelen wordt 
geïsoleerd op organisatorisch (omvang, leeftijd, sector etc.) of individueel niveau 
(gender, leeftijd,opleiding, nationaliteit etc.446) die, elk afzonderlijk of in onderlin-
ge samenhang de HRM activiteiten, outcomes of de performance van de onder-
neming kunnen beïnvloeden. De mate waarin, het moment waarop deze varia-
belen de activiteiten, outcomes en performance beïnvloeden, de wijze waarop 
en de onderlinge samenhang tussen deze variabelen is evenwel niet nauwkeurig 
gedefi nieerd.

Taal speelt, zoals eerder is aangegeven, een belangrijke rol bij het analyse-
ren van het in dit onderzoek behandelde vraagstuk. Taal is onderdeel van het 

444  (Yin, 2009)

445  (Corbin & Strauss, 2008)

446  (Paauwe, 2004)
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onderzoeksprobleem, maar we hebben (nog) geen alternatief voor taal. Ook dit 
gegeven is een overweging geweest om gebruik te maken van interviews omdat 
dit de mogelijkheid biedt om de respondenten om verduidelijking en ophel-
dering te vragen wanneer over bepaalde begrippen wordt gesproken. Actoren 
hanteren de taal als medium om betekenis te geven aan sociale verschijnselen. 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat verschillende actoren altijd hetzelfde bedoelen 
als zij bepaalde begrippen gebruiken. De vraag is echter of zij in alle gevallen 
gebruik maken van dezelfde betekenisverlening. De Nederlandse schrijver Bern-
lef zegt hierover het volgende: “De taal geeft ons de illusie dat we greep op de 
werkelijkheid hebben. (..)Taal is een heel onnauwkeurig instrument”. Waarbij hij 
het voorbeeld geeft van een zin: “We liepen door een laan met Iepen. Iedereen 
begrijpt dan ongeveer wel wat je bedoelt en voor de dagelijkse communicatie 
volstaat dat ook maar het geeft op geen enkele manier de ervaring weer van die 
ervaring: elke Iep is immers anders, de lichtval; wat ligt er op die weg…(..) Taal is 
een afvlakkend en botmakend element.”447 

Alvesson en Kärraman (2000) wijzen op het feit dat in verschillende, aan de 
organisatietheorie verwante wetenschapsgebieden (sociologie, sociale psy-
chologie, culturele antropologie, communicatie theorie) in toenemende mate 
aandacht wordt besteed aan de belangrijke rol die de taal speelt, niet alleen bij 
het interpreteren van de sociale werkelijkheid maar ook in het creëren daarvan.448 
De taal wordt door actoren vaak gebruikt om gebeurtenissen te conceptualiseren 
(Corbin Strauss, 2008, 82). Dit kan een bewuste of een onbewuste keuze zijn. Taal 
kan worden beschouwd als de uitwisseling van symbolen waarbij de vraag is wat 
de relatie is tussen deze symbolen en de werkelijkheid. Baudrillard beschrijft de 
ontwikkeling van het beeld in de loop der tijd. Van een weerspiegeling van de 
werkelijkheid doorliep het de fase van maskering en pervertering van de werke-
lijkheid naar het maskeren van de afwezigheid van een fundamentele werkelijk-
heid tot het totaal verdwijnen ervan en er geen enkele relatie overblijft en het 
beeld zijn eigen simulacrum is geworden.449

Naast dit fenomeen in algemene zin heeft HRM ook een eigen taal ontwikkeld 
die door zowel de beoefenaars als door de analisten van HRM wordt gebezigd en 
waar zij elkaar in begrijpen maar wellicht ook gevangen houden. Deze HRM-

447   Henk Bernlef, 4 januari 2011 op Radio I in een interview met Jenny Brouwer voor het programma 

Kunststof, aflevering 2212. Umberto Galimberti: ”Language does not reproduce truth, but rather distorts 

it, although truth cannot announce itself by any other means than language distortions.” Geciteerd in: 

Marazzi & Mecchia (2011). Capital and affects : the politics of the language economy. Los Angeles, CA: 

Semiotext(e).

448   (Alvesson & Kärreman, 2000). Zoals eerder aangegeven wijst Bourdieu eveneens op de belangrijke rol 

die de taal speelt onder andere waar het gaat om sociale verschillen (Bourdieu, 1984a) .

449  Zie voetnoot 7.
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specifi eke taal is ontstaan binnen het concept van de MBE en is gedeeltelijk 
gebaseerd op sociologische stromingen zoals het functionalisme. In deze beginja-
ren, in het eerste gedeelte van de 20e eeuw, lag hierbij de nadruk op de (selec-
tie-)psychologie, functieomschrijving en functiewaardering. Later komen daar 
andere termen bij zoals cultuur, competenties en dergelijke. Maar deze HRM taal 
is anders dan die van management accounting en heeft daarmee slechts enkele 
verbindende termen, zoals bijvoorbeeld kosten, en hetzelfde geldt voor de eco-
nomische organisatietheorie waar eerder over is gesproken (zie hoofdstuk 2). 

Het bewustzijn dat taal een essentiële rol speelt bij het betekenis geven van de 
sociale werkelijkheid, heeft geleid tot een aantal onderzoeksmethoden die door 
Alvesson en Karraman worden samengevat in vijf onderzoeksbenaderingen. De 
variatie wordt bepaald door de mate van dominantie van de taalanalyse. Bij dis-
course analysis domineert de taalanalysekant waarbij de relatie van de data met 
de sociale realiteit buiten beeld dreigt te geraken. Deze benadering lijkt derhalve 
minder geschikt. Discursive pragmatism daarentegen betrekt de taalaspecten bij 
de analyse zonder de relevantie van de data uit het oog te verliezen. “Discursive 
pragmatism acknowledges the multiplicity of possible meaning, the complexities 
of social practices, and that any attempt to claim a complete or exhaustive under-
standing of the phenomena under investigation is unsustainable. It is not that our 
understanding is poor; rather, it is that social realities are so extraordinarily rich. 
From this perspective, it makes more sense to attempt to capture this richness 
rather than make questionable claims of completeness and/or exhaustiveness.”450

Zij onderscheiden drie niveaus als het gaat om taal: spreken, praktijk en betekenis 
(meaning). Als voorbeeld noemen zij uitdrukkingen die, gebruikt in een inter-
view, verschillende zaken kunnen uitdrukken: een bepaalde, gevestigde, praktijk 
binnen een bedrijf, een bepaalde morele conventie of een bepaald interpretatie-
kader.451 Een voorbeeld uit de interviews van het onderhavige onderzoek van de 
verschillendfe betekenissen die aan een begrip kunnen worden toegekend is het 
begrip betrokkenheid. Dit wordt gebruikt in drie verschillende betekenissen: in de 
zin van medezeggenschap:

Ik denk dat medezeggenschap een belangrijk punt is en ik denk dat, als je 
kijkt naar, ik noem het maar even medewerkerstevredenheid, -betrokken-
heid en dat soort dingen je eigenlijk tools zou moeten ontwikkelen over 
die airlines heen maar die wel, een gelijke trend meten wat het personeel 
vindt.452 

450  (Alvesson & Kärreman, 2000)

451  (Alvesson & Kärreman, 2000)

452  Interview 8
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Hier gaat het dus om betrokkenheid bij de organisatie. De tweede betekenis is 
de betrokkenheid van een leidinggevende bij zijn medewerkers, dus dan is het 
op het niveau van een eenheid:

“Het heeft ook een beetje met participerend leiderschap te maken. Daar 
herken ik ook dingen aan. Ook daar zit in het organiseren van betrokken-
heid van mensen. Door het organiseren van betrokkenheid van mensen, 
mensen proberen daarin te sturen”.453 

De derde betekenis slaat op een vorm van idealisme, dus dan is het betrokken-
heid in maatschappelijke zin:

Dus je hebt echt jongere mensen die met een bepaalde betrokkenheid of 
idealisme hier zijn komen werken maar die zich bv niet kunnen verenigen 
met of ook niet kunnen aanpassen aan toenemende mate van de automa-
tisering van het werk of die gewoon betrokken willen blijven bij een aantal 
programma’s in het zuiden maar al die andere dingen, maar voor mij is dat 
minder afhankelijk van leeftijd.454

Zowel de talige context als de vraag of het gebruik van de data een weerspiege-
ling vormt van de sociale werkelijkheid maken het noodzakelijk om de gemaakte 
methodologische keuzes goed te verantwoorden en daarnaast zowel de con-
text als de in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten zo helder mogelijk te 
expliciteren. Uiteindelijk gaat het niet uitsluitend om de vraag: wat waar is maar 
ook om de vraag welke betekenisgeving, op een bepaald moment in de tijd, het 
meest relevant is. Dit is een pragmatische benadering die uitgaat van de gedachte: 
wat werkt is waar.

3.9 Triangulatie als methode

De aanpak in het onderhavige onderzoek is die van triangulatie (het gebruik 
van verschillende vormen van dataverzameling - cases, discussiesite van Inter-
net en de intervisiegroep – en het spreken met verschillende personen binnen 
elke case-organisatie), het zo helder mogelijk expliciteren van de gehanteerde 
uitgangspunten en het zo goed mogelijk verantwoorden van de toegepaste 
onderzoeksmethoden. Het gaat dus om de interpretatie van de onderzoeksge-
gevens, meer dan om louter om de weergave daarvan. Deze interpretatie kan 
plaats vinden vanuit de taligheid van HR, die van onderzoek, van de onderzoeker 
of vanuit de (nieuwe) organisatietheorie. De interpretatie van de interviews wordt 

453  Interview 25

454  Interview 29
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hiermee niet slechts een onderzoek naar wat iemand zegt, maar ook naar wat 
iemand niet zegt. Uitspraken zijn dus multi-interpretabel hetgeen geenszins wil 
zeggen dat er sprake is van willekeur. 

Om te komen tot een zo systematisch mogelijke analyse van de interviews zijn de 
gesprekken gecodeerd. Er is een codelijst geconstrueerd met behulp waarvan de 
gesprekspassages zijn ingedeeld aan de hand van deze codes. De codes heb-
ben betrekking op onderwerpen die te maken hebben het HRM of organisatie 
gerelateerde onderwerpen. Het ligt voor de hand voor deze codering gebruik 
te maken van bestaande indelingen en categorieën van het HRM werkveld. Er 
bestaat echter geen eenduidige opvatting over hetgeen we onder HRM dienen 
te verstaan (zie hoofdstuk 2), noch in het academische, noch in de beroepsprak-
tijk. De opvattingen over hetgeen exact onder HRM dient te worden verstaan 
lopen uiteen. Uit het onderzoek dat Deadrick en Gibson hebben gedaan naar de 
discrepantie tussen HRM onderzoek en HR praktijk blijkt dat er sprake is van een 
discrepantie tussen de academische en de beroepspraktijk.455 Zij hebben 4300 
artikelen geanalyseerd van 2 academisch georiënteerde en 2 op HR professio-
nals gerichte tijdschriften over een periode van 20 jaar. De verschillen tussen de 
onderwerpen waarover wordt geschreven zijn groot. Van de professional journals 
was de top 4 van bijna 50% van de artikelen als volgt (in volgorde): compensation 
and rewards (dit houdt onder andere in fi nanciële en niet fi nanciële incentives en 
effectiviteit), HR afdeling (dit betreft onder andere innovaties en effectiviteit op 
afdelingsniveau), HR ontwikkeling (training en career development) en strategisch 
HRM. De top 4 van de academische journals, ruim 50% van de artikelen, ging 
over Organisational Behaviour/motivatie gerelateerd (hetgeen inhield bevredi-
ging en persoonlijkheid gerelateerde onderwerpen), staffi ng (werving en selectie 
en promotie), HR ontwikkeling en job performance. 

Er bestaat in de literatuur geen eenduidigheid wat exact onder HRM-activiteiten 
verstaan dient te worden. Indelingen en defi nities zijn verschillend. Dit versterkt 
de gedachte dat ‘taal’ een belangrijke rol lijkt te spelen bij het bepalen van het 
wezen van HRM. Ook verschilt het aggregatieniveau van de activiteiten. Dit 
maakt het construeren van een eenduidig overzicht schier ondoenlijk. Om de 
grote verscheidenheid van deze indelingen te verduidelijken is in bijlage 7 een 
overzicht opgenomen van een zestal, relevante indelingen. Deze zijn afkomstig 
uit de literatuur en een van de meest gebruikte handboeken.

455  (Deadrick & Gibson, 2007)
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Als deze indelingen met elkaar worden vergeleken vanuit het theoretische frame-
work van Williamson (zie hoofdstuk I) valt een aantal zaken op:
 1.  Onderwerpen als waarden, mensbeelden en de eigendom van kennis; 

aspecten die thuis horen bij de niveaus L1 en L2, ontbreken
 2. De nadruk ligt op L3 en L4
 3.  Bij Pfeffer komt het aspect eigendom (van arbeid) indirect aan de orde 

daar waar hij spreekt over gedecentraliseerde beslissingen nemen
 4.  Gedrag speelt indirect wel een rol daar waar het gaat over gedragsbeïn-

vloeding niet of minder waar het gaat om houding, waarden, identiteit.

Vanwege de onvolledigheid en het weinig coherente karakter van een aantal van 
de meest relevante indelingen, lenen deze zich niet om te komen tot een bruik-
bare codering. Als uitgangspunt is derhalve gekozen voor een codering waarbij 
de taal zoals die door de gesprekspartners wordt gehanteerd leidend is geweest. 
Hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de oorspronkelijke data. Corbin 
en Strauss duiden dit aan als in-vivo codering. Dit is een bewuste keuze om zo 
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke onderzoeksbronnen te blijven. Het eerder 
genoemde probleem van de complexiteit van de taligheid wordt hiermee zoveel 
mogelijk gereduceerd. Deze methode heeft geleid tot een overzicht van ruim 100 
codes (zie Bijlage 8). Deze codes zijn vervolgens teruggebracht tot een beperkter 
aantal categorieën, de zogeheten metacodes. Als uitgangspunt voor deze meta-
codes is gebruik gemaakt van het analyseschema van Williamson. Dit heeft geleid 
tot het volgende overzicht:
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Tabel 3.9 Indeling metacodes uit de interviews aan de hand van het schema van Williamson

 Metacodes L 
niveau

20e eeuws Transitie-
fase

‘21e eeuws’ Codes Quotes

I Paradigma L1 Kapitaal en 
arbeid

K&A + K+I Kennis en 
informatie

 

II Mensbeelden L1 Mono-tasking  Multi-tasking 31, 32, 
52, 63, 
86, 93, 
124

27

III Waarden L1  Modernisme Post-
moder-
nisme

 Tweede 
moderniteit

49, 70, 
134

15

IV Arbeids-
overeenkomst

L2 CAO CAO + 
ZZP

Individuele 
arrangemen-
ten

7, 23, 
55, 60, 
67, 125, 
127, 
137

115

V Eigendom 
kennis

L2 Werkgever Voor-
namelijk 
werkgever

Werknemer

VI Sturing op 
organisatieni-
veau op basis 
van ..

L3 Strategie/
planning

Evidence 
based

Waarden en 
informatie

40, 42, 
47, 90, 
101, 
103, 
104, 
110, 
129
132, 
133

317

VII Management/
leiding geven 
op unitniveau

L3 Op basis van 
P&L
Management 
by objectives 
en 
management 
by instruction

P&L + 
contributie

Manage-
ment by 
values

4, 22, 
73,105, 
117, 
118

81

VIII Organisatie 
HRM

L3 Binnen de 
onderne-
ming/
instelling 
(centraal)

Mixed Buiten de 
onder-
neming/
instelling
decentraal)

21, 24, 
25, 33, 
35, 38, 
39, 45, 
46, 50, 
66, 74, 
75, 81, 
99, 121, 
122

265

IX Sturingsmodel/
Management

L3 Command & 
Control

C2 + TC Vertrouwen/
Sensing/
sensemaking

14, 15, 
27, 51, 
61, 71, 
80, 83, 
92, 95, 
100, 
102, 
111, 
120, 
126, 
130

323
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 Metacodes L 
niveau

20e eeuws Transitie-
fase

‘21e eeuws’ Codes Quotes

X Moment van
verantwoording 
afleggen

L3 Vooraf (op 
basis van
 individuele 
prestaties)

Tussen-
tijds

Achteraf (op 
basis van
prestaties 
van het 
geheel)

2, 3, 5, 
10, 17, 
112

101

XI Rapportage L3 Langs één as Matrix Langs 2 of 
meer assen

8, 9, 
34, 37, 
85

46

XII Informatie L3 Toe-eigenen  Delen 54, 57, 
79

104

XIII Belonings-
grondslag

L4 Taken/
verantwoor-
delijkheden/

Prestaties 18, 
109, 
113

93

XIV Werving en 
selectie

L 4 Expertise  Gedrag 1, 28, 
43, 44, 
53, 58, 
64
65, 68, 
76, 82, 
87, 89, 
94, 108

155

XV Motivatie en 
ontwikkeling 
van medewer-
kers

 - Scholing 
gericht op de 
onderne-
ming/life long 
employement

Scholing 
gericht op 
employa-
bility

16, 26, 
36, 78, 
84, 91
98, 
116, 
123

155

XVI Context-
variabele

 -    11, 19, 
29, 59, 
62, 69
72, 77, 
88, 
114, 
128

271

XVII Niet in te delen  -    6, 12, 
13, 20, 
30, 41, 
4856, 
96, 97, 
106, 
107
115, 
119, 
131, 
135
136

336

 Totaal      2404

HRMproefschrift DEF.indd   157HRMproefschrift DEF.indd   157 16-10-13   17:4016-10-13   17:40



158  Hoofdstuk  3  •  Onderzoeksresultaten

Tabel 3.10  Indeling codes aan de hand van schema van Williamson, geaggregeerd. In aantallen 

en percentages456

N % N455 %

L1 42    2 42 2

L2 115    5 115 6

L3 1237   52 1237 60

L4 248   10 248 12

Motivatie etc 155    6 155 7

Context 271   11 271 13

n.i.t.d. 336   14

Totaal 2404 100 2068 100

Bij de analyse van de gesprekken gaat het er niet om, louter door middel van 
tellen en categoriseren een eenduidig beeld van de werkelijkheid te krijgen. 
Weick noemt tien kenmerken waaraan onderzoek vanuit een perspectief van be-
tekenisgeving voldoet (zonder deze te verabsoluteren). Een van deze kenmerken 
is dat de dichtheid van informatie en levendigheid van de betekenis (vividness 
of meaning) van even groot belang zijn als precisie en repliceerbaarheid.457 Het 
gebruiken van een in-vivo codering heeft een tweede voordeel en sluit aan op 
hetgeen eerder is gesteld, dat gebruikmaking van reeds bestaande theorieën en 
modellen de kans verkleint om nieuwe rollen, functies of instrumenten, patronen 
en denkbeelden op het spoor te komen.

Wat blijkt uit tabel 3.11 is dat het in de gesprekken vaker over het niveau L3 gaat 
(en in iets mindere mate om L4) dan om L1 en L2.
In het volgende overzicht zijn de codes ingedeeld in drie categorieën: ‘oude’ 
economie, overgangsfase en de economie van de 21e eeuw. Uitgangspunt voor 
deze driedeling is de beschrijving van de economische ontwikkelingen zoals die 
is weergegeven in hoofdstuk 1. Over de toewijzing van de codes aan een van de 
drie categorieën is zeker discussie mogelijk. Het doel van de rubricering is echter 
het verkrijgen van een globaal inzicht in de relatie tussen de codes (die horen bij 
bepaalde HRM instrumenten) en fases van economische ontwikkeling. Dit leidt tot 
het volgende overzicht:

456  In deze kolom zijn de codes ‘niet in te delen’ weggelaten hetgeen nauwelijks iets verandert aan de 

onderlinge verhoudingen tussen de 4 niveaus

457  (Weick, 1995)
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Tabel 3.11  Aantallen Quotes uit interviews op basis van codering ingedeeld in 20e eeuwse, 

transitiefase en 21e eeuwse economie 

     

20e eeuwse 
economische Quotes

Transitie Quotes 21e eeuwse
economische Quotes

functie 175 team 125 kennis 103

structuur 54 Competenties 69 verantwoordelijk 101

Resultaten 53 bonus 46 proces 99

Product 52 Management 
Development

33 informatie 84

leiderschap 50 kwaliteit 31 Complexiteit 52

veiligheid 47 matrix 20 Verandering 51

vakbonden 44 professional 20 Risico 49

Planning 40 revenue 19 zzp 45

afgerekend 38 coaching 18 samenwerken 32

Sturen 38 media 13 dimensie 19

Training 38 performance 13 Flexibiliteit 19

CAO 35 inzetbaarheid 10 horizontaal 19

Centraal 33 feed back 9 assen 18

hierarchie 33 projectmanagement 9 dynamiek 17

profiel 28 cultural awareness 8 MDO 12

aannamebeleid 23 diversiteit 8 waarden 12

besluiten 23 expertise 8 betrokkenheid 10

inlichtingen 18 governance 8 innovatie 9

Medezeggenschap 18 portfolio 7 initiatief 8

opleiden 18 detacheren 6 Type mens 7

Afhankelijkheid 17 Onduidelijk 6 commanders intent 6

grenzen 15 bronnen 5 werk prive 6

inhuren 13 onderaf 5 maatwerk 5

verticaal 13 medewerkerschap 4 as 4

georganiseerd overleg 12 motivatie 4 creativiteit 4

arbeidsrelatie 9 expertisecentra 3 multidisciplinair 4

besturing 8 integriteit 3 sensor 4

c2 8 intentie 3 brand 3

Instroom 8 benchmark 2 integraliteit 3

Posities 8 bijdrage meten 2 andere disciplines 2

loyaliteit 7 compromis 2 mensbeelden 2

accountability 6 gedragsindicatoren 2 mindset 2

beperking 6 intuitie 2 multitasken 2
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20e eeuwse 
economische Quotes

Transitie Quotes 21e eeuwse
economische Quotes

normen 6 lessons learned 2 after action review 1

Bureaucratie 5 opleidingsrisico 2 identiteit 1

instructies 4 teamwork 2 kernwaarde 1

meetbaar 4 Uitzendbureau’s 2 pragmatisch 1

regie 4 voorspellen 2 sensorfunctie 1

scholen/scholing 4 evidence 1

Zekerheid 4 idealisme 1

juiste hout 3 lerende organisatie 1

merk 3 primus inter pares 1

generalist 2

gesloten personeels-
systeem

2

groepsdenken 2

institutionaliseren 2

Jaarcontract 2

legitimiteit 2

management 
informatie

2

mentale component 2

onzekerheid 2

attributie 1

bestuurbaarheid 1

centrale focus 1

missie 1

Vaste aanstelling 1

vermijden 1

Totaal 1049 537 818

Wat het bovenstaande overzicht verduidelijkt is dat de begrippen, afkomstig uit 
de 20e eeuwse economie, in aantal overheersen. Interessanter is, als we kijken 
welk handelen er achter het gebruik van deze codes verscholen gaat, er bij de 
eerste categorie (20e eeuwse economie) over het algemeen direct wordt 
gerefereerd aan de toegepaste HRM instrumenten. Bij de derde categorie (21e 
eeuwse economie) is daar in veel mindere mate sprake van. Ten eerste is het 
abstractieniveau van deze begrippen hoger. Bovendien gaat het daar meer om 
de duiding van bepaalde vraagstukken (complexiteit, dynamiek, risico) dan om de 
toepassing van specifi eke instrumenten.
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Daarnaast, met inbegrip van alle korrels zout die er dienen te worden toege-
voegd aan dit overzicht, vormt de indeling een interessante illustratie van de 
taligheid van de verschillende, vrij willekeurige, perioden.

3.10 HRM krachttermen

De meest voorkomende begrippen: functie, teams en kennis zullen nader worden 
geanalyseerd.458 

Het begrip dat het meest wordt genoemd in de interviews is het begrip functie. 
Het begrip functie vormt een kernbegrip in de organisatieleer uit het begin van 
de 20e eeuw waarmee niet alleen de kloof tussen de Amerikaanse ideologie van 
de individuele zelfstandigheid en het werken in een hiërarchie werd overbrugd, 
maar ook de scheiding tussen kapitaal en arbeid. De hoge frequentie van het 
voorkomen van het begrip functie kan voor een deel worden verklaard door het 
feit dat een van de geïnterviewden in het bijzonder was belast met het invoeren 
van een nieuw functiebouwwerk en dit onderwerp kwam tijdens het interview 
diepgaand aan de orde. Maar ook als we dit interview niet zouden meerekenen, 
blijft het begrip functie veruit het meest genoemd.459 

Ter illustratie zijn de interviewfragmenten waarin het begrip functie voorkomt 
aan een nadere analyse onderworpen om na te gaan waarop het gebruik van het 
begrip functie betrekking heeft. Vervolgens zijn deze ondergebracht in een aantal 
categorieën. Dit leidt tot onderstaand overzicht:

Tabel 3.12  Meest voorkomende betekenissen van het begrip functie. 

Aantal keer genoemd >10460

Genoemde betekenis Aantal keer genoemd > 10

Functieroulatie; -wisseling 33

Type functies  24

(Nut, toekomst, doel, betekenis, uitgangspunten) functiegebouw 18

Functiebeschrijving,creëren; vergelijken 13

Functies en beloning/weging 11

458  De begrippen MD en risico komen niet in aanmerking voor een nadere analyse omdat de spreidingsgraad 

over de cases te beperkt is. MD werd vooral gebruikt bij KLM Cargo; risico wordt vooral gebruikt bij 

Defensie.

459 Het aantal van 175 keer genoemd zou dan 140 worden.

460  Gekozen is, terwille van de leesbaarheid en ter voorkoming van een al te grote quasi exactheid, voor het 

opnemen van de quotes die een score hadden > 10
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Dit overzicht laat zien dat het begrip functie over het algemeen wordt gebruikt in 
functionalistische zin. Kenmerkend voor deze benadering is dat menselijk gedrag 
wordt verklaard in termen van de consequenties en de functies die dit gedrag uit-
oefenen en niet vanuit de oorsprong van het gedrag (bijvoorbeeld in termen van 
motivatie of identiteit).461 Zo spreekt men over functieroulatie als medewerkers 
binnen een organisatie een andere functie gaan uitoefenen. Een van de redenen 
om het functiegebouw van de Rijksoverheid aan te passen is om te vergemakke-
lijken dat ambtenaren binnen het ambtelijke apparaat op een eenvoudiger wijze 
zouden kunnen overstappen van het ene naar het andere ministerie. Dit was tot 
voor kort, om verschillende redenen, ingewikkeld. Overstappen naar een ander 
ministerie betekende bijvoorbeeld dat een nieuwe aanstelling moest worden 
verleend. Daarnaast was het aantal functietitels de laatste jaren zo sterk toegeno-
men dat het niet goed mogelijk was om, voor een willekeurige ambtenaar, na te 
gaan of functies, zowel qua werkzaamheden als qua salariëring, overeenkwamen. 
Om deze en wellicht nog andere redenen was er nauwelijks sprake van horizon-
tale mobiliteit tussen de ministeries. Door het aantal functietitels terug te bren-
gen van 30.000 tot 52 is er sprake van een vereenvoudiging van het systeem en 
vergroting van de transparantie. Dit alles met in stand houding van het huidige 
salarissysteem dat er aan gekoppeld is. Als over functieroulatie wordt gesproken 
gaat het om allerlei aspecten die betrekking hebben op de aanpassing van het 
systeem:

“We proberen wel onze interne arbeidsmarkt daarmee wat opener te 
zetten en dat zou natuurlijk heel mooi zijn dat je straks een situatie krijgt 
waarbij mensen aan de slag gaan met hun loopbaan via een Rijkstalenten-
centrum, zien wat voor mogelijke loopbaanpaden er zijn, maar ook aan de 
rechterkant zien wat voor functies er beschikbaar zijn en die koppeling die 
moet je gewoon hebben”.462 

Met andere woorden: als het systeem op orde is, zullen de medewerkers vanzelf 
volgen en gaan ze aan de slag met hun loopbaan. De reden dat ze dat tot nu toe 
niet deden was gelegen in de beperkingen van het systeem, zo is kennelijk de 
redenering.

“Los van dit verhaal is de belangrijkste doelstelling van het functiegebouw 
resultaatsturing en sturen op ontwikkeling van medewerkers”.463

461  (Scott, 2003)

462  Interview 18

463  Interview 22
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De (veronderstelde) zekerheid die een functiegebouw biedt wordt als belangrijk 
ervaren:

Zie je dat ooit veranderen? Gegeven die ontwikkelingen?
Ik ben toch bang dat we uiteindelijk naar een vorm van duidelijkheid 
zoeken. Altijd. En dat er altijd een bepaald etiket aan een stoel gegeven 
moet worden met een bepaalde zwaarte en dat ik niet snel zie dat je dat 
anders kan doen. Je zult wel veel meer rekening mee moeten houden dat 
het verbanden met elkaar heeft. Dus je kan het niet geïsoleerd bekijken. 
Dat zie je ook in de acties die wij gedaan hebben. In principe heb je dan 
ook in een keer het hele functiegebouw neergezet en alle functies die in 
verband zitten met elkaar ook in die context neer te zetten.464 

Soms wordt de functionaliteit van een functiegebouw wel gerelativeerd, maar 
wordt een mogelijk alternatief naar de toekomst verschoven:

Alleen je zult er ook echt, in mijn beleving, een waarderingssysteem 
aan moeten hangen alleen dit ging door en een functiegebouw en een 
beloningsstructuur aan te passen, dat zou je helemaal 10 jaar vergen met 
alleen de beloningsstructuur aanpassen met de bonden en al.465

Soms komt het begrip identiteit wel aan de orde maar gaat het over de identiteit 
ten dienste van de organisatie en niet over de identiteit van de medewerker in 
bredere zin:

Wat interessant is, om soms dat te zien: Dat vertelde (..). Zij gaat per 
1 februari in London werken. Wordt daar plaatsvervangend hoofd 
Personeelszaken voor de UK en Ireland. Die kwam daar dus op het kantoor 
van AF KLM in London. En ’s morgens zit daar iemand in een KLM uniform 
achter de receptie en ’s middags zit er iemand in een AF.466

En dat is dezelfde persoon?
Ja. Dat is dezelfde persoon; die verkleedt zich! Op een of andere manier 
hebben ze dat dan op die manier naar buiten toe vorm gegeven. Naar 
buiten toe is wel zichtbaar aan het uniform achter die receptie dat we 
bestaan uit 2 maatschappijen. In het begin viel het haar gewoon niet op. 
Want ze kwam daar ’s morgens binnen. Toen had ze iemand achter de 
receptie in uniform. Toen ’s middags ging ze weg en toen dacht ze, verrek, 

464  Interview 25

465  Interview 22

466  Bedoeld is een uniform van Air France
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die had toch vanmorgen iets anders aan? Zo geeft waarschijnlijk iedereen 
op zijn eigen manier die lokale kleur daar aan. Maar in zo’ n receptie func-
tie hadden ze dat dus op die manier opgelost.467

Een van de geïnterviewden heeft wel een andere, meer relativerende benadering 
van het indelen van medewerkers aan de hand van een functiebouwwerk en stelt 
het begrip talent centraal:

Eerst zoeken … naar goede mensen. Men zegt altijd: the right man for the 
right place en ik zeg altijd: the right place for the right man. Een mens kan 
ik niet maken maar een plaats kan ik wel maken. Een getalenteerd iemand 
kan alles. Volgens mij. Dus dan zeg ik: Prioriteit aan talent en dan zorg ik 
dat ik dat ik de nodige functies en taken creëer voor de goede talenten.468

467  Interview 9

468  Interview 2
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Het tweede begrip is teams.

Tabel 3.13   Uitspraken van geïnterviewden met betrekking tot teams, volgens specifieke 

aspecten

Team als organisatorische eenheid/afdeling 46

Samenstelling teams 17

Kennis/informatie delen binnen team 7

Projectteams vormen 6

Verantwoording afleggen in/rapporteren aan mt 5

Iets tot stand krijgen met mensen van buiten een team 5

Samenwerkingsgerichte cultuur in team 5

(Relatie hrm tov) het MT 4

Bevorderen teamgeest 3

Kameraadschap en teams 3

Bijdrage aan team 3

Medewerkers vrij laten in team 3

Kracht van een team 3

Verrijking vd teams 2

Overleggen met teams 2

360 graden in team 2

Teamverantwoordelijkheid 1

Teamdevelopment 1

Organisatie hrm in teams 1

Cross functional project teams 1

Veiligheid geven aan teams 1

Teamvorming met open structuur 1

Leadershipsteam 1

Team als proces 1

Team en beloning 1

Totaal aantal quotes 125

Teams worden genoemd als instrument dat een belangrijke rol speelt bij de 
rapportage.
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 Ook de matrix-problematiek komt hier aan de orde:

Ja, natuurlijk wij sturen niet iets naar Corporate zonder dat (...) het gezien 
heeft, maar, het gaat allemaal wat meer in een matrix model en minder 
in een hiërarchisch model. Als (...) in een multidisciplinair team zit met 
die 2 freighters. Ja ik weet dat (...) er in zit, ik ga er van uit dat hij goed 
werk doet. Maar ik weet niet precies wat hij doet. Zolang ik geen andere 
geluiden hoor van de projectleider ga ik er van uit: (...) voegt waarde toe. 
Dat hoor ik ook, maar wat hij doet? Ik weet het niet. Hele korte informatie, 
ik zit in dat project, het gaat daar over en dat is mijn stukje daarin. Mijn 
stukje rapportage komt daarbij terug en dat is dan zo.469 

Teams zijn een voorbeeld van bridging technieken. De verschillende functies 
die teams kunnen spelen passeren de revue: Ze dienen als kanaal om informatie 
uit te wisselen (Defensie), als orgaan om aan te rapporteren (AKZO), project-
teams fungeren als instrument om gelijktijdig op verschillende niveaus te kunnen 
overleggen (AKZO), als instrument voor multidisciplinariteit (KLM). Hier worden 
structuur maatregelen genoemd om informatie beter te organiseren, omdat HR 
denkt in termen van structuur, terwijl bekend is dat informatie buiten de structuur 
kan worden georganiseerd en wordt georganiseerd.

Teams kunnen kennelijk zowel fungeren als instrument om complexiteit te redu-
ceren als om informatie uit te wisselen. Daarmee worden de paradox die Scott 
signaleert overbrugd.

469  Interview 10
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Het derde begrip is kennis:

Tabel 3.14  Uitspraken van geïnterviewden met betrekking tot kennis, volgens specifieke 

aspecten

Genoemde aspecten bij kennis Aantal keer genoemd

Kennis delen 9

Kennis en doorstroming van medewerkers 8

Kenniswerkers 8

Opdoen/opbouwen/ontwikkelen van kennis 7

Kennismanagement 7

Gebrek aan kennis 6

Talenkennis 5

Persoonsgebonden kennis 5

Kennis en verantwoordelijkheden/bevoegdheden 4

Omslag naar kennisintensieve organisatie 4

Borgen en inventariseren van kennis 4

Makelaar in kennis 4

Kennis en ZZP- ers 2

Kennis en functieprofiel 2

Kennis en netwerken 1

Kennisrol 1

Kennis vd context 1

Kennisfunctie 1

Kennis en arbeidsvoorwaarden 1

Kennis en waarden 1

Kennis en ouderen 1

Meten van iemands kennis 1

Inzetten op vakkennis versus opdoen van ervaring 1

Kennis hebben van de organisatie 1

Verbinden van kennis met de praktijk 1

Gecodificeerde kennis 1

Tacit kennis 1
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Genoemde aspecten bij kennis Aantal keer genoemd

Kennis op een hoger niveau tillen 1

Kennis en functioneren en beoordelen 1

Andere betekenis 13

Totaal 103

Dat kennis een belangrijke rol speelt in de moderne arbeidsorganisaties komt uit 
het bovenstaande duidelijk naar voren, althans voor zover we dit kunnen afl eiden 
uit het feit dat dit begrip vaak wordt genoemd in de interviews. Veel aspecten 
worden in de interviews in dit verband belicht zoals kennisontwikkeling, kennis 
en doorstroming, het delen van kennis en kennismanagement. Zoals blijkt uit het 
overzicht wordt kennis in de meeste gevallen gebruikt in relatie tot de mede-
werker (in relatie tot zijn ontwikkeling, loopbaan, selectie) en slechts een enkele 
keer in de betekenis van resource in de productiefunctie van de onderneming of 
instelling.

Mensen staan op een andere manier in het werk. Je ziet ook dat medewer-
kers die hier eerst in dienst waren willen eigenlijk ZZP-er worden die willen 
een stukje van hun kennis verkopen maar ook aan anderen. Die relatie is 
echt heel anders aan het worden. 

Wat zie je zelf als de grootste uitdagingen waar HRM voor staat?
De grootste uitdaging in dit hele traject is de omvorming van organisatie 
van product naar kennisorganisatie. Dat is een hele grote stap die je moet 
maken. En dat betekent heel veel zowel op structuur gebied als op perso-
neelsbeleidgebied.470

Aan de relatie tussen kennis en de kern van de arbeidsrelatie, het arbeidscon-
tract, wordt echter nauwelijks aandacht besteed, en als dit wel zo is, dan blijkt 
het eerder om een partiële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden te gaan dan, 
bijvoorbeeld, om een geheel andere beloningsgrondslag:

In termen van arbeidsvoorwaarden, hoe maak je het onderscheid tussen 
een hoger niveau kenniswerker en een laag niveau productiewerker om 
het zo maar te zeggen. Ga je daar een senior en junior van maken of 
onderscheid je het helemaal of waardeer je het hetzelfde. Dat zou je ook 
kunnen zeggen, je hebt alleen gewoon andere taken. Dat moeten we nog 
helemaal uitvissen hoe dat arbeidsrechtelijk goed gedaan kan worden. We 
hebben nu net een volledig herzien rechtspositiereglement, dus de basis 
moet wel goed zijn nu. Want wij volgen de CAO welzijn maar die past niet 

470  Interview 4
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helemaal goed op onze situatie natuurlijk want wij zijn geen welzijns-
organisatie; tillen en zo, dat geldt voor ons allemaal niet en wat wel voor 
ons geldt, wat in de CAO welzijn allemaal belangrijk is. Die 55+-regeling 
e.d. Wat voor ons natuurlijk geldt is dienstreizen en …. we moeten toch 
een aantal dingen heel anders doen en dat hebben we net af dus in die 
zin probeer ik ook een goede uitgangspositie te maken voor de nieuwe 
organisatie.471 

In plaats van te spreken over incentives of equitable beloning, wordt de term 
arbeidsvoorwaarden hier als frame gebruikt om een nieuwe problematiek in te 
beschrijven die daarin mogelijk niet beschreven kan worden. 

Een enkele keer lijkt er sprake van te zijn dat het bewustzijn dat het kennisaspect 
in de toekomst een van de grote uitdagingen vormt voor HRM:

Wat zie je zelf als de grootste uitdagingen waar HRM voor staat?
De grootste uitdaging in dit hele traject is de omvorming van organisatie 
van product naar kennisorganisatie. Dat is een hele grote stap die je moet 
maken. En dat betekent heel veel zowel op structuur gebied als op perso-
neelsbeleidgebied.

Wat zijn daarin de kritische punten? Waar zit de ingewikkeldheid precies in?
Wat betreft personeelsbeleid zit de ingewikkeldheid om de juiste men-
sen op de juiste plek te krijgen, dus de selectiemethodiek. We denken er 
daarbij ook om e-assesment in te voeren dat je ook een objectieve input 
krijgt, of tenminste intersubjectieve input krijgt om die beslissingen te 
nemen en opleiding denk ik. Die twee, dus mensen de kans geven om op 
te leiden en de goede mensen te selecteren voor de goede functies. Op 
structuurgebied zit de grootste uitdaging er in een structuur te verzinnen 
die de strategie optimaal ondersteunt dus die, aan de ene kant uitgaat van 
die context, specifi ek maar aan de andere kant wel een totaalplaatje geeft 
dat klopt maar dat wel op elkaar afgestemd is en daar zit gewoon altijd 
spanning tussen.472

De oplossing voor dit dilemma wordt gezocht in de structuur, niet in de proces-
sen.473 Kennelijk denkt HRM hier vanuit de structuur terwijl vanuit de economische 
organisatietheorie de processen dominant zijn.

471  Interview 4

472  Ibid

473  Zie (Scott, 2003)
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De vraag van de eigendom van kennis komt zelden ter sprake

Als ze maar een goede VAR verklaring hebben en ook als ze maar ge-
noeg andere opdrachtgevers hebben naast Cordaid. Dat schrijft de wet 
voor. Voor de rest is dat wel te doen. We hebben nog geen problemen 
ondervonden. Maar dat zal in de toekomst, je geeft het zelf ook aan, ZZP-
ers, denk ik ook wordt steeds belangrijker. Mensen staan op een andere 
manier in het werk. Je ziet ook dat medewerkers die hier eerst in dienst 
waren willen eigenlijk ZZP-er worden die willen een stukje van hun kennis 
verkopen maar ook aan anderen. Die relatie is echt heel anders aan het 
worden.474 

Wat zie jij zelf voor de toekomst nog als belangrijke HRM-issues/ vraag-
stukken? 
Nou ja kijk, dit vind ik wel een belangrijk punt he.. wat ik net ook zei, van 
hoe divers is je personeelsbestand en ehm.. ik denk dat nou wat in de 
toekomst (..) eigenlijk als het ware hoe je een betere balans vindt tussen 
datgene wat je vanuit een HRM theorie en vanuit een HRM benadering 
kijkt naar hoe vindt kenniswerken en een meer grotere verantwoordelijk-
heid van mensen zelf (..) hoe balanceert dat ten opzichte van eigenlijk 
alles dat vanuit de controlekant (..) vanuit de controlehoek komt, van de 
accountants en ook de controller die hier onze (..) vanuit de quality and 
controlbenadering, dan zie je toch nog een (..) tenminste ik, ja ik weet het 
niet (..) ze zullen er vast ook wel zijn, de meer radicale benadering daar-
op, maar er is nog veel gewoon de op controlegerichte benadering in de 
organisatiestructuur, die gewoon niet goed passen bij de HRM-gedachte 
die meer denkt van mensen hebben dat zelf in huis, die onderhouden zelf 
hun netwerk en die leveren hun diensten. Dat kan dan ook in een andere 
arbeidsverhouding, maar ik vind dat daar nog weinig ruimte is vanuit de 
kant van de controlkant van de organisatie. Dat zie ik wel als een echte 
uitdaging. En misschien moet je ook wel (..) je leest dan wel eens stukken 
over andere organisaties die dat heel radicaal gaan doen, die radicale 
routines, processen aan de kant gooien of de organisatiestructuur alles aan 
de kant gooien en heel projectmatig en dat moet dan maar ontstaan. Tja, 
ik weet het niet, ik heb nog niet gezien of dat dan beter werkt of zo. Wat ik 
wel zie is dat veel van die controlbenaderingen op zich allemaal in zichzelf 
logisch te onderbouwen zijn maar met elkaar gewoon een onwerkbaar 
geheel aan het worden zijn. Niet effectief meer zijn. Dus het accepteren 
van een aantal risico’s, het accepteren dat je een aantal dingen niet weet 
en dat je toch gaat doorfunctioneren, terwijl we nu heel erg bezig zijn met 
toch energie te steken om informatie te kunnen verzamelen om te kunnen 

474  Interview 4
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zeggen dat je wist dat je iets gedaan had. Ja ik vind dat toch een heel 
moeilijk terrein hoor. Ook als leidinggevende van een organisatie. Want 
elke keer als je toch de risico’s ziet en je ziet de verantwoordelijkheden, 
dan denk je ja we moeten deze stap zetten want dan hebben we minder 
risico’s. Maar ja nu zijn we de meeste tijd van een managementoverleg 
bezig met alle risicomaatregelen te behandelen.475

Er is één voorbeeld van ZZP-ers die hun kennis verkopen:

(...) en die ga ik materialiseren. Dat zie je gebeuren, dat doe ik zelf ook 
eigenlijk, in feite is dat zo, even een zijstapje wil maken. Ik kan hier niet 
weglopen, als er iets gebeurt om 3 weken in Haïti te gaan zitten of zo. Dat 
wil ik wel erg graag doen en ik denk dat ik het ook wel kan. Er zijn natuur-
lijk meer organisaties die hetzelfde probleem hebben, heb ik gemerkt. 
Dan stap ik in dat gat en dan zorg ik dat ik me presenteer als zijnde dege-
ne die met een netwerk van 200 of 400 mensen dat wij dat kunstje kunnen 
doen. Schijnbaar is daar een behoefte aan, dus dat gat gaan we invullen. 
Ja dat is het levende voorbeeld van hoe dat zou kunnen werken. Dat is 
natuurlijk wel een risico voor bedrijven, die kennis is wel essentieel.. je 
manifesteert je als organisatie als zijnde, dat je dit kunstje kan dus je moet 
wel blijven zorgen dat je die schil van experts zeg maar blijft pleasen zeg 
maar, dat ze wel voor jou blijven werken, want kijk, iemand anders geeft 
100 € meer per dag en je bent je kennis kwijt.476

Wat uit de analyse van de drie begrippen functie, team en kennis naar voren komt 
is dat geïnterviewden zich bewust zijn van het feit dat zich binnen de organisaties 
waar zij werkzaam zijn, of in de omgeving waarbinnen deze opereert structure-
le veranderingen voordoen. Deze gepercipieerde veranderingen worden ook 
elders, dus aanvullend op de citaten die zijn gekoppeld aan de vijf codes, in de 
interviews als volgt beschreven:

Voor mij is het gewoon het afstemmen met veel meer partijen voordat je 
dingen voor elkaar krijgt en gedaan krijgt en dat die partijen ook vanuit 
andere belangen, nou is dat natuurlijk altijd al zo ook binnen een bedrijf 
maar je hebt de extra complexiteit bij en dat vind ik voor mij de grote 
verandering.477 

“Dat is een productieproces dat volledig moet veranderen. Inclusief 
verandering van plaats en werkplaats naar een ander… Dat zijn allemaal 

475  Interview 3

476  Interview 36

477  Interview 25
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projecten. Dat betekent dat wij ook projectteams dan vormen….”.478 
Maar die verticale lijn was er natuurlijk altijd al?
Die was er altijd al, zeker.

Wat is dan die verandering? Is dat die horizontale lijn?
Die wordt sterker. Ja.

En dat is dan de noodzaak… om, kunnen jullie daar iets over zeggen?
Alle ministeries, dat is ook de ontwikkeling naar meer samen doen, die 
daar mee te maken heeft. De burger kent maar één overheid. En ook 
vanuit het HRM dat je gewoon meer samen wilt doen, effi ciency op de 
bedrijfsvoering dat soort dingen (...) Dat staat echt buiten de politiek. Wel 
dat ze dat in generieke zin willen maar niet hoe je dat dan uitvoert of zo. 
En de hele beleidsontwikkeling ga je ook meer samen doen. Dat is toch 
wel anders dan vroeger dan wanneer je een nota over de muur gooit.479 

Maar wat dus voor medewerkers enorme veranderingen met zich mee-
bracht want je had een bepaald land onder je en dat was natuurlijk 
allemaal en prachtig en veilig en je kent het land door en door, partners, je 
kende de mensen en alles keurig en goed en dergelijke en ook daar was 
nog wel een verandering in het denken maar het was zeker en veilig nu 
moet je ineens als je programma-verantwoordelijke bent voor een bepaald 
land moet je ineens ook intern onderhandelen met die andere sectoren.480 

Wat belangrijk wordt in de nieuwe situatie is dat we kenniswerkers krijgen 
die de context inderdaad heel erg goed kennen, die een goede context 
analyse kunnen maken dus ook niet alleen de context kennen maar ook 
het analytisch vermogen hebben om daar een goede context voor te 
maken en vervolgens je programma’s daar op aan te passen en daar in te 
springen in de maatschappij waar verandering mogelijk is.481

Soms worden veranderingen binnen een en dezelfde organisatie door verschillen-
de geïnterviewden anders geïnterpreteerd:

“Dat is namelijk een fase waarin er waarschijnlijk minder geld is voor OS 
en vanuit een nieuwe visie op OS zullen we veel meer gaan kijken naar wat 
wij noemen Communities of Change”.482 

478  Interview 2

479  Interview 5

480  Interview 29

481  Interview 4

482  Ibid
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“Landen naar thema’s nog niet echt doorgevoerd; er wordt wel over ge-
sproken over Communiy of Change, merk ik in de praktijk van nu nog niets 
van”.483

In een van de andere onderzochte organisaties wordt gezegd:

“Er zijn tig .. heren die geschreven hebben over de krijgskunst die deze 
manier van denken …. al vele tientallen, honderden jaren wegzetten. 
Volgens mij baseren wij daar onze hedendaagse commandovoeringtech-
nieken op. Ik zie daar niet een wezenlijke verandering”.484

“Ja kijk, wat voor een militair belangrijke competenties zijn is dat hij 
fl exibel is in ieder geval, dat hij in moet kunnen gaan en mee moet kunnen 
gaan met verandering van omstandigheden. Uiteraard zal hij een mate 
van loyaliteit moeten hebben en dat is meer dan misschien dan bij andere 
bedrijven omdat hij toch wel eens met leven en dood te maken heeft. Dus 
dat zal, in het verleden kwam je bij Defensie omdat het een betrouwbare 
werkgever was en dan ging je op je fi etsje naar het werk en weer terug 
maar die tijden zijn over. Dus dat zou je, loyaliteit. We vragen tegenwoor-
dig toch ook wel mensen die bepaalde plaatjes wel kunnen blijven zien, in 
een bepaald perspectief op een hoger niveau zouden kunnen bedenken. 
Probeer het grotere plaatje te zien (...) dus niet alleen maar sec voor jouw 
eigen taak te kunnen gaan doen. Voor de rest zijn er natuurlijk allerlei com-
petenties zoals … dat je … open moet staan voor kritiek en voor veran-
dering, dat je om moet kunnen gaan met feed back. Dat je een lerende 
organisatie bent want je moet je heel snel kunnen aanpassen. Dat heeft 
een beetje met die fl exibiliteit te maken. Maar ook de competentie om het 
daadwerkelijk te kunnen verwerken zeg maar en dus daarop je organisatie 
moet kunnen aanpassen. En dat gaat van individu tot en met je organisa-
tie. We vragen ook aan mensen bereid zijn om continu bij te scholen. En 
dat hebben we helemaal bij Defensie omdat wij elke twee jaar van functie 
veranderen. Dus we vragen iedere keer aan mensen om iets anders te 
gaan doen”.485 

Samenvattend ontstaat het volgende beeld uit de interviews. Er is sprake van een 
functionalistische benadering van HRM. Functies en alles wat hiermee samen-
hangt (functiegebouw, functieroulatie, functiewaardering) staan over het alge-
meen centraal in plaats van motivatie, identiteit of mensbeelden. In één geval 

483  Interview 36

484  Interview 30

485  Interview 37
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wordt talent als uitgangspunt genomen. De meeste van de geïnterviewden han-
teren een benadering waarbij meer belang wordt gehecht aan het systeem dan 
aan processen of het individu. Er wordt onderkend dat er, als gevolg van verande-
ringen van de structuur van de organisaties, sprake is van een sturingsvraagstuk. 
De sturingsparameters verschillen. Genoemd worden resultaatsturing, samenwer-
king, overtuigen en faciliterend leiderschap en in één geval wordt een meer prag-
matische wijze van sturing genoemd. De aansturing van medewerkers die geen 
vast dienstverband hebben wordt als mogelijk complicerende factor aangeduid, 
maar er wordt verschillend gedacht over de vraag of dit problematisch is. Sturing 
op basis van eigendom van kennis wordt niet overwogen. De nieuwe termen die 
worden gehanteerd door HRM zijn niet analytisch gefundeerd. Ontwikkelingen 
die op de organisatie afkomen worden direct door HRM vertaald naar de beteke-
nis voor HRM, in plaats van naar de betekenis voor de organisatie als geheel. Dat 
kennis een belangrijke rol speelt in de toekomst wordt onderkend. Het accent lijkt 
vooral te liggen op kennismanagement. De vigerende arbeidsrechtelijke kaders 
worden niet ter discussie gesteld. Er is hooguit sprake van partiële aanpassingen. 
Teams lijken een belangrijke rol te spelen binnen de organisaties. Teams kunnen 
verschillende functies vervullen: als kanaal van informatie uitwisseling, rapporta-
gekanaal of als multidisciplinair overlegforum. Ook vervullen teams een functie bij 
de complexiteitsreductie. In een aantal gevallen wordt gesproken over matrixach-
tige structuren. Het vraagstuk van informatiemanagement speelt een belangrij-
ke rol. Hierbij wordt niet altijd een expliciete verwijzing naar de consequenties 
hiervan voor het HRM-beleid gemaakt, anders dan naar werving en selectie. 
Wel wordt verwezen naar het dilemma van informatie-delen en verzamelen en 
bureaucratie. De problematiek van bounded rationality wordt, impliciet, aan de 
orde gesteld.

3.11 HRM revisited

Het beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat niet gezocht wordt naar 
nieuwe HRM-instrumenten die aansluiten op de institutionele veranderingen. De 
vraag wat deze institutionele veranderingen betekenen voor de organisatie van 
HRM wordt niet gesteld. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van het bestaande 
HRM instrumentarium, eventueel voorzien van enkele (geringe) aanpassingen. Er 
vindt een modifi catie plaats van het functiebouwwerk, er wordt gebruik gemaakt 
van MD-programma’s, er wordt gezocht naar andere accenten in de aansturing 
door managers, de beloningssystematiek wordt aangepast maar van nieuwe HRM 
instrumenten die nauw gerelateerd zijn aan veranderende paradigma’s, waarden, 
mensbeelden, de eigendom van kennis, andere vormen van rapportage of be-
loning werden niet of nauwelijks aangetroffen, althans in een helder afgebakend 
kader. Wel is een aantal organisaties op zoek naar nieuwe rapportagevormen of 
verantwoordingslijnen. TMC heeft het model van de werkondernemer geïntro-
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duceerd maar neemt hierbij niet de stap om kennis en het eigendom daarvan te 
kapitaliseren. Bij Defensie lijkt het bewustzijn, bij de commandanten, dat sensing 
en sensemaking een essentiële rol spelen aanwezig maar de afstand tot het regu-
liere personeelsbeleid is groot. 

Ondernemingen en instellingen opereren niet in een vacuüm. Zij dienen zich op 
enigerlei wijze te verhouden tot hun omgeving en zij kunnen hiervoor verschil-
lende wegen bewandelen. Zij kunnen zich defensief opstellen en beschermende 
maatregelen nemen of zij kunnen een brug slaan met de omgeving. 

Scott beschrijft de wijze waarop organisaties omgaan met de veranderende 
grenzen. Hij onderscheidt, bij zijn beschrijving van de ontwikkeling die de orga-
nisatietheorie heeft doorgemaakt, de gesloten en de open systeembenadering. 
De gesloten systeemmodellen ontstaan aan het begin van de 20e eeuw en 
rond 1960 zien we de opkomst van de open systeem benadering. Binnen beide 
modellen onderscheidt hij rationele en natuurlijke modellen, hetgeen leidt tot het 
volgende overzicht: 
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Tabel 3.15  Historisch overzicht van organisatiemodellen op 3 analyseniveaus, overgenomen 

van: 486

Dominant Theoretical Models and Representative Theorists: A Layered Model

Levels of Analysis Closed System Models Open System Models

1900-1930
Rational Models

1930-1960
Natural Models

1960-1970
Rational 
Models

1970-
Natural Models

Social 
Psychological

Scientific 
Management 
Taylor (1911)

Human Relations 
Whyte (1959)

Bounded 
Rationality 
March and 
Simon (1958)

Organizing 
Weick (1969)

Decision Making 
Simon (1945)

Structural Bureaucratic 
Theory 
Weber (1968 
trans.)

Cooperative 
Systems 
Barnard (1938)

Contingency 
Theory 
Lawrence and 
Lorsch (1967)

Sociotechnical 
Systems 
Miller and Rice 
(1967)

Administrative 
Theory 
Fayol (1919)

Human Relations 
Mayo (1945)

Comparative 
Structure 
Woodward 
(1965) 
Pugh et al. 
(1969) 
Blau (1979)

Conflict Models 
Gouldner (1954)

Ecological Transaction 
Cost 
Williamson 
(1975)

Organizational 
Ecology Hannan 
and Freeman 
(1977)

Knowledge-
based 
Nonaka and 
Takeuchi (1995)

Resource 
Dependence 
Pfeffer and 
Salancik (1978)

Institutional 
Theory Selznick 
(1949) Meyer and 
Rowan (1977) 
diMaggio and 
Powell (1983)

Dit gelaagde model laat enerzijds de historische ontwikkeling zien die binnen de 
organisatietheorie heeft plaats gevonden. Scott onderscheidt twee hoofdstromin-
gen: de stroming die organisaties benadert als gesloten systemen en, de latere 
benadering, die opkwam in de tweede helft van de 20e eeuw, waarbij organisaties 
als open systemen worden beschouwd. Binnen beide stromingen ziet hij een 
rationele en een natuurlijke (natural) benadering. De rationele systeembenadering 

486 (Scott, 2003)
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benadrukt de normatieve structuur van organisaties, en stelt de structuur boven 
de individuele belangen. De natuurlijke benadering legt meer nadruk op de 
gedragsaspecten. Het feit dat hij de ontwikkeling in de theorie in een historisch 
kader plaatst wil geenszins zeggen dat, met de opkomst van andere modellen, de 
voorgaande modellen geheel verdwenen zouden zijn. Het gaat om verschillende 
benaderingswijzen waarbij andere paradigma’s worden gehanteerd.487

Scott geeft een uitwerking van de wijze waarop organisaties omgaan met de 
verschuivende grenzen (die eerder zijn beschreven in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 
4 nader worden uitgewerkt). Hij neemt waar dat er twee soorten tactieken zijn die 
organisaties kunnen hanteren: buffering en bridging waarbij buffering meer intern 
is gericht en bridging meer is gericht op de verbinding met de omgeving. Beide 
tactieken (waarbij door de verschillende theoretische stromingen andere accenten 
worden gelegd) worden gehanteerd ten aanzien van de primaire processen (de 
core technology) en de institutionele omgeving. In het kader van dit onderzoek 
zijn met name de tactieken ten aanzien van de institutionele omgeving relevant. 
Buffering tactieken die hij waarneemt zijn symbolische codering (door Weick 
geduid als sensemaking (betekenisgeving), decoupling (de scheiding van de 
formele, normatieve structuur van de operationele structuur) en andere tactieken 
zoals berusting, compromis, vermijding, verzet en manipulatie. Bij bridging tac-
tieken maakt hij een onderscheid tussen categorale, structurele, procedurele en 
personele conformiteit. De verschillende theoretische stromingen schetsen geen 
eenduidig beeld of organisaties veranderen op basis van aanpassing of selectie, 
maar een gemeenschappelijk kenmerk is wel dat er sprake is van verschillende 
niveaus waarop deze zich afspelen: dat van de organisatie, een organisatorische 
eenheid of binnen een bepaald professioneel veld (zoals de gezondheidszorg of 
HRM). Genoemde tactieken, die volgens Scott worden toegepast als bewuste en 
onbewuste processen, treffen we aan binnen alle onderzochte cases in verschil-
lende combinaties. Zo zien we binnen de Defensie-organisatie een voorbeeld van 
decoupling, daar waar wordt opgemerkt dat, tijdens de missies in het buitenland, 
een deel van de wet-en regelgeving buiten werking wordt gesteld (hetgeen ove-
rigens als gevolg heeft dat militairen gefrustreerd raken als ze, na terugkeer van 
een missie in Nederland weer worden geconfronteerd met een enorme bureau-
cratie).

Ik zie wel die spagaat, die (...) wellicht ook beschrijft als je het gevoel dat 
militairen hebben, met enige regelmaat hebben is dat ze op uitzending 
zijn, dat ze veel minder te maken hebben met bureaucratie. Dat ze beslis-
singen mogen nemen over budgetten, of over de besteding van gelden 
… van enige omvang terwijl als je hier in Nederland bent het verwerven 

487  (Scott, 2003)
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van een aantal potloden moet je nog over een aantal schijven laten gaan. 
Als het gaat over die spagaat dat herken ik ook wel.488 

De procedurele conformiteit treffen we aan bij BZK (bij de invoering van het nieu-
we functiegebouw) en bij Defensie en de personele conformiteit bij Akzo (bij de 
invoering over de hele linie binnen de onderzochte eenheid van de (zelf-)leider-
schapscursussen. Een ander aspect waar Scott op wijst is de wederzijdse invloed 
vanuit en op de maatschappij en op het niveau van het professionele veld. De 
institutionele omgeving wordt voor een groot deel gecreëerd door de overheid 
en professionele organisaties. 

Scott spreekt over de structurele complexiteit waar organisaties mee worden 
geconfronteerd ten aanzien van de primaire processen (de technical core). Deze 
wordt vanuit de theorie verschillend beschreven, maar de belangrijkste gemeen-
schappelijke dimensies die hierbij een rol spelen zijn complexiteit, onzekerheid 
en wederzijdse afhankelijkheid. Naarmate deze dimensies groeien zien we een 
toename van de hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt. Organi-
saties reageren hierop door de behoefte aan het verwerken van informatie te 
reduceren, bijvoorbeeld door de wederzijdse afhankelijkheid te verminderen of 
de performance standaarden te verlagen, dan wel door het vergroten van de 
informatieverwerkingscapaciteit, bijvoorbeeld door middel van het versterken van 
de hiërarchie of het legitimeren van laterale contacten tussen de actoren.489 Dit 
laatste werd al door Fayol aangeduid als de zogeheten passarelle, waarbij wordt 
gedoeld op onderlinge, niet-hiërarchische verbintenissen tussen organisatorische 
eenheden teneinde de snelheid van de communicatie te vergroten.

Simon beschrijft het begrip complex systeem vanuit de organisatieleer in 1962 als 
een systeem dat bestaat uit een groot aantal onderdelen die met elkaar interac-
teren op een niet eenduidige wijze (loosely programming).490 Jensen bespreekt 
het vraagstuk van de relatie tussen informatie (in de vorm van kennis) en beslis-
singsrechten. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan: ofwel worden de 
beslissingsrechten verleend aan de houders van kennis of omgekeerd. Het eerste 
proces krijgt volgens Jensen veel aandacht van onderzoekers en ontwerpers van 
management informatie systemen. Het tweede proces krijgt volgens hem minder 
aandacht.491 Dit is ook precies het vraagstuk waarover binnen Defensie wordt 

488 Interview 30

489 (Scott, 2003)

490 (Simon, 1962)

491  (Jensen, 1998) “Hayek’s insight was that organization’s performance depends on the colocation of 

decision-making authority with the knowledge important to those decision” (104). Zie ook § 4.3, § 5.3 en 

§ 7.2 over het co-locatebeginsel.
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gesproken: de spanning tussen het uitwisselen van informatie en beslissingsbe-
voegdheid. Een interessant begrip dat in dit verband werd genoemd (naast uiter-
aard de wet- en regelgeving) is de commanders intend. Dit begrip wordt toege-
schreven aan de Duitse generaal Von Clausewitz en wordt door het Amerikaanse 
leger gehanteerd in de transitie van een command and control organisatie naar 
een edge organisatie. Dat laatste houdt in dat de operationele besluitvorming 
plaats vindt aan de randen van de organisatie op de plaats waar medewerkers in 
direct contact staan met afnemers en toeleveranciers en daarmee direct beschik-
ken over specifi eke informatie met betrekking tot afnemers en toeleveranciers 
(respectievelijk de tegenstander).492 Ook bij de missie in Kandahar speelden deze 
principes een belangrijke rol. 

Hoezeer empirisch onderzoek volgens Scott ook wisselende en tegenstrijdige 
resultaten oplevert, recent onderzoekt benadrukt het belang van informele struc-
turen met name als er sprake is van een hoge mate van onzekerheid. Hiervoor 
bestaan verschillende arrangementen zoals project teams, matrix structuren, 
organische of clanstructuren en professionele organisaties. Met uitzondering van 
de professionele organisaties op het terrein van HRM (zoals de NVP) worden de 
overige instrumenten alle genoemd in de bestudeerde cases.493 Wel wijst hij op 
de paradox dat, ondanks de afname van hiërarchische structuren, de managerial 
controle is uitgebreid. De indruk die ontstaat uit de analyse van de discussies op 
Linkedin onder HRM-ers bevestigt de afkeer van hiërarchie. Een van de meest 
populaire discussies is die met als titel: weg met het management.

De beschouwing tot dusverre levert een aantal vragen op. Scott spreekt over 
de drie perspectieven van waaruit de juridische, economische en transactionele 
grenzen van de organisatie kunnen worden beschouwd: vanuit de actor, de soci-
ale relaties en de activiteiten.494 De vraag is hoe deze drie perspectieven zich tot 
elkaar verhouden. Watson beschrijft de relatie tussen actoren (managers) en de 
keuzes die organisaties maken. Watson (2004) laat zien hoe de relatie tussen het 
gedrag van managers en de organisatieverandering plaats vindt voor wat betreft 
HRM. Hij onderscheidt een continuüm van high commitment en low commitment 
HRM strategieën bij organisaties.495 Dit zijn ideaaltypes waarbij de eerste worden 
gekenmerkt door een grote betrokkenheid van het personeel en veel mogelijkhe-
den voor persoonlijke ontwikkeling. Mensen zijn langere tijd in dienst en oefenen 
verschillende taken uit en de werknemers hebben een grote vrijheid om zelf te 
bepalen hoe ze deze uitvoeren. De kenmerken van de low commitment HRM 

492  Zie (Alberts & Hayes, 2003; Strikwerda, 2012a)

493   In de BZK case wordt wel een aantal keer verwezen naar de social media als platform van discussie tussen 

vakgenoten

494  (Scott, 2003)

495  (Watson, 2004)
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strategie is dat arbeid wordt aangewend als het nodig is; medewerkers worden 
taken toegewezen waarvoor ze weinig scholing nodig hebben en als de taken 
zijn volbracht wordt de relatie beëindigd. De relatie werkgever –nemer is at arm’s 
length en berekenend instrumenteel. De taken zijn nauw omschreven, gesuper-
viseerd en gemonitord.496 Er zijn vergelijkbare dichotomieën (mechanisch en 
organisch van Burns en Stalker; commitment-based HRM systems and control-
based HRM;497 de high en low trust work relations van Fox en Friedman498 waarbij 
er sprake is van direct control and responsible autonomy. Of een bedrijf er voor 
kiest om, in het model van Watson, te opteren voor een high, dan wel een low 
commitment strategie is niet een kwestie van een eenvoudige functionalistische 
benadering, waarbij het gaat om een betere fi t tussen de organisatie en de markt 
maar dit proces verloopt ‘complexer’ en is een combinatie van processen en keu-
zes op, in Watsons’ bewoordingen, micro en macro-niveau: de individuele keuzes, 
belangen, waarden en normen die alleen kunnen worden begrepen als ze in de 
context worden geplaatst van de politiek-economische processen. Watson verrijkt 
hiermee ook de discussie tussen de ‘harde’ (Michigan) en de ‘zachte’ (Harvard) 
benadering van HRM. In Nederland komt deze discussie onder HRM-ers vaak 
terug in de vorm van de vraag of HRM er nu is voor de medewerkers of voor de 
organisatie.

Binnen de cases zien we deze zoektocht van low commitment naar high com-
mitment terug, veelal impliciet, waarbij de bestaande institutionele kaders als 
uitgangspunt gelden.

Figuur 3.13 Keuzes en beperkingen in het vormgeven van human resourcing practices.499 

Global political-economic patterns, inequalities
and discursive practices

Managers (as agents of employing organizations) interactively
interpreting, in the light of their values, personal and micropolitical 
interests and their perceptions of technological, market and other

contingencies, the extent to which employee constituencies
create uncertainty for the long-term survival of the organization 

and tending to choose practices which lean towards either.

Low commitment, direct
control, human resourcing
practices
when employee
constituencies perceived as
creating low strategic 
uncertainty

High commitment, indirect
control, human resourcing
practices
when employee
constituencies perceived as
creating high strategic 
uncertainty

496  (Watson, 2004)

497  (Walton, 1985)

498  (Covey, 1990; Fox, 1974; Friedman, 1990)

499  (Watson, 2004)
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Bovenstaand model gaat er van uit dat de keuze voor een bepaalde HRM stra-
tegie wordt ingegeven door de inschatting van degenen die de HRM strategie 
bepalen of (een bepaalde categorie) medewerkers meer of minder onzekerheid 
voor de lange termijn toekomst van de organisatie creëren.500 Managers inter-
preteren de marktontwikkelingen en de technische mogelijkheden en matchen 
dit met hun eigen waarden en belangen. Hieruit worden vervolgens de business 
strategie en het HRM beleid afgeleid. Hoewel Watson spreekt over managers is 
zijn model ook toepasbaar in HRM professionals in bredere zin en geldt dit ook 
niet exclusief voor de keuze tussen high of low commitment HRM maar voor 
elke denkbare HRM strategie. Het past bovendien in de beschrijving die Weick 
geeft van het proces van betekenisgeving dat een proces is van geaccumuleer-
de betekenisgeving van de medewerkers van een organisatie. Uit de interviews 
wordt duidelijk dat er binnen de onderzochte organisaties niet altijd sprake is van 
eenduidige opvattingen maar van verschillende accenten, verschillende waar-
nemingen en soms ook van tegengestelde opvattingen. Het is goed denkbaar, 
zelfs zeer waarschijnlijk, dat niet alle bestaande opvattingen die leven binnen 
de onderzochte organisaties zijn achterhaald. Ondanks dat is het beeld dat uit 
het materiaal naar voren komt, met inbegrip van alle onderlinge contradicties 
en opvattingen, redelijk consistent daar waar het gaat om de keuzes die worden 
gemaakt en dan in het bijzonder de institutionele niveaus waarop deze zich al dan 
niet bevinden.

Een tweede vraag heeft betrekking op het vraagstuk van de onzekerheid. Bij de in-
stitutionele theorie staat het uitgangspunt centraal dat mensen manieren zoeken 
om te kunnen omgaan met onzekerheid. Instituties vormen hier een antwoord op. 
Thompson onderscheidt drie typen onzekerheid: generalized, contingency en de 
interne bron van onzekerheid wordt gevormd door de interdependence of com-
ponents. De eerste vorm van onzekerheid wordt gevormd door een gebrek aan 
begrip van de oorzaak/gevolg relaties in de cultuur in brede zin. Het tweede type 
onzekerheid wordt veroorzaakt omdat bepaalde elementen uit de omgeving voor 
een deel de uitkomsten van de organisatie bepalen.501 North (die de onzekerheid 
van groepen in de samenleving beschrijft) onderscheidt vijf graden van onzeker-
heid:

•  Onzekerheid die kan worden gereduceerd door de toename van informa-
tie gegeven de bestaande kennishoeveelheid (bijvoorbeeld verzekeringen 
voor schepen in 15e eeuw)

•  Onzekerheid die kan worden verminderd door toename van de hoeveel-
heid kennis binnen het bestaande institutionele framework (informatie 
over prijzen bijvoorbeeld)

500  Op. cit  462

501  (Thompson, 2008)
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•  Onzekerheid die alleen kan worden gereduceerd door het veranderen 
van het institutionele framework (afdwingbaarheid van contracten, eigen-
domsrechten)

•  Onzekerheid in het zicht van nieuwe situaties die leiden tot een aanpas-
sing van overtuigingen (overgang van onpersoonlijke naar persoonlijke 
ruil)

•  Residuele onzekerheid die de basis vormt van ‘niet-rationele’ overtui-
gingen502 (religies, ideologieën).

Hoewel deze onzekerheid in de theorie een vooronderstelling is, wordt er in de 
afgenomen interviews zelden expliciet gerefereerd aan deze onzekerheid. Kan 
hieruit derhalve worden afgeleid dat er in het geheel geen sprake is van onze-
kerheid binnen de onderzochte groep? Vooralsnog kan er van worden uitgegaan 
dat de theorie op dit punt overtuigend is. Ondanks de verschillen in opvattingen 
binnen deze theoretische stroming bestaat er op dit punt een vrij grote overeen-
stemming. North legt de relatie tussen onzekerheid en overtuigingen, vergelijk-
baar met het L 1 niveau, dat van de waarden, van Williamson.503 De geïnterview-
den in de onderzochte cases noemen dit niet expliciet en dat valt op. In bredere 
zin valt er op dit niveau namelijk, zeker in Nederland, de nodige turbulentie waar 
te nemen. Ten aanzien van religie zien we dat er vanaf de jaren zestig sprake is 
van ontkerkelijking met als nevenresultaat de ontzuiling. Verzuiling wordt overi-
gens als een typisch Nederlands fenomeen beschouwd. Een van de bouwstenen 
van de Nederlandse sociale structuur, de vrijheid van godsdienst, staat sinds een 
aantal jaar ter discussie. De toename van het aantal moslims heeft de discussie 
over de vermeende culturele eigenheid op scherp gesteld. Samenleven, normen 
en waarden worden in 2008 als de belangrijkste probleemcategorie in Nederland 
genoemd door 41% van de ondervraagden.504 Gevoelens van onzekerheid, ten 
aanzien van de economie, worden geconstateerd in andere publicaties.505 Voor-
alsnog blijft dit een open vraag. 

Het feit dat instituties voortkomen uit onzekerheidsvermijding wil niet zeggen dat 
het probleem van onzekerheden altijd wordt opgelost. Een (onbedoeld) effect 
van het ontstaan van instituties is dat nieuwe onzekerheden kunnen ontstaan. 
Scott wijst bijvoorbeeld op de groei van het aantal juristen, consultants en andere 
professionals die zijn gespecialiseerd in het oplossen van problemen en con-
fl icten en beschouwt dit als een teken van de hardnekkigheid van onzekerheid 
en confl ict.506 De processen van, enerzijds, standaardisatie en rationalisering en, 

502  (North, 2005)

503  (North, 2005)

504  (Bijl, Boelhouwer, Pommer, & Schyns, 2009)

505  (Schnabel, 2010)

506  (Scott, 2003)
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anderzijds onzekerheid en turbulentie beschouwt hij als tegengesteld. Ook North 
wijst op deze (deels onbedoelde) effecten.507 Een van de geïnterviewden herkent 
dit effect ook: 

Maar en dat geldt misschien niet (..) en ik weet niet of dat specifi ek is voor 
de OS508 sector, dat daarnaast zit er een grote druk tot verantwoording, 
rapportage ook risicovermijding, dus het aantal procedures waarmee zeg 
maar de processen worden ingericht die neemt eigenlijk alleen maar toe, 
terwijl je eigenlijk (..) de theorie zegt dat die zouden moeten afnemen 
hè, minder regeldruk en meer verantwoordelijkheid en dat zie ik niet.” en 
“Ik zie dat echt als een paradox, je ziet dat echt van (..) en zeker binnen 
deze organisatie, waarin een enorme toename is aan zeg maar een soort 
oplossingen in noem het maar risicovermijding (..) we moeten in staat zijn 
om voor heel veel dingen haast stante pede (..) op elk moment informatie 
te verschaffen, ja we vinden zelf ook dat we in heel veel dingen inzicht 
moeten hebben.509 

Meer houvast biedt het niveau L2. We zien in Nederland op het terrein van de 
wet- en regelgeving discussie op het terrein van de pensioenvoorzieningen (de 
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd), de tijdelijke wetgeving met 
betrekking tot de werkloosheid, het ontslagrecht, de corporate governance (de 
code Tabaksblat), de code Banken en er is veel maatschappelijke en politieke 
discussie over de hoogte van de beloning van bestuurders.510 Voor een goed 
begrip van de institutionele structuur is het van belang om de culturele erfenis 
van een maatschappij te begrijpen.511 Op het terrein van de arbeidsverhoudingen 
kent Nederland een aantal specifi eke kenmerken. De naoorlogse periode in de 
vorige eeuw wordt gekenmerkt door een overheersende rol van de overheid, 
centralisatie en een groot gezag en bevoegdheid van de professionele leiders 
en geïnstitutionaliseerd georganiseerd overleg. In de periode die hierop volg-
de bleven deze hoofdkenmerken bestaan maar namen in betekenis af: de rol 
van de overheid werd kleiner, de centralisatie verminderde en de betekenis van 
de traditionele instituties (het College van Rijksbemiddelaars, de Stichting van 
de Arbeid en de SER) werd minder.512 Met name de recente discussie over het 
pensioenvraagstuk kan worden beschouwd als een illustratie voor de verande-
rende arbeidsverhoudingen in Nederland. De naoorlogse periode van tripartite 
overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid werd in de jaren afgeslo-

507  (North, 2005)

508  ontwikkelingssamenwerking

509  Interview 3

510  Zie voor een analyse van de NCGC: (Strikwerda, 2012)

511  (North, 2005)

512 (Windmuller et al., 1987)
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ten met het akkoord van Wassenaar uit 1982. Dit akkoord werd wel beschouwd 
als een schoolvoorbeeld van het zogeheten poldermodel; een voorbeeld van 
het Rijnlandse (overleg-)model. In de jaren 90 zien we een omslag en werd dit 
overlegmodel anders, negatief, geframed als ‘achterkamertjesoverleg’. In het 
tripartiete overleg, veelal aangeduid als de sociale partners, werden van oudsher 
de werknemers vertegenwoordigd door de vakbonden. De legitimatie hiervoor 
neemt echter af. Het aantal werknemers in Nederland dat lid is van een vakbond 
is de laatste decennia dalende. Momenteel ligt dit iets boven de 20%. Dit hangt 
voor een deel waarschijnlijk samen met de opkomst van de fl exibele schil in de 
arbeidende bevolking: uitzendkrachten en ZZP-ers. Het wordt ook wel toege-
schreven aan het relatief grote aandeel van deeltijdwerkers (met name onder 
vrouwen) onder de werknemers.

Voor zover er in de interviews wordt gerefereerd aan het niveau L2, is dit uitslui-
tend binnen de bestaande kaders. Mogelijke veranderingen van de arbeidsvoor-
waarden die worden gesuggereerd moeten passen binnen de CAO of worden 
ingepast binnen het reguliere overleg met de werknemers met uitzondering 
van TMC. De geïnterviewden lijken dit echter te aanvaarden als een fact of life. 
In plaats van gevoelens van onzekerheid, biedt het bestaande wettelijke kader 
en de vigerende overlegorganen juist zekerheid. Binnen de bestaande arbeids-
verhoudingen is dat begrijpelijk. De institutionele kaders worden bepaald door 
de overheid en professionele organisaties. De overheid is in Nederland op het 
terrein van de arbeidsvraagstukken nog duidelijk aanwezig maar de HRM-advi-
seurs tonen zich in hun professionele rol afwezig. Zij lijken zich te beperken tot 
de rol van uitvoerders maar zij nemen niet de verantwoordelijkheid die hoort bij 
de rol van professional. Als we discussies volgen die HRM’ers voeren op Linkedin 
is er op een aantal punten overeenstemming: bijvoorbeeld waarover niet wordt 
gesproken, over paradigma’s, waarden, over de eigendom van kennis, over de 
rapportage(s), over de beloningsgrondslag. Over een aantal onderwerpen wordt 
op Linkedin (veel) meer gesproken dan tijdens de interviews: dat zijn met name 
de mensbeelden en werving en selectie. Ook komt regelmatig in de discussies 
de rol van HRM aan de orde waarbij deelnemers zich in kritische zin uitlaten over 
de rol die HRM-ers vervullen. Veelal zijn dit echter HRM-ers die werkzaam zijn als 
consultant of onafhankelijk adviseur. Beide categorieën zijn sowieso oververte-
genwoordigd bij de deelnemers aan de discussiesite.

Een enkele keer wordt ook in de interviews gewezen op noodzakelijk geachte 
veranderingen binnen het HRM-beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van werving:

Ik denk dat HR, in het algemeen, soms nog in de oude structuren hangen. 
Ik neem iemand aan, moet ik hem een arbeidscontract geven, moet hem 
invoeren in het personeelssysteem, moet zorgen dat z’n salaris wordt 
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uitbetaald en ik moet zorgen dat zijn jaarlijkse beoordeling op tijd binnen 
is, zijn vakantiedagen goed staan, ik weet dat ik hiermee te kort doe aan 
HR hoor. Het is net als control een support functie maar je zou die ontwik-
kelingen die nu gaande zijn, dat betekent ook dat je naar andere typen 
mensen zoekt. Ik denk dat de bestaande mensen vaak heel veel kennis 
hebben maar dat je ze bij moet scholen in: hoe ga ik om met die dyna-
miek. Dat zou veel sterker mogen. Ik denk dat er, misschien ligt het er wel, 
maar: een beleidsstuk van de medewerker (...) in 2015. Je ziet ook wel dat 
ze, als je naar de Management trainees kijkt, dan nemen ze ook andere 
typen mensen aan. Daar worden ze heel streng geselecteerd. Zeker bij de 
MT. Bij Financial trainees worden andere selectiecriteria gehanteerd. Maar 
daar zoek je dus al mensen die in staat zijn, en die dat bewezen hebben 
in hun studenten tijd, in een vereniging zaten, en een studie deden, bijna 
multidimensionaal bezig waren om die dan ook te parachuteren in zo’n 
omgeving. Er wordt wel gesignaleerd dat we dat nodig hebben alleen dat 
zou veel breder, dat zou ook voor de loodsmedewerker, die net zo belang-
rijk is, zou dat ook door moeten sijpelen.513 

3.12 Samenvatting en conclusies van de case studies

Het HRM-beleid binnen de onderzochte ondernemingen en instellingen is aan 
verandering onderhevig als gevolg van de veranderingen die plaatsvinden binnen 
en buiten de organisaties. De gevolgde benadering is functionalistisch waarbij 
het denken in termen van functies centraal staat. Informatiedeling en –uitwisse-
ling speelt een belangrijke rol. Teams spelen een belangrijke rol en dienen als 
kanaal om informatie uit te wisselen (Defensie), als orgaan om aan te rapporteren 
(AKZO), projectteams fungeren als instrument om gelijktijdig op verschillende 
niveaus te kunnen overleggen (AKZO), als instrument voor multidisciplinariteit 
(KLM). Teams kunnen kennelijk zowel fungeren als instrument om complexiteit 
te reduceren als om informatie. Het vraagstuk van kennismanagement speelt 
ook een belangrijke rol. De HRM adviseurs zijn zich ook bewust van de sturings-
vraagstukken die zich voordoen. Zij zoeken hierbij naar verschillende oplossin-
gen buiten de bestaande hiërarchie zoals resultaatsturing (in plaats van sturing 
op aantallen medewerkers en budgetten, wat nu vaak een van de aspecten is 
van functiesystemen), sturen op samenwerking, op het medewerkerspotentieel, 
sturen op processen in plaats van op structuren, sturen op basis van overtuigen of 
faciliterend leiderschap. Dit zijn echter over het algemeen eerder opties dan de 
realiteit.

Gezien vanuit het schema van Williamson spelen de activiteiten zich vooral af op 

513  Interview 10
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het niveau L3 en L4. De specifi ek Nederlandse context zorgt er voor dat de cen-
trale rol die wordt gespeeld door de staat en de aanwezigheid van de bestaande 
instituties in de vorm van vakbonden en overlegkaders er toe leiden dat de be-
staande HRM instrumenten gehandhaafd blijven. De rol van HRM als professional 
is vrijwel afwezig en speelt geen rol bij het veranderen van de instituties of het 
creëren van nieuwe instituties. De druk om deze rol te spelen is kennelijk afwezig.

Instituties ontstaan als reactie op onzekerheid en zijn succesvol als de onzeker-
heid hierdoor vermindert, de transactiekosten om de instituties te handhaven niet 
te hoog zijn en er sprake is van economische groei.514 Als de omstandigheden die 
de aanleiding hebben gevormd tot het ontstaan van instituties echter verande-
ren, ontstaan daarmee niet gelijktijdig nieuwe instituties. Oude instituties kunnen 
blijven voortbestaan, zeker als er sprake is van lage transactiekosten. In de eerste 
situatie zijn de instituties als het ware in fase met de onderliggende onzekerhe-
den. We kunnen dit als volgt grafi sch weergeven:

Figuur 3.14 Golven die met elkaar in fase zijn

Bovenstaande golven zijn met elkaar in fase, dat wil zeggen dat maatschappelijke 
gebeurtenissen die leiden tot onzekerheid (bijvoorbeeld de bovenste golf) in fase 
is met instituties die hieruit zijn ontstaan (de overige golven). In de situatie dat 
instituties voortbestaan bij gewijzigde omstandigheden, is er sprake van disfase:

Figuur 3.15 Golven die niet met elkaar in fase zijn

In bovenstaande fi guur zijn de instituties niet meer in fase met de bovenste golf.
Een illustratie hiervan binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen vormen de 
vakbonden. Vakbonden zijn ontstaan als reactie op de slechte arbeidsomstandig-

514  (Greif, 2006)
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heden en –voorwaarden aan het eind van de 19e eeuw. Dit creëerde onzekerheid, 
zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. De vakbonden vervulden een 
beschermende functie voor werknemers die aan het eind van de 19e eeuw, begin 
20e eeuw, over het algemeen niet goed in staat waren hun arbeidsrelaties op 
individueel niveau zodanig te regelen dat hiermee onzekerheden zouden worden 
gereduceerd. De legitimiteit (die we onder andere kunnen afmeten aan het 
percentage van de werknemers dat lid was van een vakbond) was redelijk groot, 
zeker in veel van de Europese landen. Dit vertaalde zich in Nederland in een 
stevige institutionele verankering die bijvoorbeeld tot uiting komt in de overheer-
sende rol die CAO’s spelen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, de repre-
sentatie in de SER of de bestuurlijke participatie van vakbonden in de besturen 
van de pensioenfondsen. De politieke en sociale ontwikkelingen aan het eind van 
de 20e eeuw, die worden gekenmerkt door een groter individualisme (zie van der 
Heijden, Beck) vragen om andere juridische en bestuurlijke constructies die, in de 
tweede moderniteit) beter aansluiten op deze ontwikkelingen. Deze ontwikkelin-
gen worden bijvoorbeeld zichtbaar in actuele discussies over het pensioen-
akkoord waarbij de vakbondsleiding krampachtige pogingen doet om, via brid-
ging, te komen met een nieuw model omdat de leiding zich kennelijk bewust is 
van de noodzaak tot aanpassing van de huidige arrangementen, maar een deel 
van de (traditionele) achterban het meer zoekt in buffering en probeert, onder 
andere via leveling, het oorspronkelijke arrangement zoveel mogelijk te behouden. 

Het vasthouden aan de bestaande instituties, zoals in Nederland aan het bestaan-
de systeem van arbeidsverhoudingen, valt voor een deel te verklaren vanuit de 
path-dependency theorie: het bestaande veranderen, waar iedereen aan gewend 
is, is ingewikkelder dan iets nieuws te bedenken. Een dergelijke verklaring heeft 
echter het risico in zich van historisch determinisme.515 Teulings beschrijft de 
institutionele verhouding in Nederland in termen van corporatisme. Vanuit de 
loonvorming functioneert het corporatisme goed en is het goed verenigbaar met 
de marktwerking.516 De vraag is of dit voor de economie van de 21e eeuw ook 
nog geldt. De institutionele verhoudingen en het hieraan verbonden HRM, zijn 
gebaseerd zijn op de scheiding van kapitaal en arbeid, terwijl dit in de praktijk, 
als gevolg van de toenemende economische rol van human capital, niet meer de 
dominante confl ictstructuur is in de samenleving. Hieraan voorbij gaan kan leiden 
tot maatschappelijke confl icten en vertraging van de economische groei. Zaken 
als HR-analytics, het zogeheten Nieuwe Werken en andere noviteiten, zijn alleen 
maar verfi jningen die de bestaande instituties bestendigen.517 

515  (Teulings, 1996)

516  (Teulings, 1996)

517  (Feyerabend, 1975)
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3.13 De HRM discussie op internet

De tweede bron van dataverzameling betreft een discussiesite op het gebied van 
HRM op Linkedin. Gedurende een jaar, in de periode van periode van 6-12-2010 
tot en met 9-12-2011 zijn alle discussie van de site HR Community gevolgd. Dit 
forum is de grootste HR discussiesite in Nederland en telde, op het moment dat 
het onderzoek een aanvang nam 10.000 leden en een jaar later was dit aantal 
verdubbeld.

Op 12-12-2010 leverde een zoekopdracht op Linkedin naar discussiegroepen 
op het terrein van HRM 198 treffers op. Een half jaar later (op 9-7-2011) was dit 
aantal gegroeid naar 253. Veel van deze groepen trekken echter weinig deelne-
mers. De tweede groep in omvang (Dutch HR.HRM.P&O Professionals) telde op 
13-12-2010 3094 leden. In vergelijking met andere landen/talen is de dichtheid 
van HRM dicsussiegroepen van het Nederlandse taalgebied vrij groot. Een zoek-
opdracht op 9-7-2011 in het Engels, Frans, Spaans en Italiaans leverde respectie-
velijk 263, 190, 489 en 73 treffers op. 

De site HR Community is vrij toegankelijk. Na aanmelding volgt toestemming van 
de beheerder van de site, Remco Mosterman. Het enige criterium voor toelating 
is dat de deelnemers elkaar moeten kunnen bereiken binnen twee uur met de 
auto, met andere woorden ze zijn woonachtig in Nederland.518 Verder staan de 
spelregels op de site vermeld. Deze zijn overeenkomstig spelregels die veel dis-
cussiesites hanteren: geen reclame, geen sex, respectvol gedrag.

In de onderzochte periode werden 656 posts geplaatst. Een post bestaat uit een 
vraag om informatie, een vraag om een stageplaats, een verwijzing naar een 
artikel, blog of een aanzet voor een discussie. In een derde van de gevallen werd 
hier niet op gereageerd (33%). In 2/3 van de gevallen dus wel. Dit leidde tot 440 
discussies.

Het totaal aantal reacties op deze discussies bij elkaar opgeteld leidde tot ruim 
5000 reacties. Aan deze discussies werd deelgenomen door 1281 mensen. Aan 
het begin van de peildatum telde de site 9935 leden en aan het eind waren dit er 
bijna 20.000. Heb gemiddeld aantal leden van HR community in 2011 is gesteld 
op ongeveer 15.000. Het aantal ‘actieve’ deelnemers bedraagt derhalve 9%. Dat 
zijn dus mensen die daadwerkelijk deel hebben genomen aan een discussie. Dit 
zegt uiteraard niets over de passieve deelnemers; de mensen die de discussies 
wel volgen maar hier niet aan deelnemen. Daar is geen informatie over beschik-
baar.

518  Mondelinge mededeling van Remco Mostertman 7-7-2011
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Deze 1281 actieve deelnemers nemen niet allemaal in dezelfde mate deel aan 
de discussies. Van alle deelnemers is nagegaan, hoe vaak ze deelnemen aan een 
discussie. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Tabel 3.16  Relatie tussen de reacties en deelnemers in aantallen en % aan de hand van de 

range van reacties

  Reacties   Deelnemers  

Range van reacties N % N %

1-5 1884 37,5 1133 88,5

6-10 672 13,4 91 7,1

11-15 214 4,3 16 1,2

16-20 231 4,6 13 1

21-25 229 4,6 10 0,7

29-34 192 3,7 6 0,5

46-69 371 7,4 6 0,5

76-252 744 14,8 5 0,5

488 488 9,7 1  

  5025 100 1281 100

Hieruit blijkt dat de deelnemers gemiddeld 4x deelnemen aan een discussie. 
Dit is een gemiddelde dat weinig zegt over de intensiteit van de discussies. Om 
het beeld nog scherper te krijgen, is de tabel gecomprimeerd en dat leidt tot de 
volgende tabel:

Tabel 3.17  Relatie tussen de reacties en deelnemers in aantallen en % aan de hand van een 

vereenvoudigde range van reacties (weinig/veel)

  Reacties   Deelnemers  

Range van reacties N % N %

1-10 2556 50,9 1224 95,6

> 10 1981 39,4 56 4,4

488 488 9,7 1  

  5025 100 1281 100

Dan blijkt dat het grootste deel van de deelnemers (96%) tussen de 1 en 10 re-
acties plaatst en verantwoordelijk is voor de helft van de bijdrages en de overige 
4% is verantwoordelijk voor de resterende helft van de bijdrages. De coördinator 
is afzonderlijk weergegeven. Deze levert het grootste aantal bijdrages, wat valt te 
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verwachten omdat hij, behalve als deelnemer, ook optreedt als moderator van de 
discussiesite.

Er kan worden gesteld dat er binnen de groep actieve deelnemers, een categorie 
extra actieve deelnemers bestaat van ongeveer 60 mensen (0,4 %).

Wat betreft de inhoud zijn alle discussies opgenomen in een database en elke 
discussie is voorzien van een naam.

Als we kijken naar het patroon van de discussies, zien we dat een groot gedeelte 
bestaat uit een korte gedachtewisseling. Een deelnemer heeft een concrete vraag 
(wie heeft ervaring met een MTO- een medewerkerstevredenheidsonderzoek- of 
wie heeft er een Engelstalige vaststellingsovereenkomst). Een aantal deelnemers 
reageert hier op en daarmee is het afgedaan. Het woord discussie is hier nau-
welijks op van toepassing maar dat is de naam die Linkedin hier aan geeft. Ook 
komt het regelmatig voor dat een deelnemer een discussie wil opstarten maar 
daar niet echt in slaagt. Na enkele reacties stopt het aantal reacties. In andere 
gevallen leidt een post tot een levendige discussie. Om een beeld te geven van 
de relatie tussen onderwerp en aantal reacties, is een top 40 samengesteld van 
de meest populaire discussies:

Tabel 3.18 De 40 discussies met het hoogste aantal reacties

1 Weg met de managers 167

2 Chief HR Officer 159

3 Schrijvers en visionairs gezocht 146

4 Mensbeelden achter HRM 135

5 Managers, leiders en andere losers 116

6 Voorbeelden van inspirerende organisaties 100

7 HR te weinig actief op sociale media 88

8 Beste opleiding voor HR professionals? 83

9 Normeren van werkdruk 82

10 Ervaringen delen MD programma’s 75

11 Moet HR weer stage lopen (Vinke)? 70

12 Crowdsourceblog Talentmanagement 67

13 Deelnemers gezocht TMA jobfinder 61

14 Innovatieve HRM-ers gezocht 57

15 Lerende organisatie en systeemdenken 56

16 Eerste indruk bij sollicitatie 55
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17 Aquisitie niet gewenst 50

18 Fluitend naar je werk 50

19 Is HRM/P&O klaar voor social media? 49

20 Mooie quotes gevraagd 49

21 Persoonlijke effectiviteit 48

22 Linkedin en huidige baan 46

23 Tips presenteren neg. Resultaten Empl. Engagem. Survey 46

24 Willen vrouwen wel naar de top? 44

25 Bevorderen mentale lenigheid medewerkers 43

26 Tips gezocht sollicitatiebrief schrijven 43

27 Chagrijnig personeel kost miljarden 43

28 Sociale media 39

29 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 39

30 Hoe slimmer omgaan met functiebeschrijvingen? 39

31 Oudere werknemers 38

32 Vergrijzing, ontgroening en behoud van kwaliteit 38

33 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 37

34 Waarom altijd ervaren mensen ipv starters? 37

35 Verwachtingen HR starters 36

36 Hoe krap wordt de arbeidsmarkt? 36

37 Babyboom Bastards 35

38 Wetenschappelijke basis assessments van belang? 35

39 HRM en structurele tekorten op de arbeidsmarkt 33

40 Goede quick scan voor kandidaten? 32

De aantallen zijn gebaseerd op de peildatum. Sommige discussies zijn daarna 
nog voortgezet. Dat laatste gebeurt overigens vrij zelden. De meeste discussies 
stoppen na enkele dagen.

De deelnemers zijn voor 36% werkzaam bij een organisatie (met name HR), 51% 
is ZZP-er, consultant of interimmer, 10% recruiter en 3% student.519

De onderwerpen overziend in de top 40 blijkt dat de actualiteitswaarde vrij hoog 
is en dat de nadruk ligt op operationele vraagstukken. In die zin komen de bevin-
dingen overeen met hetgeen is aangetroffen bij de cases. Slechts een enkele keer 

519  Mededeling Remco Mostertman op de site
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komt een onderwerp op het niveau L 1 aan de orde. Een opvallende uitzondering 
vormt het onderwerp Mensbeelden hoewel deze discussie ook vanuit een ope-
rationele vraag werd gestart: Van waaruit zijn de achterliggende gedachten en 
veronderstellingen van modellen, werkvormen en tools ontstaan?

Overeenkomstig de bevindingen bij de cases ligt bij de discussies, gezien de 
onderwerpen, op internet de nadruk op de niveau’s 3 en 4. Ook hier komen de 
onderwerpen terug waaruit kan worden opgemaakt dat de deelnemers op zoek 
zijn naar een nieuw evenwicht (waarbij het managementvraagstuk prominent 
aanwezig is) tussen high en low commitment maar ook hier vormen de bestaande 
institutionele kaders het uitgangspunt.520

3.14 Bevindingen vanuit de intervisiegroep

Over een periode van ruim 2 jaar heeft de onderzoeker een intervisiegroep 
geleid waaraan werd deelgenomen door een aantal Young professionals vanuit 
de NVP. Deze gesprekken zijn opgenomen maar niet uitgeschreven. De gedachte 
om deze intervisiegroep te organiseren was om, aanvullend op de dataverzame-
ling middels de casestudies en het bestuderen van de discussiesite op Linkedin 
de data te verzamelen op verschillende niveaus bij verschillende organisaties. Het 
rechtstreeks verzamelen van informatie op de werkvloer is, zeker als het gaat om 
het werkterrein HRM waar vaak sprake is van vertrouwelijkheid, ingewikkeld. De 
gekozen vorm van de begeleiding van een intervisiegroep leek een interessante 
tussenvorm om, als het ware over de schouders van de deelnemers mee te kijken 
bij de dagelijkse praktijk. De bedoeling van intervisie is om, samen met colle-
ga’s, werkproblemen te bespreken. Deelname aan de intervisiegroep was slechts 
voorbehouden aan leden van de sectie Young professionals van de NVP. Met 
de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en doelstellingen en 
de deelnemers hebben vooraf een intervisiecontract ondertekend. Er is gebruik 
gemaakt van een bestaande methode521 en alle deelnemers beschikten over deze 
publicatie. De bijeenkomsten vonden, aan het eind van de werkdag, plaats op 
wisselende locaties: aanvankelijk bij de Hogeschool van Amsterdam, later bij een 
van de organisaties van de deelnemers of bij de deelnemers (en onderzoeker) 
thuis. Na het nuttigen van een gezamenlijke eenvoudige maaltijd werd gestart 
met de intervisie. De bijeenkomsten duurden gemiddeld 2,5 uur. Na een algeme-
ne ronde waarbij iedereen vertelde hoe het haar verging werd gevraagd of zij een 

520   De onderzoeker heeft overigens zelf ook, in beperkte mate, deelgenomen aan de discussies (in totaal 

met 19 bijdragen). In een van de discussies, waarbij bijdragen werden gevraagd voor een publicatie over 

actuele HRM vraagstukken meldde zich een arbeidsjuriste die iets wilde schrijven over nieuwe 

arbeidsverhoudingen. Navraag via de mail leerde dat zij hier zelf eigenlijk geen ervaring mee had maar 

hoopte, door haar deelname, hier meer van te kunnen leren. 

521  (Hendriksen, 2002)
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onderwerp wilden inbrengen ter bespreking. Per bijeenkomst werden gemiddeld 
twee cases behandeld. Dit gebeurde aan de hand van de incidentmethode waar-
bij een deelnemer een (actuele) case inbrengt en deze kort beschrijft. De andere 
deelnemers kunnen vervolgens verhelderende vragen stellen die worden beant-
woord. In een tweede ronde worden door de deelnemers mogelijke oplossingen 
aangedragen en tot slot kan de deelnemer die de case heeft ingebracht aange-
ven welke van de oplossingen bruikbaar zijn. Daarnaast is ook enkele keren ge-
bruik gemaakt van een rollenspel. Een aantal keer is een bijeenkomst gewijd aan 
een specifi ek onderwerp (zoals een boek van Covey522, social media of de stand 
van zaken van het onderzoek). De bijeenkomsten verliepen in een zakelijke maar 
niet onpersoonlijke sfeer. Een enkele keer, wanneer zeer persoonlijke kwesties of 
dillemma’s aan de orde kwamen, was er ook ruimte voor het uiten van emotie.

De reden om de gespreksverslagen niet uit te werken is, zoals aangegeven, 
dat deze niet het hoofddoel vormden van dit gedeelte van het onderzoek. De 
vraag is wat de bijeenkomsten hebben opgeleverd. De meeste van de cases die 
werden ingebracht hadden betrekking op een confl ictsituatie (of dilemma) waarbij 
er sprake was van een collega, meestal de manager, die een actie had onderno-
men, of juist niet, waarover betrokkene ontevreden was. Zo opgeschreven lijkt dit 
tamelijk banaal maar als een dergelijke situatie zich bij herhaling voordoet, wat 
veelal het geval was, kan dit verstorend werken op de arbeidsrelatie.

Enkele willekeurige voorbeelden van ingebrachte cases:
1.  Ik heb regelmatig te maken met het hoofd van afdeling X, een echte sales man en 

daar heb ik veel moeite mee. Ik kom dan binnen met een hoofd vol inhoudelijke 

vragen en dan zegt hij: ik heb straks een beoordelingsgesprek met je, heb je dat 

wel voorbereid? Dat is dan helemaal niet waar maar ik weet niet hoe ik daar mee 

om moet gaan. Ik word dan zo zenuwachtig dat ik heel spastische dingen ga doen.

2.  Wij hebben sinds 6 maanden een verhoging van het ziekteverzuim en vraag me af 

welke rol ik daarbij als HR moet spelen, welke acties ik kan ondernemen. Misschien 

hebben jullie daar ervaring mee. Ik zie wel dat de medewerkers heel committed zijn 

en heel hard werken.

3.  Onze directeur heeft een secretaresse en die wilde graag meer verdienen toen 

haar contract werd vernieuwd. Ik zag daar geen grond voor, ik had het helemaal 

uitgezocht. We hebben een nullijn afgesproken en dat geldt voor iedereen, ook 

voor de secretaresse van de directeur. Dus ik had een advies gemaakt en een 

conceptbrief. De brief is ondertekend en verstuurd maar vervolgens heeft de 

directeur achteraf opdracht gegeven aan iemand anders om haar toch meer salaris 

te geven. Ik vind het niet fijn dat hij dat achter mijn rug om heeft gedaan en dat wil 

ik hem ook zeggen maar de vraag is hoe. Ik heb vrijdag een gesprek met hem.

522  (Covey, 1990)
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Het beeld dat uit de voorbeelden naar voren komt is dat van jonge HR professi-
onals, die hun werk serieus nemen maar regelmatig worden geconfronteerd met 
ondernemingen en instellingen waar bepalen codes en gedragspatronen worden 
gehanteerd die ze (nog) niet kennen en waar ze (soms) onzeker van worden. In 
veel gevallen leidt het er toe dat ze van baan veranderen (alle deelnemers van 
de groep hebben inmiddels een andere functie). Nu kunnen hier, zeker gezien de 
kleine aantallen waar we over spreken, geen ver reikende conclusies aan worden 
verbonden en het feit dat jonge, startende medewerkers moeten wennen aan 
spelregels binnen een organisatie komt waarschijnlijk vaker voor. Het gaat hier 
echter wel om een groep die gedurende twee jaar is gevolgd en zich, getuige 
hun lidmaatschap van de groep Young Professionals van de beroepsvereniging en 
hun trouwe deelname aan de intervisiegroep, onderscheidt van de gemiddelde 
startende HRM-er. Hier kan tegenin worden gebracht dat de innovatie misschien 
juist wel komt van HRM-ers die bewust niet lid worden van de NVP (bijvoorbeeld 
omdat die te zeer als een onderdeel van het establishment wordt beschouwd) 
maar dan zou dit vermeende talent moeten worden aangetroffen, bijvoorbeeld 
binnen de discussiesite van Linkedin en dat is ook niet het geval.

Geconcludeerd kan worden dat er geen gevallen zijn aangetroffen van organisa-
ties waarbij HRM zich goed bewust is van haar rol in de veranderende economie 
en daar, middels de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, op anticipeert. In 
plaats van het jonge talent te behouden, te ontwikkelen en de kans te geven 
moeten zij zich aanpassen aan de organisatie. Dat verkleint de kans op innovatie 
en verandering. Dit beeld komt overeen met hetgeen uit de andere data naar 
voren komt.

3.15 Conclusies uit de verzamelde data

De data laten een beeld zien van HRM in Nederland dat zich er zeer van bewust 
is dat zich een aantal fundamentele veranderingen voordoen binnen maar ook 
in de context van de ondernemingen en instellingen en dat HRM iets aan moet 
met deze veranderingen. Dat HRM zelf, als gevolg hiervan, zal moeten verande-
ren, bijvoorbeeld ten aanzien van de functie, taken, rol, organisatie wordt niet 
ingezien. Het vigerende institutionele kader wordt als uitgangspunt genomen en 
daarbinnen mogen veranderingen plaats vinden. De kwestie waar de knelpunten 
het grootst zijn lijkt het management van de onderneming. In de zoektocht van 
low committment naar high committment die valt waar te nemen bij alle cases 
maar ook binnen de discussiegroep en bij de intervisiegroep, lijkt het manage-
ment in de weg te zitten bij het formuleren van nieuwe grondslagen terwijl het 
management van de ondernemingen van HRM juist een leidende rol zou moeten, 
of kunnen, hebben bij deze zoektocht. Omdat de professionaliteit van HRM, zoals 
eerder gedefi nieerd, binnen HRM in Nederland weinig is ontwikkeld, is de kans 
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klein dat HRM hier leidend in zal zijn. Dat aan de noodzakelijk voorwaarden (een 
herziening van het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht) om te komen tot het 
formuleren van nieuwe grondslagen van HRM (nog) niet is voldaan, hoeft geen 
excuus te vormen voor HRM om te wijzen op of te pleiten voor een dergelijke 
noodzakelijke herziening.
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