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Bijlage 7 Meest voorkomende HRM items

I. Internationale HRM issues
 

1. Paauwe: HRM and performance976

I. HRM activities
Coaching

Decentralization

Employment security

Formal procedures

HR planning

Information sharing

Internally consistent HR bundles

More autonomy

Opportunities for internal promotions

Participation (consultation)

Recruitment and selection

Rewards

Training

II. Impact van HRM outcomes op performance
Employee involvement/trust/loyalty/commitment 

Employee motivation

Employee presence

Employee retention (the reverse of employee turnover)

Employee satisfaction

Social climate between workers and management

976  (Paauwe, 2004) Dit overzicht is gebaseerd op een analyse van een aantal empirische studies over HRM en 

performance uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland
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2. Huselid, Jackson, Schuler977

I. Strategic HRM effectiveness
Advance issue identification/strategic studies

(employee and manager) Communications

Employee participation and empowerment

Management and executive development

Succession and development planning for managers

Teamwork

Work/family programs

Workforce planning-flexibility and deployment

Workforce productivity and quality of output

II Technical HRM effectiveness
Assessing employee attitudes

Benefits and services

Compensation

EEO978 for females, minorites etc.

Employee education and training

Employee/industrial relations

Human resource information systems

Management of labour costs

Performance appraisal

Recruiting and training

Retirement strategies

b979

3. Pfeffer979

Comparatively high compensation contingent on organizational performance

Employment security

Extensive sharing of financial and performance information throughout the organization.

Extensive training

Reduced status distinctions and barriers including dress, language, office arrangements, 
wage differences across levels

Selective hiring of new personnel

Self-managed teams and decentralization of decision making as the basic principles of 
organizational design

977  (Huselid, Jackson, & Schuler, 1997) Gebaseerd op een survey-ondertzoek naar de effectiviteit van HRM 

onder 293 Amerikaanse bedrijkven

978 Equal Employment Opportunity: voorkeursbeleid voor specifieke categorieën werknemers

979  (Pfeffer, 1998) Dit overzicht van de belangrijkste HR factoren die bepalen of ondernemingen succesvol 

zijn vervangt zijn eerdere overzicht met 13 factoren
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II. HRM items gebaseerd op onderzoek in Nederland

4. Biemans980

Activiteiten/probleemgebied

Aan- en afwezigheidsregistratie

Arbo-beleid

Bedrijfsgeneeskundige zaken

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Beoordelings- en functioneringsgesprekken

BPR (Business Proces Redesign)

Communicatie en voorlichting

Dienst-/werkroosters

Functieomschrijvingen

Functieprofielen

Functiewaardering

Introductie

Klachtenregelingen (ongewenste intimiteiten e.d.)

Loopbaanbegeleiding

Ondernemingsraad

Ontslagprocedures

Ontwerpen arbeidsvoorwaarden

Opleidingsplanning

Outplacement

Personeelsadministratie

Personeelsbegeleiding

Personeelsbudgetbewaking

Personeelsinformatievoorziening

Personeelsplanning

Positietoewijzing

Regelingen oudere werknemers (VUT e.d.)

Relatie met vakbonden

Samenwerking in de organisatie

Sleutelpositiemanagement (MD)

Toepassen arbeidsvoorwaarden

Training en opleiding

Vacatureplanning

Veiligheidsbeleid

980 (Biemans, 2001) Overzicht samengesteld op basis van eerdere inventarisaties

HRMproefschrift DEF.indd   326HRMproefschrift DEF.indd   326 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

327

Werkoverleg

Werving en selectie

Ziekteverzuim

5. Kluytmans981

Actuele thema’s (competentiemanagement, diversiteit, leeftijdsbewust personeelsbeleid, E-HRM)

Arbeidsverhoudingen en innovatie

Bedrijfsopleidingen en HRD

Belonen en beloningssystemen

Bevorderen inzetbaarheid van medewerkers

Functiewaardering

Introductie en socialisatie nieuwe medewerkers

Leidinggeven en HRM

Loopbaanmanagement

Management development

Management van uitstroom

Motiveren en sturen medewerkers

Organiseren van werk

Planning en sturing van personeelsstromen

Prestatie- en ontwikkelingsmanagement

Werving en selectie/assessment centers*

*  Er zijn door de onderzoeker een aantal kleine aanpassingen aangebracht: assessment centers zijn ondergebracht bij 

werving en selectie; bedrijfsopleidingen naar HRD en strategisch HRD zijn samengevoegd tot Bedrijfsopleidingen en 

HRD.

6.TNO 982

Arbo en verzuim

Begeleiding en beoordeling

Loopbaan en mobiliteit

Personeelsplanning

Primaire en secudaire arbeidsvoorwaarden

Taakinhoud en werkorganisatie

Training en ontwikkeling

Werving en selectie

981 (Kluijtmans, 2006). Gebaseerd op de inhoudsopgave

982  Overzicht van de deelterreinen van het personeelsbeleid waarop bedrijven (met minimaal 10 werknemers) 

actief zijn in brede zin
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