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Bijlage 5 Checklist voor de interviews voor de cases

•  Welke veranderingen binnen de structuur van de onderneming of instelling 
vinden momenteel plaats en waardoor worden deze beïnvloed?

•  Is er sprake van (expliciet) HRM beleid op corporate niveau en/of op het ni-
veau van een unit?

•  Is het HRM-beleid (of de implementatie hiervan) veranderd ten gevolge van de 
veranderende structuur en zo ja op welke wijze?

•  Op welke wijze is de praktijk van HRM verbonden met de vragen/problemen 
die de huidige structuur oproept (bijvoorbeeld ten aanzien van de gezagsrela-
ties, de verantwoordelijkheden/bevoegdheden/middelen, beloningssystema-
tiek) en in bredere zijn (organisatiecultuur, samenwerkingspatronen)?

•  Welke andere vraagstukken op het terrein van HRM zijn  opgekomen/gesigna-
leerd als gevolg van of in relatie tot de structuur en hoe zijn deze in de praktijk 
aangepakt?

•  Wat is de relatie tussen de structuur en de arbeidsrechtelijke aspecten (is er 
sprake van daadwerkelijke of gewenste aanpassingen in de arbeidsrechtelijke 
contracten/CAO’s; overige wet- en regelgeving; knelpunten)?

•  Is het vraagstuk van de eigendom van (door medewerkers ontwikkelde) kennis 
aan de orde binnen de onderneming/instelling en zo ja, op welke wijze en 
welke (juridische) arrangementen worden er getroffen?
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