
  

 

 

Tilburg University

Wetenschapsorganisaties in verandering

Timmerhuis, V.

Publication date:
1997

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Timmerhuis, V. (1997). Wetenschapsorganisaties in verandering: Keuzen in organisatieontwikkeling en
personeelsbeleid. [, Tilburg University]. Tilburg University Press.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/6d1ef70e-2feb-4847-ac03-0a5d32793a19


Wetenschapsorganisaties in verandering
Keuzen in organisatieontwikkeling

en personeelsbeleid

Veronique Timmerhuis





Wetenschapsorganisaties in verandering



-,



•

Wetenschapsorganisaties in
verandering
Keuzen in organisatieontwikkeling en
personeelsbeleid

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Katholieke Universiteit Brabant, op gezag
van de Rector Magnificus, prof.dr. L.F.W. de Klerk,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van
een door het college van decanen ingestelde commissie
in de aula van de Universiteit
op vrijdag 24 oktober 1997 om 14.15 uur

door

Veronique Cecile Maria Timmerhuis

geboren op 1juli 1964 te Cuijk

. // fr.u.s.
B''''110,heek
Tilt: :rg

Tilburg UniversityPress 1997



Promotor: Prof.dr. J.J.J. van Dijck
Copromotor: Dr. B.G.M. Fruytier

Illustratie omslag: Marie-Jose Eijkemans (Balans, 1997)

© 1997 Tilburg University Press

ISBN 90-361-9538-1

Behoudens ingeval beperkingen door de wet van toepassing zijn, en onder gehoudenheid aan de
gestelde voorwaarden te voldoen, mag zonder schrifteJijke toestemming van de uitgever niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeJteJijke bewerking.



Voorwoord

"Het vergroten van de bewustwording van de noodzaak van Human Resource
Management in (semijpublieke wetenschapsorganisaties". Deze voorzichtig
geforrnuleerde doelstelling is het uitgangspunt geweest van een meerjarig onder-
zoeks- en ontwikkelingsprogramma naar Human Resource beleid (HR-beleid) in
(seroi)publieke wetenschapsorganisaties zoals universiteiten en onderzoeksinstitu-
ten. Een programma waaraan ik heb meegewerkt en waarvan dit proefschrift een
uitvIoeiseI is. De voorzichtige forrnulering van de doelstelling geeft al aan dat
het voeren van HR-beleid (een beleid gericht op een goede inzet en inzetbaarheid
van medewerkers) in de context van wetenschapsorganisaties geen vanzelfspre-
kendheid is (geweest). De idee is lange tijd geweest dat -vanwege het bijzonde-
re karakter van hun werkzaamheden - wetenschappers niet gestuurd kunnen
worden en dat dat ook niet wenselijk is. Dit 'klassieke' denkbeeld is door veran-
deringen in de omgeving van wetenschapsorganisaties onder druk komen te
staan. Universiteiten en onderzoeksinstituten worden in toenemende mate ge-
noodzaakt weI degelijk aandacht te besteden aan hun HR-beleid, aan een goede
inzet en inzetbaarheid van hun human resources. De thematiek van dit proef-
schrift is in de afgelopen jaren alleen maar actueler geworden. Veel universitei-
ten (en daarbinnen faculteiten) en onderzoeksinstituten zijn momenteel bezig hun
HR-beleid te herzien. Deze studie laat het brede scala aan HR-beleidskeuzen in
de instellingen zien en geeft hiervan een evaluatie.

Bij het schrijven van dit proefschrift -toch een eenzame bezigheid - zijn mijn
promotor en co-promotor een belangrijke bron van ideeen, een nuttig klankbord
en een goede steunpilaar gebleken. Ieder op hun eigen wijze hebben prof.dr.
J.J.J. van Dijck en dr. B. Fruytier een belangrijke bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van dit proefschrift, waarvoor dank.
Zeer veel dank ben ik ook verschuldigd aan de coIlega-onderzoekers en -advi-
seurs met wie ik heb samengewerkt in het genoemde onderzoeks- en ontwikke-
lingsprogramma: Ben Fruytier, Lieke Hoogerwerf, Ed van Sluijs en (in de begin-
periode) Ger Keijsers. De inspirerende discussies die we hebben gevoerd heeft
mijn denken over HR-beleid in wetenschapsorganisaties mede gevormd en aange-
scherpt. De samenwerking met deze collega's heb ik als uiterrnate plezierig
ervaren.
Dan zijn er natuurlijk de wetenschapsorganisaties zeIf, waar de case studies zijn
uitgevoerd. De gesprekken met betrokken beleidsmakers in deze organisaties en
hun visie vanuit de praktijk, hebben eveneens een belangrijke bijdrage geleverd
aan mijn denken over de (on)mogelijkheden van HR-beleid in de context van een
universiteit of onderzoeksinstituut. Ik dank hen hartelijk.

Inhet rijtje dankbetuigingen mag zeker ook mijn werkgever niet ontbreken. Het
IVA heeft mij een deel van de benodigde tijd voor het schrijven van dit proef-



schrift geschonken, en zeker zo belangrijk: zich flexibel getoond door me geen
strobreed in de weg te leggen om de door mij gespaarde vrije dagen aaneenge-
sloten op te nemen. Zodoende heb ik tweemaal een periode van enkele maanden
thuis aan mijn proefschrift kunnen werken, zonder al te veel beslomrneringen
vanuit lopende IVA-projecten. Ik realiseer me dat ik daarvoor mijn directe
collega's van de sectie Beleid, Organisatie en Personeel het meest te danken heb.
Zij hebben zonder morren mijn afwezigheid geaccepteerd, me uit de wind
gehouden, meegeleefd en wanneer nodig opbeurende woorden tot me gericht.
Met name Anja Klomps wil ik hier noemen, de telefoongesprekken met haar
tijdens mijn thuiswerk-perioden heb ik zeer gewaardeerd.
Dat mijn proefschrift er zo keurig gelayout uitziet, is te danken aan Bea van
Wijk. Mooie figuren maken kan zij als geen ander. We hebben avonden doorge-
werkt +zolang als de portiers ons toestonden - om alle puntjes op de i te zetten.
Marie-Jose Eijkemans heeft de tekening op de kaft gemaakt. Ik ben er zeer
verguld mee.

Een laatste woord van dank gaat uit naar mijn lief, Jaco Dagevos. De dank geldt
niet zozeer - zoals bij proefschriften vaak het geval is - de zelfopoffering of de
tijd die hij mij heeft moeten missen. In de periode dat ik aan mijn proefschrift
heb gewerkt, heeft hij minstens even hard gewerkt aan het zijne. Dank wei voor
de morele steun wanneer ik het niet meer zag zitten, voor het inhoudelijk mee-
denken en voor het zeer nauwkeurig meelezen en becornmentarieren van meerde-
re versies van het proefschrift. Ik hoop voor jou hetzelfde te kunnen betekenen.

September 1997
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1 Inleiding

1.1 ONDERWERP, VRAAGSTELLING EN RELEVANTIE

Onderwerp van deze studie
De Nederlandse samenleving is een informatiemaatschappij die in toenemende
mate kennisintensief is. De voortbrenging van goederen en diensten, en daarmee
de economische situatie van Nederland, is gebaseerd op kennis. Het belang van
kennisintensiviteit in de samenleving wordt breed onderschreven (vgl. OESO
1992; CPB 1992) en speelt een belangrijke rol in het wetenschapsbeleid: 'De
internationale concurrentiepositie van ons land en de kwaliteit van onze samenle-
ving zal in sterke mate bepaald worden door het niveau van kennisintensiviteit
van ons land en het vermogen nieuwe wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen snel en effectief te benutten', zo valt bijvoorbeeld te lezen in
Wetenschapsbudget 1987 (Ministerie O&W 1987: 5). De stellingname dat weten-
schappelijke en technologische ontwikkeling een drijvende kracht is achter econo-
mische vooruitgang bJijft ook in latere nota's over het wetenschapsbeleid het
uitgangspunt.
De benadrukking van het belang van kennis en kennisintensiteit voor de Neder-
landse economische en maatschappelijke ontwikkeling gaat samen met een
toenemende 'vermaatschappelijking' van wetenschap en technologische onrwikke-
ling. Belangrijk streven van de overheid is de versterking van de wisselwerking
tussen de kennisinstellingen (universiteiten en onderzoeksinstituten) en de maat-
schappelijke omgeving. De ministeriele nota's Wetenschapsbudget 1995, Concur-
reren met kennis uit 1993 en Kennis in beweging uit 1995 getuigen hiervan.
Overheidssturing van de wetenschapssector krijgt een andere dimensie. Waar
voorheen sprake was van een meer randvoorwaardelijke inputsturing, is vanaf de
jaren tachtig in toenemende mate sprake van een inhoudeJijke, meer op output
gerichte sturing via het wetenschaps- en technologiebeleid 1 (Van Dijk/Frankfort
e.a. 1993: 152). Nieuwe sturingsinstrumenten zijn in het leven geroepen om de
doelmatigheid, de kwaliteit en de afstemming van vraag en aanbod op de ken-
nis'markt' te stimuleren. Voorbeelden zijn visitatiecommissies, een meer op
output en (studie)rendementen ingericht bekostigingsmodel, en specifiek voor
onderzoeksinstituten de ornzetting van ongerichte lump sum financiering naar

Deze verschuiving is mede beinvloed door een verandering halverwege de jaren tachtig in het denken
over technologische ontwikkeling in de economische groeitheorie. In de traditionele, neo-klassieke
groeitheorie is wetenschaps- en technologische ontwikkeling een exogeen gegeven, iets 'bovenaards'
dat van bovenaf opgelegd wordt aan bedrijven of landen door de activiteiten van wetenschappers en
technici. Het SER-rapport Kennis en economie spreekt in dit verband over technologische ontwikke-
ling als 'manna from heaven' (SER 1995: 22). Deze visie wordt in de modeme groeitheorie vervan-
gen door de visie dat wetenschappelijke en technologische ontwikkeling een endogeen proces is
waarbij de geproduceerde technologie continu wordt aangepast aan de vraag vanuit de maatschappij.
Hiermee wordt erkend en onderkend dat technologische ontwikkeling zelf onderhevig is aan econorni-
sche krachten (Soete 1995: 60).



gerichte doelfmanciering voor concrete projecten. De belijdenis van 'Nederland
kennisland' neemt overigens niet weg dat kennisinstellingen vanaf de jaren
tachtig zijn geconfronteerd met forse bezuinigingen en aanslagen op hun budget.

De omgeving van publieke wetenschapsorganisaties is kortom turbulent. Aan
wetenschapsorganisaties worden andere prestatie-eisen gesteld dan voorheen.
Niet aIleen een -externe- strategische herorientatie is gewenst, ook de nood-
zaak tot herbezinning op de vigerende wijzen van interne organisatie en sturing
neemt toe. Cruciaal is het gevoerde human resource beleid, dat wil zeggen de
benutting en ontwikkeling van het 'menselijke kapitaal' in de organisatie. Weten,
kunde en kennis is immers per definitie aan personen gebonden (Van Dijk/Frank-
fort e.a. 1993: 14). Het prima ire proces in wetenschapsorganisaties +uitbrei-
ding, toepassing en overdracht van kennis via onderzoek en onderwijs - is, meer
dan in welke organisatie dan ook, mensenwerk. In een dergelijke context kan
human resource beleid een belangrijke bijdrage leveren (of wellicht beter: zou
moeten leveren) aan de realisatie van de algemene organisatiedoelstellingen van
goed onderzoek en onderwijs. Een veel geciteerde uitspraak is dan ook dat
wetenschapsbeleid in wezen personeelsbeleid is'.

Deze studie handelt over human resource beleid in wetenschapsorganisaties', We
vatten human resource beleid (verder HR-beleid te noemen) ruim op als al het
beleid dat in een organisatie wordt gevoerd rondom de inzet en inzetbaarheid van
medewerkers teneinde werkprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen. De
aandacht gaat uit naar maatregelen bedoeld om te komen tot een goede benutting
en ontwikkeling van personele competenties in een organisatie, nu en in de
toekomst. HR-beleid heeft in deze studie niet aIleen betrekking op de benutting
en ontwikkeling van individuele bekwaamheden (i.c. personeelsbeleid), maar ook
op de organisatie van de human resources (i.c, organisatieontwikkeling).
In deze studie richten we ons in het bijzonder op beleidsontwikkelingen op het
vlak van human resources in publieke wetenschapsorganisaties, zoals universitei-
ten en - gedeeltelijk - door de overheid gefmancierde onderzoeksinstituten. Ter
vergelijking is eveneens gekeken naar ontwikkelingen in research & develop-
mentlaboratoria van bedrijven. De nadruk voor publieke wetenschapsorganisaties
hangt samen met de oorsprong van deze studie. Ze is een spin off van een
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma omtrent Human Resource Management
in publieke kennisinstellingen".

2 Oeze uitspraak wordt toegeschreven aan H. Casimir, oud-directeur van het Philips Natuurkundig
Laboratorium.

3 Met wetenschapsorganisaties doelen we op organisaties waar de ontwikkeling, toepassing en/of over-
dracht van wetenschappelijke kennis centraaJ staat.

4 Oit onderzoeks- en ontwikkelingsprograrnma is verricht in opdracht van het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie van Economische Zaken. Ooelstelling was het
stimuleren van de verdere ontwikkeling en toepassing van een adequaat HR-beleid in (semi- )publieke
wetenschapsorganisaties, om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van het management van
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Benodigde dubbele passendheid van HR-beleid
Bij de bestudering van HR-beleid in wetenschapsorganisaties is het van belang
rekening te houden met de eigen aard van de wetenschappelijke werk:zaarnheden,
de eigenheid, verwachtingen en doelen van wetenschappelijke medewerkers en
met de specifieke kenmerken van wetenschapsorganisaties. Een zekere gelijkvor-
migheid tussen het HR-beleid aan de ene kant en het wetenschapsbedrijf aan de
andere kant is wenselijk (Gevers in Fruytier/Hoogerwerf 1994: 10-11). Het HR-
beleid dient te 'passen' binnen wetenschapsorganisaties. Behalve recht doen aan
de eigen aard van het wetenschappelijk werk en de eigenheid van medewerkers
moet HR-beleid echter eveneens de mogelijkheid bieden tot bemvloeding van (bet
functioneren van) medewerkers om zodoende organisatiedoelstellingen beter te
kunnen realiseren. Dit laatste is noodzakelijk (geworden) vanwege de 'vermaat-
schappeJijking' van wetenschap en de daarmee gepaard gaande toenemende
prestatie-eisen die gesteld worden aan wetenschapsorganisaties.
HR-beleid in wetenschapsorganisaties vergt kortom een dubbele passendheid. Het
dient niet uitsluitend tegemoet te komen aan de verwachtingen en doelen van
medewerkers, maar moet ook een bijdrage leveren aan het kunnen realiseren van
organisatiedoelen en het inspelen op (veranderende) prestatie-eisen die vanuit de
omgeving aan wetenschapsorganisaties worden gesteld. De uitdaging bij het
zoeken naar HR-beleid voor wetenschapsorganisaties bestaat dan ook uit her
vinden van een beleidsconcept waarin deze dubbele passendheid tot zijn recht
komt.

Het onderhavige onderzoek kan opgevat worden als een concretisering van HR-
beleid specifiek voor wetenschapsorganisaties. Onderzocht wordt welke dominan-
te ontwikkelingen zich voordoen in HR-beleid in wetenschapsorganisaties en hoe
deze ontwikkelingen beoordeeld kunnen worden in termen van risico' s en kansen
ten aanzien van de benodigde dubbele passendheid.

I Mensen in wetenschapsorganisaties
q Een kernvraagstuk in de organisatiewetenschap betreft de wijze waarop mensen

effectief en gemotiveerd kunnen worden ingeschakeld in het organisatieproces,
oftewel '( ... ) the ability to motivate participants to continue to make contribu-

wetenschap. Het programma was gericht op het inzichtelijk maken van de mogeJijkheden en bestaan-
de praktijken binnen wetenschapsorganisaties om een eigen HR-beleid te voeren, passend bij de
uitdagingen en knelpunten waarmee zij worden geconfronteerd. De institutionele context waarbinnen
dit zich afspeelt is in het HRM-onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma grotendeels als een gegeven
kader gehanteerd. De aandacht is uitgegaan naar de beleidskeuzen die binnen deze institutionele
kaders worden gemaakt. In dit verband kan erop worden gewezen dat de Adviesraad voor Weten-
schap en Technologie (AWT) in 1994 advies is gevraagd over mogelijkheden om te komen tot
verbetering in human resource beleid in pubJieke kennisinstellingen. De AWT heeft zich hierbij,
vanuit zijn taak als adviseur van de overheid, juist sterk gericht op randvoorwaarden en knelpunten
in de institutionele context die HR-beleid binnen het onderzoekssysteem belemmeren en die door de
overheid veranderd of beinvloed kunnen worden (AWT 1995: 8).
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tions' (Scott 1992: 171). Hoewel mensen deel uitmaken van een organisatie",
hebben ze tegelijkertijd andere bindingen, eigen doelen, belangen, wensen en
verwachtingen. Wat de organisatie nastreeft, zal niet altijd in overeenstemming
zijn met het streven van medewerkers. De beslissing om bij een bepaalde organi-
satie te komen werken (decision to participate) is niet per defmitie gelijk aan de
decision to produce, dat wil zeggen die werkzaamheden te verrichten die vanuit
de organisatie worden gevraagd (March/Simon 1958: 48). Juist de 'eigenheid'
van medewerkers leidt tot de vraag hoe medewerkers zodanig benaderd kunnen
worden dat zij zich inspannen om organisatiedoelen te realiseren.
Bij de beantwoording van deze vraag moet rekening gehouden worden met het
spanningsveld tussen de benodigde mate van beheersing (control) en de benodig-
de mate van vertrouwen in en betrokkenheid van medewerkers (commitment).
Beheersing betekent dat via een directe en stringente controle op de werkzaamhe-
den van medewerkers medewerking min of meer wordt afgedwongen. Het
bijpassend mensbeeld is dat medewerkers resources zijn, of anders gezegd een
middel tot een doel, die naar believen ingescbakeld kunnen worden in de werk-
processen. Vertrouwen op en van medewerkers houdt juist in dat aan medewer-
kers een grote mate van autonomie wordt toegekend (responsible autonomy,
Friedman 1977) waarmee een appel wordt gedaan op betrokkenheid. De achter-
liggende gedacbte is dat medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie hun werk
zodanig zullen verrichten, dat het de organisatie (ook) ten goede komt. Het
mensbeeld bij deze aanpak is duidelijk anders: medewerkers zijn geen resources,
maar hebben resources die geactiveerd en gemobiliseerd kunnen worden. Human
resources kunnen derhalve ook niet worden gemanaged (zoals vervat is in de
term HRM: Human Resource Management), maar kunnen worden gemobiliseerd.

Het zoeken naar een passende synthese van benodigde beheersing en betrokken-
heid? vormt het brede kader voor deze studie. Dat in wetenschapsorganisaties de
nadruk zal moeten Jiggen op een grote mate van betrokkenheid staat buiten kijf.
Pogingen tot directe beheersing van wetenschappelijke werkprocessen leiden tot
vele disfuncties. Interessant echter is de vraag hoe, zowel op korte als langere
termijn, die gewenste betrokkenheid van medewerkers gestimuleerd en gereali-
seerd kan worden en dus welke inhoud wordt gegeven aan het 'bouwen op
vertrouwen'. Anders gezegd is de vraag wat de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den zijn van human resource beleid in wetenschapsorganisaties.

5 Dit kan het lidmaatschap van een organisatie genoemd worden (vgl. Fruytier 1994: 117; Christisl
Korver 1992: 140 en verder).

6 Dit vraagstuk wordt door vele auteurs, zij het in verschillende bewoordingen, als een van de centrale
vraagstukken in het veld van organisatie en management naar voren gebracht. Men heeft het hierbij
over 'commitment versus compliance' (Guest 1987, 1992), over de 'motivation-control equation'
(Keenoy 1992), over 'control versus commitment' (Watson 1986; Walton 1985b; Walton/Lawrence
1985), over 'beheersing en betrokkenheid' (Koopman 1988) of over 'trust versus control' (Ouchi
1979) oftewel 'vertrouwen en controle' (Fruytier 1994). In dit onderzoek zal ik verder spreken over
het spanningsveld tussen beheersing en betrokkenheid.

4



Een eerste, voorlopig antwoord -dat in het vervolg van deze studie verder
wordt uitgewerkt+ kan al worden gegeven. De klassieke, maar vaak nog hoogst
actuele idee is dat vanwege het bijzondere karakter van wetenschappelijke
werkzaamheden het functioneren van wetenschappers niet gestuurd kan worden
en dat het ook niet wenselijk is. Behalve goede medewerkers aannemen en
zorgen voor goede werkomstandigheden (grote mate van autonomie, goede
faciliteiten, apparatuur en dergelijke), valr aan de benutting en ontwikkeling van
competenties van medewerkers in wetenschapsorganisaties weinig te sturen. Een
wetenschapper is in staat zijn werk te doen of niet. Deze wijze van sturing wordt
in hoofdstuk 3 nader toegelicht onder de noemer van het klassieke organisatie-
en sturingsregime in wetenschapsorganisaties".
Zolang de druk vanuit de omgeving niet groot is, levert het klassieke regime
geen overwegende problemen op. De aan wetenschapsorganisaties gestelde
prestatie-eisen zijn echter aan verandering onderhevig. We wezen hier al eerder
op. Naast innovativiteit en creativiteit (voor universiteiten en onderzoeksinstitu-
ten: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap), wordt
nu ook flexibiliteit (het kunnen inspelen op kwantitatieve en kwalitatieve veran-
deringen in de vraag naar onderzoek en onderwijs) en productiviteit (aantallen
publicaties, studierendementen) gevraagd. Bovendien worden wetenschapsorgani-
saties in sterkere mate beoordeeld op kwaliteit (denk aan visitatiecommissies en
peer reviews). En tenslotte, maar niet in het minst: forse bezuinigingen van
overheidswege op het hoger onderwijs en onderzoek noodzaken tot een bezinning
op de eigen positie van wetenschapsorganisaties en hun interne organisatie.
De veranderende prestatie-eisen leiden tot een toenemende aandacht voor human
resource beleid in wetenschapsorganisaties (in ieder geval bij de 'beleidsmakers'
in deze organisaties). Gezien de veranderende omstandigheden zijn de oude
manieren van denken en doen niet langer toereikend. In wetenschapsorganisaties
worden allerlei nieuwe (beleids)initiatieven op HR-vlak ontplooid. Op basis van
deze concrete beleidsinitiatieven kan vastgesteld worden of de klassieke benade-
ring van 'bouwen op vertrouwen' binnen wetenschapsorganisaties wordt gerevi-
seerd en zo ja, in welke richting.

Probleemstelling en vraagstelling
Op basis van het voorgaande formuleren we de volgende probleemstelling voor
deze studie:

Wat zijn 'passende ' wijzen van sturing en organisatie van human resources in
wetenschapsorganisaties, passend enerzijds bij de specifieke aard van weten-
schappelijke werkzaamheden en de verwachtingen en doelen van medewerkers
en anderzijds rekening houdend met de specifieke (veranderende) prestatie-
eisen die aan wetenschapsorganisaties worden gesteld en het kunnea realiseren
van organisatiedoelen?

7 Onder een organisatie- en sturingsregime verstaan we een configuratie van kenmerken van de
organisatie- en sturingspraktijk in een organisatie, waarin het geheel aan opvattingen over wenselijke
en passende wijzen van sturing en organisatie van medewerkers tot uiting kornt.
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Om inzicht te verkrijgen in passende wijzen van organisatie en sturing in weten-
schapsorganisaties, kijken we in deze studie op twee abstractieniveaus naar HR-
beleidsontwikkeling in wetenschapsorganisaties. Op het meest concrete niveau
onderzoeken we veranderingen in HR-beleid in de onderzochte wetenschaps-
organisaties. Niet aIleen het palet aan beleidskeuzen komt aan de orde, maar
tevens de mogelijkheden en onmogelijkheden, de risico' s en kansen van de
diverse HR-beleidsinitiatieven ten opzichte van de benodigde dubbele passend-
heid. De concrete beleidsinitiatieven vormen het empirische materiaal op basis
waarvan op een abstracter niveau gekeken wordt naar veranderingen of bijstellin-
gen in het organisatie- en sturingsregirne in wetenschapsorganisaties. Vooraf-
gaande aan de bespreking van veranderingen in de wijze van organisatie en
sturing, is inzicht nodig in de factoren die nopen tot verhoogde aandacht voor
HR-beleid in wetenschapsorganisaties.

Dit leidt tot de volgende richtinggevende vragen in het onderzoek:
I. Waarom is vernieuwing van HR-beleid nodig in wetenschapsorganisaties?

Welke dynamiserende factoren in de exteme en interne context van weten-
schapsorganisaties oefenen druk uit op deze organisaties om veranderingen
in hun HR-beleid door te voeren?

2. Welke inhoudelijke beleidskeuzen op het terrein van organisatieontwikke-
ling en personeelsbeleid worden in wetenschapsorganisaties gemaakt en hoe
kunnen deze keuzen worden geevalueerd in het licht van de gewenste
'dubbele passendheid' van HR-beleid?

3. Kan in de praktijk van wetenschapsorganisaties een verandering in organi-
satie- en sturingsregirne worden geconstateerd? Zo ja, in welke richting
ontwikkelt het organisatie- en sturingsregirne zich?

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze studie
Wetenschapsorganisaties ontkomen niet meer aan bezinning op een eigentijds, bij
veranderde omstandigheden passend HR-beleid. Toenemende prestatie-eisen en
bezuinigingen zetten wetenschapsorganisaties ertoe aan hun HR-beleid te herzien
vanuit een rationeel, maatschappelijk-economisch perspectief. HR-beleid dient
vanuit dit perspectief een bijdrage te leveren aan het kunnen realiseren van
organisatiedoelstellingen en inspelen op prestatie-eisen. Tegelijkertijd echter
hebben wetenschapsorganisaties vanuit een humanistic perspectief rekening te
houden met verwachtingen en doelen van individuele medewerkers. Niet alleen
om hun 'goed werkgeverschap' tot uiting te brengen (het mede-dragen van
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van medewerkers), maar ook omdat
medewerkers de dragers zijn van strategieprocessen en de organisatie afuankelijk
is van hun betrokkenheid. Vooralsnog is echter onduidelijk wat passende wijzen
van sturing en organisatie zijn in de nieuwe omstandigheden. lnzicht in mogelij-
ke oplossingsrichtingen en een gedegen, voor wetenschapsorganisaties specifieke
analyse van risico's en kansen in het licht van de gewenste 'dubbele passendheid'
van HR-beleid kan behulpzaam zijn. Het biedt beleidsmakers de mogelijkbeid
buiten hun eigen kaders te treden, om van buitenaf naar hun eigen organisatie te
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kijken en alternatieven in beschouwing te nemen. Dit kan een belangrijke onder-
steuning zijn bij verandering en veranderingsprocessen (vgl. Van Dongen e.a.
1996).

De bestudering van 'passend' HR-beleid in de bijzondere context van weten-
schapsorganisaties heeft niet aIleen een maatschappelijke relevantie, maar ook
een wetenschappelijke. In literatuur over Human Resource Management wordt de
noodzaak van een context- of sectorspecifieke concretisering van HR-beleid
- naast universele beschouwingen - herhaaldeJijk gememoreerd (Kluytmans
1989a: 15). Belangrijk is om voor verschillende typen organisaties te laten zien
wat Hk-beleid kan inhouden en hoe aandacht voor human resources strategisch
en operationeel is opgenomen in her totale organisatiepatroon. In deze studie
gebeurt dit voor wetenschapsorganisaties. De concretisering van HR-beleid in
wetenschapsorganisaties geeft tevens aanleiding om op een meer abstract niveau
te kijken naar veranderingen of bijstellingen in het organisatie- en sturingsregime
in wetenschapsorganisaties. Het beeld van de autonome professional die geen
sturing behoeft -een beeld dat uit de literatuur naar voren komt en er door
wordt versterkr+ staat ter discussie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het inte-
ressant te belcijken in welke richting het organisatie- en sturingsregime in weten-
schapsorganisaties zich ontwikkelt.

Opbouw van deze studie
Het resterende deel van dit eerste hoofdstuk is gewijd aan een metbodologische
verantwoording van deze studie. We gaan in op de aard van het onderhavige
onderzoek, de gevolgde onderzoeksaanpak en de precieze afbakening van het
onderwerp van onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van literatuur
rondom Human Resource Management het analysekader voor deze studie ontwik-
keld. Hoofdstuk 3 behandelt +als schets van de context waarin human resource
beleid in wetenschapsorganisaties gevoerd moet worden - kenmerken van weten-
schappelijke werkzaamheden, karakteristieken van de wetenschapper als professi-
onal en de klassieke wijze van sturen en organiseren in wetenschapsorganisaties
(het klassieke organisatie- en sturingsregime).

De eerste drie hoofstukken zijn algemeen van aard, gebaseerd op literatuur. In
de volgende hoofdstukken staat juist de praktijk van (veranderingen in) HR-
beleid in de onderzochte wetenschapsorganisaties centraal. Figuur 1.1 geeft een
overzicht van de empirische hoofdstukken.

In hoofdstuk 4 onderzoeken we de dynamiserende factoren in de onderzochte
wetenschapsorganisaties welke aanleiding zijn geweest om de oude en vertrouw-
de HR-praktijken te heroverwegen en veranderen. Ingegaan wordt op veranderin-
gen in de omgeving van wetenschapsorganisaties en de intern ervaren knelpunten
in de 'status quo'. We beantwoorden zo de eerste onderzoeksvraag. Hieraan
voorafgaand wordt een indruk gegeven van de 'bestuurlijk-organisatorische
erfenis' in de onderzochte organisaties, dat wil zeggen de uitgangssituatie bij
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aanvang van veranderingen in hun HR-beleid. We sluiten het hoofdstuk af met
een korte schets van (strategische) veranderdoelen zoals geformuleerd in de
onderzochte wetenschapsorganisaties, veranderdoelen die riehtinggevend zijn
voor het te voeren HR-beleid.

omgevings-
dynamiek,
outer context
(paragraaf 4.2)

HR -beleidskeuzen:
organisatie-
ontwikkeling
(hoofdstuk 5)

uitgangssituatie
in de casussen,
'bestuurlijk-
organisatorische
erfenis'
(paragraaf 4.1)

behoefte aan
veranderen,
(strategische)
veranderdoelen
(paragraaf 4.4)

verandering
in organisatie-
en sturings-
regime
(hoofdstuk 7)

intern ervaren
problemen,
inner context
(paragraaf 4.3)

HR -beleidskeuzen:
personeelsbeleid
(hoofdstuk 6)

Figuur 1.1: Overzicht van te behandelen onderwerpen in de empirische hoofd-
stukken.

Hoofdstuk 5 en 6 -de hoofdstukken waarin het scala aan inhoudelijke HR-
keuzen aan bod komt - vormen het piece de resistance van deze studie. Hoofd-
stuk 5 handelt over de gemaakte keuzen op het terrein van organisatieontwikke-
ling in de onderzochte wetenschapsorganisaties, in hoofdstuk 6 staan de keuzen
in personeelsbeleid centraal. De hoofdlijnen in HR-beleidsontwikkeling in de
onderzochte wetenschapsorganisaties worden beschreven en geevalueerd in het
licht van de gewenste dubbele passendheid. In deze twee hoofdstukken geven we
antwoord op de tweede onderzoeksvraag.

Het geheel aan HR-beleidskeuzen zoals naar voren komt uit hoofdstuk 5 en 6
geeft zieht op de richting waarin het organisatie- en sturingsregime in weten-
schapsorganisaties zich ontwikkelt. In hoofdstuk 7 vatten we de hoofdlijnen
samen en schetsen we de contouren van een nieuw organisatie- en sturingsregime
dat we afzetten tegen het klassieke organisatie- en sturingsregime. De derde
onderzoeksvraag wordt zo beantwoord. Het slothoofdstuk eindigt met een be-
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schouwing over de belangrijkste uitdaging van HR-beleidsvoering in weten-
schapsorganisaties: het voortdurend omgaan met diverse spanningsvelden en het
balanceren tussen verschillende vereisten en behoeften in de organisatie.

1.2 AARD,AANPAK EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

1.2.1 Aard van het onderzoek

In deze studie wordt een explorerend-inductieve onderzoeksaanpak (Swanbom
1984: 113) gevolgd. Uit een inventariserende literatuurstudie (Timmerhuis/Fruy-
tier 1991) is gebleken dat onderzoek naar en publicaties over HR-beleidspraktij-
ken in wetenschapsorganisaties slechts in (zeer) beperkte mate voorhanden zijn.
Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van het onderzoeks- en ontwikkelings-
programma, dat aan de basis ligt van dit proefschrift, is dan ook geweest om de
bestaande en zich ontwikkelende HR-beleidspraktijken te inventariseren en te
beschrijven (Fruytier e.a. 1992: 1). Er is geen gebruik gemaakt van een inhoude-
lijk uitgewerkt theoretisch model. Een hypothetisch-deductieve aanpak, waarbij
vooronderstellingen omtrent gevoerd en te voeren HR-beleid in wetenschaps-
organisaties worden getoetst, lag vanwege het gebrekkig inzicht in bestaande en
zich ontwikkelende HR-beleidspraktijken in wetenschapsorganisaties niet voor de
hand.
Ben inventariserende en inductieve benadering betekent uiteraard niet dat een
ongestructureerde onderzoeksaanpak is gevolgd. Voor de uitvoering van het
onderzoek in het kader van het HRM-programma is een globaal analysekader
ontwikkeld (zie Fruytier/Timmerhuis 1995: 21 en FruytierlVan Sluijs/Timmer-
huis 1992: 77). Het kader heeft een selectieve functie" vervuld voor wat betreft
de aspecten en aandachtspunten die in het onderzoek in beschouwing zijn geno-
men. Het analysekader dat wordt gehanteerd in deze studie (zie hoofdstuk 2) is
hiervan een bewerking en verfijning.

Kenmerkend voor deze studie is verder dat wordt uitgegaan van een regulatieve
cyclus in plaats van een empirische cyclus". De ontwikkeling van HR-beleid in

8 De selectieve functie van een conceptueel model is dat een dergelijk model aangeeft welke factoren
in beschouwing genomen worden bij het 'bekijken van de realiteit'. Hutjes en Van Buren merken op
dat niet de (theoretische) volJedigheid van het model het belangrijkst is, maar het bewustzijn bij
onderzoekers dat het gehanteerde kader of conceptueel model een selectieve functie vervult (Hut-
jeslVan Buren 1992: 42-43).

9 De regulatieve cyclus hoort bij het probleemop1ossendwetenschappelijk denken, zoals de empirische
cyc1us (De Groot 1961) hoort bij het verklarend wetenschappe1ijk denken. De empirische cyc1us
bestaat uit de volgende stappen: waamemen-vermoeden-verwachten-toetsen-evalueren. Van Strien
plaatst het probleemoplossend en het verklarend denken als voIgt tegenover elkaar:
'Terwijl bij het verklarend-theoriegerichte denken de anticipatie op een toekomstige situatie het
karakter draagt van een hypothetisch-afwachtend voorspelJen, gaat het hier om de realisering van een
gewenste (eventueel de vermijding van een ongewenste) situatie' (Van Strien 1986: 19).
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wetenschapsorganisaties vatten we op als een cyclisch leerproces waarin door de
betrokken beleidsmakers wordt gezocht naar 'passende' en effectieve beleids-
maatregelen. In de regulatieve cyclus (Van Strien 1986) worden vijf stappen
onderscheiden:
1. Probleem steUen (omschrijving en inventarisering van problemen);
2. Analyseren (stellen van een diagnose);
3. Plan maken (formuleren van oplossingen voor het probleem);
4. Ingrijpen (in praktijk brengen van de gekozen oplossingen);
5. Evalueren (confrontatie van het verwachte met het bereikte resultaat).
De eerste drie stappen noemt Van Strien praktijkdenken of alledaags probleem-
oplossen. Pas als het doorlopen van deze stappen gepaard gaat met het gebruik
van en retlecties vanuit theoretische concepten is er sprake van wetenschappelijk
probleemoplossen.
In deze studie wordt het doorlopen van de regulatieve cyc1us van en door weten-
schapsorganisaties bestudeerd, met een nadruk op de redenen om HR-beleid te
(gaan) voeren en op de inhoud van gemaakte HR-keuzen (i.c. de eerste drie stap-
pen). Dit proefschrift behelst in wezen de wetenschappelijke retlectie op het
praktijkdenken omtrent organisatieontwikkeling en personeelsbeleid in de onder-
zochte wetenschapsorganisaties.

De aard van deze studie is zo aangegeven: een praktijkgerichte, explorerend-
inductieve studie, redenerend vanuit en retlecterend op het doorlopen van de
regulatieve cyc1us behorend bij probleemoplossend onderzoek. De accenten die
in deze studie worden gelegd komen overeen met door Van Dijck (1991) gesig-
naleerde ontwikkelingslijnen in het denken over management en organisatie vanaf
het begin van de tachtiger jaren. Hij wijst er ten eerste op dat een scherpe defini-
ering (conceptualisering) en explicitering van te toetsen samenhangen tussen
variabelen en parameters plaatsmaakt voor algemene analysekaders, waarmee
vooral het denken in samenhangende processen wordt beoogd (Van Dijck 1991:
71-72). De nadruk ligt op het geheel, op een holistische benadering van organi-
saties in plaats van op een analytische bestudering van afzonderlijke factoren,
van onafhankelijke, intermedierende en afhankelijke variabelen. Ten tweede stelt
Van Dijck dat aan verklaringsvragen minder betekenis wordt gehecht. De aan-
dacht gaat meer uit naar sturen, bemvloeden, veranderen en daarmee naar
interventies (Van Dijck 1991: 78).
Beide lijnen in het denken over management en organisatie - nadruk op een
holistische benadering en op beinvloeden en intervenieren - zijn in de onderhavi-
ge studie te onderkennen. Het analysekader dat wordt gehanteerd (zie hoofdstuk
2) geeft een beeld van het gehele HR-beleidsproces. De vraag naar veranderin-
gen in wijze van organisatie en sturing zalleiden tot een brede schets van (veran-
deringen in) het organisatie- en sturingsregime voor wetenschapsorganisaties.
Daarnaast geldt dat niet verklaring in deze studie voorop staat, maar het onder-
zoeken van de risico's en kansen van bepaalde HR-beleidslijnen in wetenschaps-
organisaties, waarmee de kwaliteit van (toekomstige) interventies gediend is.
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1.2.2 Aanpak van het onderzoek

Casestudies als onderzoeksstrategie
Teneinde zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van HR-beleid in weten-
schapsorganisaties zijn casestudies uitgevoerd. De volgende punten zijn belangrij-
ke overwegingen geweest bij de keuze voor deze onderzoeksstrategie'v:
• de relatieve onbekendheid van en met HR-beleid in wetenschapsorganisaties

vraagt om een explorerend-inductieve benadering. Onderzoek via casestudies
is dan een geschikte aanpak;

• de situationele verwevenheid van HR-beleid in een concrete organisatie roept
de behoefte op aan dieptebeelden en aan het behoud van zicht op samenhangen
tussen het directe object (HR-beleid) en de context waarin het zich afspeelt.

Met name het tweede punt is van groot belang. Andere onderzoeksstrategieen
dan casestudies lenen zich veel minder goed voor het inzichtelijk maken van
processen in hun context". In de meeste definities van een casestudie komt de
nadruk op 'situationele verwevenheid' en het bestuderen van een verschijnsel in
zijn context tot uitdrukking. De bekendste definitie is die van Yin (1989: 23):

'A case study is an empirical inquiry that: investigates a contemporary phenome-
non within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and
context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are
used. '

De onderzoeksstrategie van casestudies is zeer geschikt ter bestudering van in de
tijd te plaatsen veranderingen of processen. Verschijnselen die in de real-life
context optreden, komen voort uit het verieden en beinvloeden de toekomst. am
deze reden voegt Den Hertog (1991) een element toe aan de definitie van Yin:
de plaatsing van een verschijnsel in de historische context.
De historische context is ook in deze studie een belangrijk punt. Teneinde de
dynamiek van HR-ontwikkelingsprocessen in wetenschapsorganisaties in kaart te
kunnen brengen, is voor een retrospectieve aanpak gekozen. Ontwikkelingen
rondom het (gaan) voeren van HR-beleid worden beschreven nadat deze ontwik-
kelingen zich hebben voorgedaan. Voorzover in de onderzochte organisaties
sprake was van lopend of voorgenomen beleid, is het eveneens in het onderzoek
meegenomen. HR-beleid wordt zodoende in een -contemporaine en histori-
sche - context geplaatst. Een aanvullend voordeel van een retrospectieve aanpak

10 De keuze voor een gevaIsbenadering is in het HRM-programma behalve door de hier genoemde
redenen nog door een derde reden ingegeven. Bedoeling en opzet in het HRM-programma was niet
aIleen het verrichten van onderzoek naar HR-beleidsontwikkeling, maar ook meewerken aan en
ondersteunen van (verdere) HR-beleidsontwikkeling. Deze combinatie van onderzoek en ontwikkeling
vraagt om een gevaIsbenadering (Fruytier 1991: 20).

II Het uitvoeren van een survey of experiment is gezien de vraagstelling minder adequaat. Bij een
experiment wordt het te onderzoeken verschijnsel (hier: HR-beleid) uit zijn context gelicht en in een
laboratoriumachtige setting gebracht. Ook bij een survey wordt geen recht gedaan aan de situationele
verwevenheid van HR-beleidsprocessen: het te bestuderen verschijnsel wordt dan aIs het ware in
stukjes gehakt en losgemaakt uit de totaliteit van kenmerken en processen die daarbij meespelen
(Hutjes/Van Buren 1992: 22).
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is dat betrokkenen in de organisatie enigszins afstand hebben kunnen nemen van
de gang van zaken en zelf op de feitelijke ontwikkelingen kunnen reflecteren en
deze ook al deeis kunnen evalueren (Den Hertog 1991: 15). Zodoende kan meer
zicht worden verkregen op de risico's en kansen van HR-beleidslijnen in weten-
schapsorganisaties.

Een Iastig punt bij een retrospectieve aanpak betreft de atbakening van de
relevante onderzoeksperiode voor de onderzochte wetenschapsorganisaties.
Hoever moet teruggegaan worden in de tijd? Gekozen is om niet een vooraf
vastgesteide tijdsperiode als onderzoeksperiode te nemen (bijvoorbeeld alleen het
in beschouwing nemen van HR-beleidsontwikkelingen fill 1985 of 1990). Oat zou
geen recht doen aan de eigen ontwikkelingsgang van organisaties, de 'natuurlij-
ke' periodisering van ontwikkelingsprocessen in wetenschapsorganisaties. In
sommige wetenschapsorganisaties heeft men eerder te maken gekregen met
(externe) druk en is vernieuwing van HR-beleid eerder begonnen dan in andere
organisaties. Ook de mate en heftigheid van (HR-beleids)veranderingen (de breuk
met het verleden) kan aanzienlijk verschillen. Bij sommige wetenschapsorganisa-
ties is van een heuse omslag sprake, terwijl in andere (HR-)beleidsontwikkeling
veeleer aangemerkt kan worden ais een geleidelijk proces. In het eerste geval is
het aangeven van een 'startpunt' of uitgangssituatie bij HR-beleidsontwikkeling
veel eenduidiger mogelijk dan in het tweede geval. De keuze voor een 'natuurlij-
ke' periodisering betekent dat de gehanteerde onderzoeksperiode verschilt tussen
onderzochte wetenschapsorganisaties. In de loop van deze studie zullen we nog
terugkomen op deze verschillen tussen de onderzochte wetenschapsorganisaties.
De casestudies zelf zijn uitgevoerd in de periode 1992-1994.

Selectie van de casussen
Bij de selectie van te onderzoeken wetenschapsorganisaties is zorg gedragen voor
spreiding op een aantal - bij onderzoek naar wetenschapsorganisaties vaak
gekozen - (context)variabelen:
• variatie naar organisatorische setting, gekoppeld aan de nabijheid van de

markt: er zijn casestudies uitgevoerd in universitaire faculteiten, in onder-
zoeksinstituten en in Research & Developmentlaboratoria van private onderne-
mingen";

• variatie in aard van de werkzaarnheden: meer fundamenteel en meer toegepast
onderzoek;

• spreiding over verschillende wetenschappelijke disciplines: enerzijds alpha/
gamma- en anderzijds betawetenschappen.

12 In het onderzoeksprogramma dat ten grondslag lag aan deze studie, is de nadruk gelegd op HR-
beleidsontwikkeling in (semi-)publieke wetenschapsorganisaties. i.c. faculteiten en onderzoeksinstitu-
ten. Ter vergelijking en om bestaande good practices die elders gangbaar zijn te inventariseren. zijn
tijdens dit programma tevens drie casestudies uitgevoerd bij private R&D-laboratoria. Ook hier zijn
bestaande praktijken en ontwikkelingen hierin in kaart gebracht.
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Een aanvullend selectiecriterium is geweest dat aIle casus sen zelfstandige organi-
saties zijn, met een behoorlijk grote mate van vrijheid bij HR-beleidsvoering. De
voorkeur is uitgegaan naar wat grotere wetenschapsorganisaties (vanaf ca. 100
wetenschappers). Voorts zijn wetenschapsorganisaties geselecteerd die in enige
mate activiteiten ontplooien op het vlak van Hk-beleid". De selectie van casus-
sen op de aanwezigheid van HR-beleidsontwikkeling maakt dat de voorgestane
retrospectieve aanpak zinvol is: er zijn ontwikkelingen die beschreven en geana-
lyseerd kunnen worden.

Hieronder zijn de onderzochte wetenschapsorganisaties op een rij gezet. Bij elk
van de casussen is de afkorting vermeld die verder in deze studie gebruikt zal
worden.
• Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft (ET-TUD).
• Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit (FPP-VU).
• Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Twente (ET-UT).
• Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (FSW-UU).
• Landbouw Economische Instituut van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek

van het Ministerie van Landbouw (LEI-DLO).
• Centrum voor Wiskunde en Informatica, NWO-instituut (CWI).
• Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf, grotendeels zelfstandig

onderzoeksinstituut, gelieerd aan het Ministerie van Economische Zaken
(ElM).

• Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, NWO-instituut (AMOLF).
• Energieonderzoek Centrum Nederland, een van de vijf Grote Technologische

Instituten (GTI's) die door het Ministerie van Economische Zaken ondersteund
worden (ECN).

• Koninklijke Shell Exploratie en Produktie Laboratorium (Shell).
• R&D laboratorium van Oce van der Grinten N.V. (Oce).
• R&D laboratorium van Ericsson Telecommunicatie B.V. (Ericsson).

In tabel 1.2 zijn enkele kenmerken van de onderzochte wetenschapsorganisaties
opgenomen. De spreiding in selectiecriteria kan eruit afgelezen worden, evenals
de gehanteerde -retrospectieve- onderzoeksperiode per casus (i.c. het startpunt
voor het bestuderen van veranderingen in HR-beleid).

13 Swanborn is van mening dat dit laatste selectiecriterium een zwak onderzoeksdesign is omdat een
controle- of contrastgroep ontbreekt (Swanborn 1994: 330). Deze selectiestrategie dient volgens hem
in het algemeen afgeraden te worden. Dat desondanks bewust dit selectiecriterium is gehanteerd kornt
voort uit de gedachte dat bij de 'actieve' organisaties het meest te leren valt over HR-beleid in
wetenschapsorganisaties. Dit kan aangemerkt worden als 'strategisch kiezen': zodanig cases kiezen
dat informatie verkregen wordt die zinvol is bekeken vanuit de probleem- en vraagstelling (Kom-
mers/Maas 1987: 8). De vraagstelling in deze studie behelst wat HR-beleid wei kan inhouden in
wetenschapsorganisaties, de vraag waarom HR-beleid niet mogeJijk is of niet voorkomt staat hier niet
centraal.
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onderwijs en onderzoek
(fundamenteel en
toegepast)

onderwijs en onderzoek gamma; 137 w.p. vanaf ca.
(fundamenteel en psychologie en 1990
toegepast) pedagogiek

onderwijs en onderzoek beta; elektrotechniek 125 w.p. vanaf ca.
(fundamenteel en (m.n. informatise- 1990
toegepast) ring)

onderwijs en onderzoek gamma; 400 w.p. vanaf ca.
(fundamenteel en breed spectrum 1985
toegepast) sociale

wetenschappen

toegepast onderzoek; gamma; 220 w.p. vanaf ca.
documentatie, economie en sociale 1990
beleidsondersteuning wetenschappen

2/3 fundamenteel beta; 116 w.p. vanaf ca.
onderzoek, 113 toege- wiskunde en infor- 1990
past onderzoek matica

toegepast onderzoek en gamma; 100 w.p. vanaf ca.
advisering economie 1990

fundamenteel onder- beta; 80 w.p. 1993
zoek en opleiding van fysica
onderzoekers

toegepast onderzoek en beta, deel gamma; 550 w.p. vanaf ca.
beleidsadvisering energietechniek 1985

(o.a. fysica, chemie,
materiaalkunde)

onderzoek en beta; 490 onder- 1993
ontwikkeling o.a. fysica, chemie, zoekers

geologie

onderzoek en beta; oa. elektro- 732 onder- vanaf ca.
onrwikkeling techniek, werktuig- zoekers 1991

bouw, chemie,
informatica

onderzoek en beta; 200 onder- vanaf ca.
ontwikkeling m.n. informatica, zoekers 1992

elektrotechniek

Tabell.2: Enkele kenmerken van de onderzochie wetenschapsorganisaties.
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De casestudies bij AMOLF en Shell onderscheiden zich van de overige uitge-
voerde casestudies in die zin dat ze geen betrekking hebben op HR-beleidsont-
wikkeling. In deze casussen is het HR -beleid in de afgelopen jaren niet wezenIijk
bijgesteld. Voor deze casussen geven we niet zozeer een ontwikkeling van HR-
beleid weer, maar beschrijven we de status quo: het gevoerde HR-beleid ten tijde
van het onderzoek. De aangegeven onderzoeksperiode is de periode van het
feitelijke onderzoek en niet de retrospectieve onderzoeksperiode.

Generaliseerbaarheid van de uitgevoerde casestudies
Ben relevante vraag bij casestudies is of de onderzochte wetenschapsorganisaties
'op zich' worden bestudeerd waarbij het gaat om kennis verzamelen over een
specifieke casus, of dat de casussen worden beschouwd als 'pars pro toto': een
of meer casussen als 'steekproef' uit een veel breder dome in waarover we
uitspraken willen doen (Swanbom 1994: 325). Bedoeling in deze studie is om in
een breder verband dan aIleen de onderzochte organisaties zelf, uitspraken te
doen over de ontwikkelingsrichting van HR-beleid in wetenschapsorganisaties en
de risico' s en kansen ervan. In deze studie gaat het echter wet om het (hypo-
thetisch-deductief) toetsen of voorspellen welk HR-beleid gevoerd zal gaan
worden in wetenschapsorganisaties in het algemeen, alswel om (explorerend-
inductief) inzicht te krijgen in mogelijke invullingen van HR-beleid in weten-
schapsorganisaties en veranderingen in het organisatie- en sturingsregime in
wetenschapsorganisaties.

Het beschouwen van de casussen als 'pars pro toto' roept de vraag op naar de
externe validering oftewel generaliseerbaarheid van casestudies. Waar de casestu-
die lange tijd is beschouwd als een zwakke onderzoeksstrategie (vgl. Bie-
mansiVan der Meer-Kooistra 1994a: 54-55), argumenteert Yin (1989) dat
case studies , indien goed uitgevoerd, kunnen voldoen aan algemene wetenschap-
pelijke vereisten en bruikbaar zijn voor theorietoetsing en generalisaties'". Hij
geeft daarbij aan dat het bij casestudies niet gaat om statistische generalisaties
('sample to population'), maar om analytische generalisaties ('case study to
theory or model'). De overdraagbaarheid van resultaten naar andere gevallen is
prirnair gebaseerd op argumenten met be trekking tot de 'analogie' van verschil-
lende situaties. Niet het zoeken naar 'statistische regelmaat' is het uitgangspunt,
maar het zoeken naar 'eenheid in verscheidenheid' (Hutjes/Van Buren 1992: 64-
65). Op basis van de concrete HR-beleidskeuzen willen we in deze studie de

14 Yin beargumenteert hiermee wat ook door King e.a. (1994) in een wat breder verband dan aileen
case studies wordt gesteld, namelijk dat er geen principieel onderscheid tussen kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek is. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gaan uit van eenzelfde onderliggende
logica: 'the logic of inference'. De verschillen tussen beide zijn van stijl en specifieke technieken,
niet van aard. Het 'wetenschappelijke' in sociaal-wetenschappelijk onderzoek is volgens hen niet
gelegen in de mogelijkheid tot statistische generalisatie, maar in de mogelijkheid tot gevolgtrekking
('inference'). Die gevolgtrekkingen kunnen beschrijvend of causaal van aard zijn:
'Scientific research is designed to make descriptive or explanatory inferences on the basis of empiri-
cal information about the world. (oo.) The key distinguishing mark of scientific research is the goal
of making inferences that go beyond the particular observations collected' (King e.a. 1994: 8).
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'eenheid in verscheidenheid' analyseren en zo uitspraken doen over de richting
en inhoud van ontwikkelingen in HR-beleid.

Bijlage 1 behelst een verdere methodologische verantwoording van de gevolgde
casestudie-aanpak. In deze bijlage wordt nader ingegaan op de gehanteerde
principes bij de selectie van de casussen, op de wijze van gegevensverzameling
in de cases, op de waarborgen voor de interne kwaliteit van de uitgevoerde
casestudies en op de gevolgde aanpak bij de vergelijkende analyse tussen de
onderzochte wetenschapsorganisaties.

1.2.3 Afbakening van bet onderwerp van onderzoek

Niveau van analyse
Gebruikelijk is om een onderscheid te maken tussen het microniveau van afzon-
derlijke organisaties (focal organizations, Scott 1992: 126) en het macroniveau
van organisaties als deel uitmakend van een groter geheel, een populatie van
organisaties. In de onderhavige studie wordt nadrukkelijk voor het microniveau
van organisaties gekozen. Afzonderlijke wetenschapsorganisaties (waar casestu-
dies zijn uitgevoerd) staan centraal, niet de populatie. Binnen het microniveau
van specifieke organisaties kan vervolgens nog een onderscheid gemaakt worden
tussen het sociaal-psychologisch niveau (met als invalshoek het individueel
gedrag binnen een organisatie) en het structurele niveau (met een focus op de
structurele kenmerken en sociale processen binnen organisaties of delen van
organisaties) (Scott 1992: 14-15). In deze studie gaat de aandacht uit naar het
structurele niveau. De ontwikkelingen in het HR-beleid in faculteiten en onder-
zoeksinstituten staan centraal.

Eenbeid van analyse, te banteren systeemeenbeid
Na het bepalen van het niveau van analyse is het nodig om de preciese eenheid
van analyse aan te geven. Vanwege het 'geneste' karakter van organisaties en
hun omgeving (Scott 1992: 146), is het nodig om duidelijke grenzen te trekken
en te bepalen wat nog tot 'het systeem' wordt gerekend en wat tot 'de omge-
ving'. Ben dergelijke afbakening is afhankelijk van de te bestuderen processen,
in dit geval het HR-beleid binnen wetenschapsorganisaties.
Ais systeemeenheid zullen faculteiten, afzonderlijke onderzoeksinstituten en
R&D-Iaboratoria worden gehanteerd. Bewust is gekozen voor dat aggregatieni-
veau binnen een wetenschapsorganisatie waar de primaire processen van onder-
wijs en onderzoek feitelijk uitgevoerd en bestuurd worden en dat als een zelfstan-
dige eenheid functioneert door gezamenlijke beleidslijnen uit te zetten ten aanzien
van inhoudelijke of marktoverwegingen, financien en personeel. In wezen gaat
het om het laagste niveau in een (wetenschaps)organisatie dat als zelfstandige
integraal beleidsvoerende eenheid optreedt. De casussen die in het onderzoek zijn
opgenomen, zijn allen dergelijke zelfstandige eenheden.
De onderzochte faculteiten, onderzoeksinstituten en R&D-Iaboratoria zijn veelal
onderdeel van een groter systeem. Faculteiten zijn een subsysteem van een
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universiteit, sommige onderzoeksinstituten maken deel uit van een koepel zoals
NWO of DLO en de R&D-Iaboratoria behoren tot industriele bedrijven. Deze
grotere systeemeenheden staan als zodanig niet centraal in deze studie. De
afstand tot de 'werkvloer ' en de feitelijke mobilisering van human resources is
te groot. WeI zullen (voorzover relevant) deze hogere aggregatieniveaus als
interne omgeving voor onze systeemeenheden dienen.
Faculteiten, onderzoeksinstituten en R&D-Iaboratoria bestaan op hun beurt uit
kleinere (systeem)eenheden, zoals vakgroepen binnen een faculteit en afdelingen,
secties of units binnen een onderzoeksinstituut of R&D-Iaboratorium. Deze
kleinere eenheden beschouwen we als subsystemen van de centraal staande
systeemeenheid en zijn zelf niet de centrale eenheid van analyse.

Te bestuderen process en en deelsystemen
Met de aanduiding van het onderwerp van deze studie (HR-beleid in weten-
schapsorganisaties) wordt in systeemtermen twee zaken gezegd.
Allereerst dat deze studie handelt over een besturingsproces, namelijk de pogin-
gen om via HR-beleid invloed uit te oefenen op de dagelijkse gang van zaken in
de werkeenheden, het ongoing concern. Besturing vatten we op als 'gerichte
bemvloeding' (De Leeuw 1994: 69). In navolging van De Leeuw wordt in deze
studie 'sturing' en 'besturing' als synoniem beschouwd. Beleid is 'een stelsel van
doelen en maatregelen ten behoeve van besturing' (De Leeuw 1988: 382). HR-
beleid is zo bezien een stelsel van doelen en maatregelen ten behoeve van de
besturing of gerichte beinvloeding van de inzet en inzetbaarheid van human
resources in een organisatie.
Ten tweede maakt de formulering van het onderwerp van deze studie duidelijk
dat het gaat om een aspectsysteem. AIleen het HR-beleid staat hier centraal.
Andere aspecten van sturing (zoals bijvoorbeeld administratieve besturing) zijn
geen onderwerp van studie.
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2 Bet analysekader

In dit hoofdstuk onderbouwen we het te gebruiken analysekader bij het onder-
zoek naar human resource beleid in wetenschapsorganisaties. Het kader en de
bijbehorende toelichting is een positiebepaling: het maakt duidelijk welke (theo-
retische) overwegingen ten grondslag liggen aan het onderzoek en het maakt
duidelijk vanuit welke achtergronden HR-beleid in wetenschapsorganisaties
bestudeerd zal worden. Het kader bepaalt zo de invalshoeken die in het onder-
zoek aan bod komen.

Het hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op
de achtergronden van het te hanteren analysekader. De ontwikkeling en onder-
bouwing van het kader vindt plaats aan de hand van een bespreking van litera-
tuur over Human Resource Management (HRM). We pogen in deze paragraaf
geen volledig overzicht te geven, maar brengen een aantal thema's voor het voet-
licht die van belang zijn voor deze studie. De belangrijkste thematieken uit de
HRM-literatuur komen op deze manier overigens weI -meer of minder uitge-
breid - aan bod. Waar nodig en zinvol wordt in deze paragraaf de bespreking
van de HRM-literatuur gekoppeld aan meer algemeen organisatiesociologische
discussies over de aard van organisaties en verandering in organisaties. Dit biedt
de mogelijkbeid om de organisatiesociologische uitgangspunten die in deze studie
worden gehanteerd, te expliciteren.
De bespreking van de HRM-literatuur levert bouwstenen voor het te hanteren
analysekader. Het kader zelf wordt aansluitend in paragraaf 2.2 gepresenteerd en
kort toegelicht.

2.1 BOUWSTENEN VOOR HET ANALYSEKADER: EEN POSITIEBEPALING

Vernieuwing van HR-beleid: aanleiding en kernpunten
Een studie naar ontwikkelingen in HR-beleid in wetenschapsorganisaties is vooral
interessant vanuit de gedachte dat de oude en vertrouwde wijze van benutting en
ontwikkeling van personele competenties niet meer volstaat en aan verandering
onderhevig is. De vraag die hieraan voorafgaat (tevens een van de onderzoeks-
vragen in deze studie) is of verandering weI nodig is en welke factoren nopen tot
verandering. We gaan na of de HRM-literatuur aanknopingspunten biedt voor de
beantwoording van deze vraag.

Human Resource Management (HRM) is een concept dat in de jaren tachtig snel
opgeld heeft gedaan, zowel in het wetenschappelijk debat als -in ieder geval qua
termininologie- in de praktijk van organisaties. In een stortvloed van publica-
ties, conferenties en seminars wordt kond gedaan van een nieuwe, veranderde
kijk op personeel en organisatie. Kernpunt is het belang dat wordt toegekend aan



de menselijke factor in organisaties: het menselijk potentieel is de 'kritische
succesfactor'. Medewerkers zijn belangrijke, zo niet de belangrijkste resource in
een organisatie om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Als reden voor
deze veranderde kijk wordt gewezen op veranderingen in de omgeving van
organisaties. Economische ontwikkelingen (toename van -internationale-
concurrentie) en technologische ontwikkelingen (nieuwe technologieen) confron-
teren organisaties met toenemende markt- of prestatie-eisen. Waar voorheen
productiviteit (veel producten tegen een lage prijs) van belang was, is in de loop
van de tijd ook concurrentie op kwaliteit en assortimentskeuze voor consumenten
(flexibiliteit) erbij gekomen. Ais nieuwe markteis voor de jaren negentig wordt
'uniekheid' onderscheiden, hetgeen betekent dat ondernemingen constant innova-
tief moeten zijn (BolwijnlKumpe 1989). Deze opeenstapeling van prestatie-eisen
maakt dat de aandacht voor de menselijke factor in organisaties is toegenomen.
De medewerkers zijn degenen die kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit moeten
realiseren. Er is kortom sprake van een toenemende behoefte aan 'intelligente
arbeid' (Kluytmans 1992: 15).
Het veranderde denken over personeel en organisatie is overigens niet alleen
beinvloed door ontwikkelingen op economisch en technologisch terrein en de
hiermee samenhangende veranderende prestatie-eisen. In de HRM-literatuur (vgl.
Vloeberghs 1989) wordt tevens verwezen naar ontwikkelingen op de arbeids-
markt (verwacht tekort aan kwalitatief hoogwaardig personeel, veranderende
opstelling van de 'nieuwe werknemer'), op politiek-cultureel terrein (nieuwe
zakelijkheid, nadruk op ondernemerschap) en op her terre in van arbeidsverhou-
dingen (minder nadruk op collectieve regelingen, meer ruimte voor eigen beleid
in organisaties). Ook deze ontwikkelingen werken de noodzaak van een andere
benadering van de human resource in organisaties in de hand.

De sterke nadruk op het belang van de menselijke factor in organisaties betekent
dat een andere wijze van 'mensmanagement' nodig is dan tot dusver gebruikelijk
was in veel organisaties. Human Resource Management is de term die voor het
'nieuwe' personele beleid wordt gebruikt'. HRM laat zich echter als concept
niet makkelijk definieren. Telkens worden verschillende punten naar voren
gebracht. Desondanks kan onder de noemer 'HRM' weI een aantal gezamenlijke
basisassumpties worden benoemd, waarmee HRM zich onderscheidt van het
meer traditionele personeelsmanagement (vgl. Hendry/Pettigrew 1986; Kluyt-
mans/Paauwe 1991; Sparrow/Hiltrop 1994; Storey 1995). Van belang zijn:
• Goede benutting en ontwikkeling van menselijk potentieel. Waar voorheen

medewerkers vooral als een kostenpost werden gezien, wordt in het HRM-
denken juist benadrukt dat medewerkers een potentiele bron van opbrengsten
zijn (vgl. Beer e.a. 1985; Bolweg/Tissen 1986).

• Strategische gerichtheid. Het personele beleid moet bijdragen aan continuiteit
van de organisatie op langere termijn. Afstemming en/of integratie tussen het

\

1 We gaan hier niet in op de herkomst van HRM-ideeen en de ontstaansgeschiedenis van HRM (zie
hiervoor o.a. Van Dijck 1992; Sparrow/Hiltrop 1994; Legge 1989, 1995).
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algemeen strategisch beleid in een organisatie en de personele strategie is
nodig": "Decisions about human resource policies should not stem from a set
of a priori notions about good professional practice, but should take their cue
from an explicit alignment of the competitive environment, business strategy
and HRM-strategy" (Storey 1995: 7).

• Afstemming, complementariteit en consistentie van HRM-instrumentarium3•

De noodzakelijk geachte samenbang in instrumentarium wordt afgezet tegen
de praktijk van het traditionele personeelsmanagement waar veeleer sprake is
van telkens nieuwe thematieken die toegevoegd worden aan het personeelsbe-
leid. Rondom elke thematiek is een eigen specialisme gevormd, resulterend in
een lappendeken van losstaande aetiviteiten (Beer e.a. 1984: 2-3).

• Betrokkenheid van het lijnmanagement. Vanwege het strategiseh belang van
de human resource is hun betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor HR-
beleid crueiaal. HR-beleid kan niet overgelaten worden aan specialistische
stafmedewerkers (personeelsfunctionarissen), zoals het geval is bij het meer
traditionele personeelsmanagement.

De gezamenlijke basisassumpties van HRM benadrukken het integratieve karak-
ter van HRM. Op zich leveren ze een vrij inhoudsloos beeld van HRM op:
'anything goes', zolang HR-beleid maar aansluit bij de algemene strategie, de
instrumenten onderling goed afgestemd zijn en het beleid een verantwoordelijk-
heid van het lijnmanagement is. In veel HRM-literatuur worden echter ook meer
inhoudelijke doelen van HRM naar voren gebraeht, zoals het streven naar
flexibiliteit, kwaliteit en commitment van medewerkers. Deze punten komen het
duidelijkst naar voren als traditioneel personeelsmanagement en HRM naast
elkaar worden gezet (vgl. Beer e.a. 1984; Walton 1985a, 1985b; Bolweg/Tissen
1986; Guest 1987, 1991; Tissen 1991; Nordhaug/Gronbaug 1994). In schema
2.1 is een voorbeeld opgenomen. De vergelijking geeft zieht op gewenste en
voorgestane veranderingen in het HR-beleid, waarbij het stereotype beeld van
traditioneel personeelsmanagement gelijk wordt gesteld met beleid gericht op
beheersing en compliance, terwijl HRM gerieht is op het bewerkstelligen van
commitment. Er kunnen overigens vraagtekens worden geplaatst bij het werkelijk
nieuwe aan HRM (vgl. Legge 1989; Kluytmans 1989b; Van Dijck 1992). Zo
stelt Legge dat de tegenstellingen tussen HRM en traditioneel personeelsma-
nagement grotendeels artificieel zijn. De vermeende versehillen schrijft zij toe

2 Alhoewel er in de HRM-literatuur overeensterruning is over het gegeven dat HRM verbonden moet
zijn aan het strategisch beleid in de organisatie, wordt er echter verschillend gedacht over de wijze
en mate van samenhang tussen het algemene strategische beleid in een organisatie en HR-beleid. Bij
de bepaling van de vorm en mate van een dergelijke afstemming wordt veelal gebruik gemaakt van
de door Golden en Ramanujam (1985) ontwikkelde classificatie in 'administrative, one-way, two-way
and integrative linkages'.

3 De onderlinge consistentie van HRM-instrumenten wordt ook wei de 'internal fit' van HRM ge-
noernd, de afstemming tussen HRM en de algemene organisatiestrategie de 'external fit' (Baird/Mes-
houlam 1988).
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aan een oneerlijke vergelijking tussen het normatieve model van HRM (hoe hoort
het) en de praktijk van personeelsmanagement (hoe is het).

efficientie,
standaard prestaties,
kostenrninimalisering

organisch, flexibele rollen,
bottom-up, gedecentraliseerd

collectief, 'low trust' individueel, 'high trust'

mechanistisch, formele en
duidelijk omschreven rollen
top-down, gecentraliseerd

adaptatie,
verbeteren van prestaties,
optimale benutting competenties

Schema 2.1: Vergeiijking Personeeismanagement en HRM
(naar Guest 1991: 152).

Op het eerste gezicht lijkt de vergelijking tussen traditioneel personeelsmanage-
ment en HRM weinig directe aanknopingspunten op te leveren voor onderzoek
naar redenen voor verandering van HR-beleid binnen wetenschapsorganisaties.
Veel van de kenmerken van HRM zijn allang vanzelfsprekend binnen weten-
schapsorganisaties. Wetenschappers zijn altijd al beschouwd als vitale factor, als
'kritische succesfactor'. De aard van de werkprocessen maakt dat in grote mate
vertrouwd moet worden op de professionaliteit, inzet en betrokkenheid van
medewerkers bij het werk. High trust en een organisch regime zijn in weten-
schapsorganisaties geen nieuwe organisatieprincipes (zie hoofdstuk 3). Kortom:
de traditie op het personeelsvlak binnen wetenschapsorganisaties is van een
andere aard dan die binnen bijvoorbeeld productie-organisaties, waar in het
veri eden beheersing een veel grotere rol speelde.

Met het bovenstaande is evenwel niet gezegd dat de HRM-literatuur niets te
melden heeft over het HR-beleid in wetenschapsorganisaties. Interessant is in de
eerste plaats de nadruk die wordt gelegd op het strategisch belang van goed HR-
beleid en het noodzakelijk geachte integratieve karakter van HR-beleid (afstem-
ming is nodig met de organisatiestrategie, tussen HR-instrumenten onderling en
met het lijnmanagement). Een dergelijke benadering is op zichzelf al een grote
verandering in de aanpak binnen wetenschapsorganisaties. De mens staat welis-
waar centraal in wetenschapsorganisaties, maar dit neemt niet weg dat er lange
tijd geen expliciete beieidsmatige aandacht is besteed aan een goede benutting en
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ontwikkeling van personele competenties". Voorzover sprake was van HR-beleid
heeft dit zich in het verleden veelal in de marge van wetenschapsorganisaties
afgespeeld, losstaand van de primaire process en van onderwijs en onderzoek.
Een expliciet strategisch HR-beleid zou in wetenschapsinstellingen betekenen dat
HR-beleid juist betrekking krijgt op die primaire processen en doorwerkt in de
dagelijkse werkpraktijk. De crux van verandering in HR-beleid in wetenschaps-
organisaties betreft dan ook niet de positieve kijk op mensen (als 'kritische
succesfactor'), maar de wijze waarop hiermee vervolgens -al dan niet strate-
gisch - wordt omgegaan.
Een tweede aanknopingspunt in de HRM-literatuur kan gevonden worden in de
idee dat een zekere (interne en/of externe) druk nodig is, die leidt tot onvrede
met de status quo. Onvrede die vernieuwingen in het HR-beleid nodig en moge-
lijk maakt:

"Without dissatisfaction with things as they are, it is unlikely that members of an
organization will rally the energy needed to effect significant change. Important
change always requires time and resources, and it will not happen if people are
content with the current situation" (Beer e.a. 1984: 194).

Het denken in termen van benodigde druk is ook voor wetenschapsorganisaties
behulpzaam. In de inleiding (hoofdstuk 1) is kort aangegeven dat ook weten-
schapsorganisaties te maken hebben met een omgeving in verandering en veran-
derende prestatie-eisen. Turbulentie in de omgeving kan leiden tot een grotere
bewustwording van knelpunten en zwakke plekken binnen de eigen organisatie.
Onderzocht zal moeten worden welke specifieke dynamiserende factoren in de
(interne en externe) omgeving van wetenschapsorganisaties aanleiding zijn
geweest voor vernieuwing in HR-beleid.

HR-beleid: organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
Aansluitend bij de kernideeen van HRM vatten we HR-beleid in deze studie op
als al het (strategisch) beleid dat in een organisatie wordt gevoerd rondom de
inzet en inzetbaarheid van medewerkers teneinde werkprocessen zo goed moge-
lijk te laten verlopen (zie ook hoofdstuk 1). Belangrijk punt is hoe, met welk
instrumentarium en welke interventies hieraan wordt gewerkt. De HRM-litera-
tuur (vgl. Storey 1995; Beer e.a. 1984; Fombrun e.a. 1984) laat zien dat niet
volstaan kan worden met alleen personeelsgerichte interventies zoals selectie,
beoordeling en personeelsontwikkelingsactiviteiten. Ook organisatieontwikkeling
speelt een belangrijke rol. Aandacht is nodig voor zowel structurele factoren
(structurering van primaire processen, inrichting van besturingsprocessen) als
culturele factoren (de beinvloeding van denkwijzen, houdingen en werkwijzen).
Structurele en culturele condities zijn immers bepalend voor de organisatie-
context waarbinnen mensen werken en daarmee voor de mogelijkheden tot
benutting en ontwikkeling van personele competenties. HR-beleid omvat derhalve

4 Uiteraard waren er in het verleden individuele leidinggevenden binnen wetenschapsorganisaties die
-vaak op een impliciete wijze- toezagen op een goede benutting en ontwikkeling van competenties
van hun medewerkers. De beleidsmatige aandacht bleef echter achterwege, waardoor HR-praktijken
sterk afhankelijk waren van individuele en daarmee toevallige factoren.
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het brede werkterrein van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling (P&O-
beleid). Deze beide kanten kunnen aangemerkt worden als respectievelijk een
direct personeelsgericht HR-beleid en een indirect, situatiegericht HR-beleid
(Van Dijck 1992: 77).

De gewenste samenhang tussen organisatieontwikkeling en personeelsbeleid is
overigens geen nieuwe benadering die pas in de HRM-visie naar voren komt.
Nieuw is wei de nadruk die in het HRM-denken wordt gelegd op het integraal
bekijken van deze vraagstukken. Alhoewel in het verleden personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling veelal waren gebaseerd op eenzelfde organisatieconcept
(bijvoorbeeld een gerichtheid op control in een Tayloristisch productieconcept),
waren de interventiepraktijken van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
vaak gescheiden domeinen. De afdeling Personeelszaken werd zelden betrokken
bij de inrichting van de organisatie en het vormgeven van arbeidstaken, vormge-
vers van arbeidstaken hielden zich zelden bezig met personele vraagstukken (Van
Hootegem 1992: 96; Van der Zwaan 1991: 216). Het traditionele personeelsma-
nagement legt sterk de nadruk op 'what makes people tick' in plaats van 'setting
up the right system' (Watson 1986). In de HRM-visie zijn personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling twee kanten van een medaille, die elkaar dienen aan te
vullen', Dit uitgangspunt ligt aan de basis van deze studie. De aandacht gaat uit
naar zowel het personeelsgerichte HR-beleid als het organisatiegerichte HR-
beleid.

Visies op HR-beleid vanuit verschillende organisatieparadigma's
Tot dusver hebben we het HRM-gedachtengoed besproken als een geheel van
min of meer gelijlduidende opvattingen over het gewenste beleid ten aanzien van
human resources in de organisatie. Door HRM af te zetten tegen het meer
traditionele personeelsmanagement is de kijk op HRM als een stroming versterkt.
De beschreven kernpunten van HRM (mensen als 'kritische succesfactor',
strategische gerichtheid, samenhang en afstemming in instrumentering en de
belangrijke rol voor lijnmanagers) kunnen echter op verschillende manieren
nagevolgd worden, afuankelijk van de achterliggende (theoretische) perspectieven
op organisaties en op de plaats van mensen binnen organisaties. Inzicht in deze
perspectieven is van groot belang omdat ze bepalen welke factoren geproblemati-
seerd worden en welke niet. Scott onderstreept dit als voigt:

5 De benodigde aandacht voor zowel personeelsbeleid als organisatieontwikkeling komt ook tot uiting
in de HRM-aandachtsvelden die door verschillende auteurs worden benoemd. Beer e.a. (1984) en
Van der Zwaan (1991) noemen onder andere personele stromen en de inrichting van de organisatie
als belangrijke thema's. Fombrun e.a. (1984) kiezen, zo lijkt in eerste instantie, voor een traditioneel
nauwe afbakening van velden van HR-beleid. In hun HRM-cyclus komen alleen personeelsgerichte
aandachtsvelden voor ('selection', 'appraisal'. 'rewards' en 'development'). Ook Fombrun e.a.
benadrukken echter zeer expliciet het belang van een gelijktijdige, integrale benadering van perso-
neelsbeleid en organisatiebeleid: "The critical managerial task is to align the formal structure and the
human resource systems so that they drive the strategic objectives of the organization" (Devan-
nalFombrun/Tichy 1984: 37).
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"It is very difficuLt to comprehend or to fruitfully tuilize the Large Literature on
organizations without knowLedge of the differing perspectives underLying this
work. Why do some investigators assume that organizational goaLs are centraL
and obvious whereas others presume that goaLs are dispensabLe and cannot be
taken at face vaLue? Why does one anaLyst assert that organizations have great
difficuLty in changing their structures whiLe another assumes that change is easy
and continuous? These are the kinds of issues that cannot be understood without
knowLedge of the underlying perspectives that frame the work" (Scott 1992: 27).

In het veld van HRM-studies is het gebruikelijk om -in navolging van Storey
(1989)- een onderseheid te maken tussen een 'harde' en een 'zachte' HRM-
benadering", waarbij de eerstgenoemde benadering een utilitarian instrumenta-

--lism weerspiegelt en de tweede aanhaakt bij developmental humanism (Hen-
dry/Pettigrew 1990). Voordat we dit onderseheid nader toelichten, willen we
duidelijk maken dat de twee HRM-benaderingen terug te voeren zijn op een van
de meest centrale debatten in de organisatietheorie": zijn organisaties te beschou-
wen als 'rationele doelsystemen', als instrumenten om bepaalde doelen te berei-
ken, waarbij gedrag van partieipanten wordt gezien als bepaald door en reage-
rend op dwang vanuit de omgeving? Of is het beter te spreken over organisaties
als 'menselijke soeiale aetie', waarbij de nadruk ligt op de vormgeving van de
organisatie door aetoren? (Van Dijek 1972)8. De versehillen tussen de 'harde'
en 'zaehte' HRM-benadering weerspiegelen deze twee paradigma's ten aanzien
van organisaties en de plaats van mensen in organisaties. De 'harde' benadering
spoort met het rationele, systeemperspeetief, terwijl de 'zaehte' benadering veel
meer leunt op een sociaal-constructivistisch aetorperspeetief.

In de 'harde' HRM-benadering wordt het erueiale belang van een nauwe integra-
tie tussen HR-beleid en de algemene organisatiestrategie benadrukt. Daarbij
wordt van buiten naar binnen geredeneerd: omgevingsfaetoren bepalen de strate-
gie van een organisatie, medewerkers dienen deze strategie in hun werkzaamhe-

6 Deze tweedeling in 'harde' en 'zachte' benaderingen is de meest gebruikelijke differentiatie binnen
HRM-studies. Sommige auteurs (vgl. Wright/McMahan 1992; Steyaert 1994) onderscheiden een
groter aantal HRM-benaderingen. Waar de meeste HRM-beschouwingen -impliciet- uitgaan van
een consensusmodel, betrekken deze auteurs macht- en confhcttheorieen in hun indeling. De 'harde'
en 'zachte' HRM-benadering zijn overigens eenvoudig te plaatsen in de meer uitgebreide overzichten.
We beperken ons hier tot een bespreking van de 'harde' en 'zachte' HRM-benaderingen.

7 In de organisatieliteratuur heeft dit centrale debat verschillende benamingen gekregen. Van Dijck
(1972) duidt het aan als het onderscheid tussen een actor- en een systeembenadering. Scott (1992)
hanteert de terminologie 'rational and natural systems'. AstleylVan de Ven (1983) hebben het over
het onderscheid tussen een meer deterministische en een meer voluntaristische benadering. Lanuners
(1983) spreekt over een partijen- en systeemmodel.

8 De verschillen in zienswijze tussen deze twee perspectieven zijn zo verstrekkend dat kan worden
gesproken van twee organisatiesociologieen: de ene ziet individuele actie als een afgeleide van het
sociale systeem, de andere ziet het sociale systeem juist als afgeleide van individuele actie (Dawe
1970). Bennis (1959) spreekt in dit verband over respectievelijk 'organizations without people' en
'people without organizations'.
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den te realiseren. HR-beleid en HR-instrumenten zijn in deze visie een afgeleide
van de organisatiestrategie en een middel om het gewenste (werk)gedrag te
ontlokken en te controleren (WrightlMcMcaban 1992: 303). De 'harde' HRM-
benadering past binnen de organisatietheoretische traditie van het contingen-
tiedenken: er dient een goede 'fit' te zijn tussen het HR-beleid en de algemene
organisatiestrategie (Sparrow IHiltrop 1992). De noodzaak tot verandering van
(HR)beleid vloeit voort uit de benodigde aanpassing aan exogene factoren.
Beleidsmakers zijn in deze benadering niet zozeer bezig met keuzen maken, maar
met het verzamelen van informatie over ontwikkelingen in de omgeving ('envi-
ronmental scanning', Beer e.a. 1984: 192). Aan de hand van technische, ratione-
Ie criteria wordt vervolgens vastgesteld wat gedaan moet worden, welke aanpas-
singen nodig zijn.
In de 'harde' HRM-benadering gaat een rationele kijk op organisaties gepaard
met een human capital benadering van mensen: mensen zijn te benutten capac i-
teiten in en voor de organisatie, die zo calculatief en instrumenteel mogeJijk
ingezet moeten worden:

"It argues that people need to be managed like any other organizational resource.
This means that they have to be obtained cheaply, used sparingly and developed
and exploited as fully as possible" (Sparrow/Hiltrop 1992: 7).

De nadruk in deze HRM-benadering Jigt op Human Resource Management
(Legge 1989: 26). De economiscb-technische dimensie en daarbij passende
doelmatigbeidscriteria hebben de overhand.

In de 'zachte' HRM-benadering staat niet utilitaire benutting, maar een ontwik-
keJing van personele competenties voorop. Ook in deze benadering speelt de
integratie tussen HR-beleid en de algemene organisatiestrategieen een belangrijke
rol, maar deze wordt in de 'zachte' HRM-benadering bepaald en gemaakt door
medewerkers. Het menselijk potentieel in een organisatie wordt als uitgangspunt
genomen. Medewerkers zijn door hun kennis en kunde, hun commitment en
adaptieve vermogen een bron voor competitief voordeel". De 'zachte' benade-
ring kijkt van binnen naar buiten. Het aanwezige menselijk potentieel bepaalt
welke strategie haalbaar en wenselijk is. Strategische opties en mogelijkbeden
worden begrensd door personele factoren (Kluytmans 1992a: 23). In deze HRM-
benadering worden, geheel in lijn met het actor-perspectief, mensen gezien als
dragers van het strategieproces (Van Dijck 1992: 7). Niet contingenties en

9 Competentiemanagement, een HRM-benadering gebaseerd op de 'resource-based view of the firm'
is een uitgesproken voorbeeld van de 'zachte' HRM-benadering (vgl. Barney 1991; Wright/McMahan
1992; LadolWilson 1994; Paauwe 1994; Van Sluijs/Kluytmans 1996). Kern is dat duurzaam concur-
rentievoordeel gerelateerd is aan de heterogeniteit en immobiliteit van resources, waaronder de human
resource, zoals dit zich voordoet tussen verschillende organisaties. Heterogeniteit houdt in dat niet
e1ke organisatie de beschikking over dezelfde resources. immobiliteit betekent dat resources niet
makkelijk overgenomen of verkregen kunnen worden door andere organisaties. Om nu duurzaam
competitief concurrentievoordeel te behalen moet sprake zijn van waardevolle, schaarse, moeilijk
imiteerbare en te vervangen resources.
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omgevingscondities zijn bepalend, maar de visie van actoren op hoe de organisa-
tie kan komen tot goede resultaten. Centrale vragen en aandachtspunten zijn:

"lVhat are our values and beliefs about people at work? lVhat needs and expecta-
tions do they share in common? lVhat do we know about the conditions under
which people become committed, develop competence, and show a coincidence of
interest with the organization? What do our answers to these questions imply for
our choice of particular HRM practices?" (Beer e.a. 1984: 192).

De 'zachte' HRM-benadering is niet zozeer gericht op belnvloeding van het
gedrag van medewerkers (maximale inzet, geleverde prestaties en dergelijke),
maar op het aanspreken en benutten van de aanwezige pool van personele com-
petenties (Wright/McMahan 1992: 299). HRM is in deze veeleer 'Human Talent
Management', de nadruk in de HRM-terminologie ligt op Human Resource
Management (Legge 1989: 26).

De 'harde' en 'zachte' benadering zijn tot dusver beschreven als twee losstaande,
elkaar zelfs uitsluitende benaderingen. Het gaat er hier niet om een keuze te
maken voor een van be ide benaderingen. Zinvoller is ons te realiseren dat
veeleer sprake is van een spanningsveld tussen de noodzaak van 'humanistic'
ontwikkelingsdenken en zakelijke benutting van menselijke hulpbronnen (Van
Dijck/Henderickx/Van Hoof 1995: 18). Deze spanningsverhouding komt overeen
met de gewenste 'dubbele passendheid' van HR-beleid in wetenschapsorganisa-
ties, zoals in hoofdstuk 1 geintroduceerd. HR-beleid dient tegemoet te komen aan
de verwachtingen en doelen van medewerkers. Zij zijn immers de dragers van
het strategieproces, zander hun betrokkenheid en inzet werkt het niet. HR-beleid
dient tevens een bijdrage te leveren aan de realisatie van organisatiedoelen en het
kunnen inspelen op (veranderende) prestatie-eisen waarmee wetenschapsorganisa-
ties te maken hebben, hetgeen aansluit bij de rationele, utilitaire HRM-benade-
ring. Dit spanoingsveld staat centraal in deze studie.

Ruimte voor strategische keuzen?
De nadruk op het belang van strategische gerichtheid van HR-beleid roept de
vraag op hoeveel speelruimte er eigenlijk is voor het maken van strategische
keuzen op HR-vlak en hoe bepalend exogene factoren zijn. Onze stelling is dat
het omgaan met het geschetste spanningsveld tussen 'humanistic' ontwikkelings-
denken en zakelijke benutting van menselijke hulpbronnen niet mogelijk is
zonder een bepaalde mate van speelruimte. Door uit te gaan van een bepaalde
mate van keuzevrijheid bij de invulling van Hk-beleid'? sluiten we aan bij

10 De uitkomsten van een studie van Ten Have (1993) zijn in dit verband interessant. In een onderzoek
onder 600 bedrijven heeft hij empirisch vastgesteld dat er nauwelijks een relatie bestaat tussen het
gevoerde personeelsbeleid en de algemene strategie van een organisatie. Sociaal beleid is veel meer
•good practice', passend binnen het kader van de collectieve arbeidsverhoudingen, dan dat het
gerelateerd is aan kenmerken van arbeidsplaatsen, productiestructuur en de afzetmarkt. Ten Have
constateert verder dat het uitblijven van een 'fit' tussen organisatiestrategie en personeelsbeleid niet
resulteert in slechtere bedrijfsprestaties. Dit leidt hem tot de conclusie dat de vormgeving en inhoud
van personeelsbeleid nogal wat speelruimte en keuzevrijheid laat. Dit laatste is ook in andere
empirische studies vastgesteld (zie o.a. Paauwe 1989; KluytmanslVan Sluijs 1995).
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eritiei van de eontingentiebenadering, zoals met name geexpliciteerd in de
strategic choice benadering (Child 1972). Het uitgangspunt is dat omgevingsfae-
toren weI degelijk in een bepaalde mate dwingend zijn (een constraint), maar niet
meer dan dat. Het vermogen van aetoren om zeIf keuzen te maken kan nooit
volledig worden gedetermineerd. Er is altijd een zekere mate van speelruimte
(area of tolerance) waarbinnen aetoren eigen keuzen kunnen maken" .

De idee van een zekere mate van keuzevrijheid in plaats van een (extern) gede-
termineerde koers krijgt ondersteuning door de opvatting dat 'de omgeving' geen
puur objectief gegeven is voor een organisatie. Niet elke verandering in de
omgeving ('ruis') wordt omgezet en geinterpreteerd als probleem (difficulty,
Romme 1992: 30). AIleen faetoren die worden waargenomen door aetoren (met
name de 'dominante eoalitie' in een organisatie, Cyert/Mareh 1992; Broekstra
1989) zijn van betekenis voor strategisehe besluitvorming. De pereeptie of
attention structure (Scott 1992: 141) van partieipanten werkt als een filter van de
werkelijkheid 12. De nadruk op pereeptie en keuzevrijheid betekent niet dat de
omgeving als beinvloedende factor wordt ontkend. Er gaat weI degelijk een
eigenstandige invIoed uit van omgevingsfaetoren op de organisatie. Ter relative-
ring van het belang van pereeptie en keuzevrijheid merkt Scott op:

"Still, we do not want to conclude that all is perception and enactment. The
environment of a given organization does vary in its stability, its complexity, its
threat -and such matters can be assessed apart from ascertaining what partici-
pants believe to be the case. (. .. ) Participants mayor may not attend to these
matters, but this does not mean that what they don't know can't hurt (or help)
them" (Scott 1992: 143).

De positie die we in deze studie kiezen, is dat er een zekere speeIruimte bestaat
in organisaties om eigen HR-beleidskeuzen te maken, passend bij externe en
interne omstandigheden. Deze speelruimte maakt het mogelijk om te gaan met
het spanningsveld tussen rationeIe, zakelijke benutting van personele eompeten-

11 Zowel de contingentiebenadering als de strategische keuzebenadering gaat uit van de mogeJijkheden
tot interne organisatiedynamiek: veranderingen binnen een organisatie zijn mogelijk. In de population
ec%gy-benadering (Hannan/Freeman 1977) daarentegen wordt de structurele inertie binnen organisa-
ties groter geacht dan de mogelijkheid om via sturende ingrepen van het management organisaties aan
te passen en te veranderen. Verandering vindt veeleer plaats via ecologische selectie. Organisatiedy-
narniek blijft zo beperkt tot het komen en gaan van organisaties. Een dergelijke benaderingswijze
verschuift het niveau van analyse naar het macroniveau van populaties van organisaties. In deze studie
wordt ervan uitgegaan dat er (naast een zekere ecologische selectie) weI degeJijk ruimte is voor
interne organisatiedynarniek, dat wi! zeggen voor veranderingen en aanpassingen binnen organisaties.

12 Weick (1979) gaat nog een stap verder: het gaat niet alleen om de perceptie van de omgeving door
actoren, maar actoren oefenen actief invloed uit op hun omgeving: zij construeren ('enact') hun
omgeving. Actoren in een organisatie doen dus meer dan alleen waarnemen van de omgeving, zij
construeren en veranderen de omgeving.
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ties en 'humanistic' ontwikkeling van die competenties". Aangesloten wordt bij
noties over organisaties als weliswaar open systemen (dat wil zeggen interacte-
rend met de omgeving), maar met een bepaalde tendentie tot afscherming of
closure (vgl. Broekstra 1991). Niet aIle omgevingsveranderingen worden binnen
een organisatie opgepakt en omgezet in acties (interne aanpassingen)". Of zoals
Scott zo beeldend verwoord:

"Organizations are not fortresses. impervious to the buffeting or the blessing of
their environments. On the other hand (... J organizations are not wind tunnels.
completely open and responsive to every perturbation of their context" (Scott
1992: 123).

Aandacht voor het specifieke van HR-beleid in wetenschapsorganisaties
Het zoeken naar een 'dubbele passendheid' van HR-beleid, dat wil zeggen het
omgaan met het spanningsveld tussen zakelijke benutting en 'humanistic' ontwik-
keling van de human resource, zal per (soort) organisatie verschillend liggen. De
specifieke omgevingsfactoren waarmee men heeft te maken zijn verschillend, en
zeker zo belangrijk: de interne organisatie- of sectorspecifieke kenmerken nood-
zaken tot eigen HR-beleidskeuzen. Veel HRM-studies worden echter gekenmerkt
door een sterk prescriptieve inslag en door universele, voor aIle organisaties
gelijkluidende beschouwingen over HR-beleid. Alhoewel gewezen wordt op de
noodzaak van sectorspecifieke benaderingen van HR-beleid, wordt dit node
gemist (Kluytmans 1989a: 15).
Nu bestaat de HRM-literatuur behalve uit universele beleidsbeschouwingen ook
uit een grote verzameling van juist zeer concrete 'succes'verhalen met een sterk
instrumentele focus. Het nadeel van deze instrumenteel gerichte bijdragen is dat
veelal 'losse' verhalen worden verteld, zonder dat aangegeven wordt hoe een
specifiek instrument samenhangt met andere instrumenten, met de algemene
strategie en ook zonder dat duidelijk wordt welke kijk op organiseren en mensen
in de organisatie erachter schuilt (Sparrow/Hiltrop 1994: 5).

Er is een vrij groot gat tussen enerzijds de universele, prescriptieve 'discours'
over HR-beleid en anderzijds de concrete, instrumentele benadering van HR-
beleid in de praktijk van alledag. Behoefte bestaat aan onderzoek en theorieont-
wikkeling op het middenvlak hiertussen. In deze studie willen we ons juist op dit
middenvlak begeven: het specifieke van HR-beleid in wetenschapsorganisaties

13 Hiermee sluiten we aan bij andere HRM-studies waarin het idee van -gelimiteerde- keuzevrijheid
als uitgangspunt wordt genomen. Voorbeelden zijn de benadering van Beer e.a. (1984) waarin 'HRM
policy choices' centraal staan, de aanpak van Van Dijck (1989) waarbij de strategische keuzen van
het management het uitgangspunt vormen voor de HRM-'implicatiematrix'. Ook Paauwe (1994,
1995) gaat in zijn HRM-model uit van een bepaalde manoeuvreerruimte voor de 'dominante coalitie',
ingebed in het spanningsveld van doelmatigheid en rechtvaardigheid.

14 Ten Have (1993: 260) spreekt in dit verband over een transformatormodel (organisatiedynamiek is
te begrijpen als een reactie op veranderende inputs vanuit de omgeving) en een resonatormodel
(hierbij is dynarniek van organisaties het gevolg van de interne structuur en interne interacties). Het
verschil in perspectief is dat tussen een open en meer afgeschermde, gesloten systeembenadering.
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staat centraal. Aandacht is nodig voor de voor wetenschapsorganisaties geldende
contingenties en de betekenis van die contingenties bij HR-keuzen. Verschillende
punten spelen daarbij een rol.
Allereerst stelt de aard van de werkzaarnheden specifieke eisen aan het te voeren
HR-beleid. Deze eisen zullen anders liggen voor wetenschappelijke werkzaarnhe-
den dan voor bijvoorbeeld productiewerk.
Daamaast dient rekening gehouden te worden met doelen, wensen en verwach-
tingen van medewerkers, althans als men streeft naar gemotiveerde en gecom-
miteerde medewerkers. Verschillen tussen (soorten) organisaties zijn te verwach-
ten. In wetenschapsorganisaties heeft men te maken met professionals, die vanuit
een professioneel referentiekader oordelen over voorgestane organisatieontwikke-
ling en personeelsbeleid. Ook dit vergt een eigen, sectorspecifieke benadering
van HR-beleid.
Een derde punt om rekening mee te houden bij veranderingen in HR-beleid
betreft de in de loop van de tijd gegroeide beleidspraktijk. HR-beleid wordt
zelden in een tabula rasa situatie ontwikkeld. Elke - bestaande - organisatie
heeft te maken met een eigen 'levensgeschiedenis' (Mayntz 1985: 24) oftewel
een 'bestuurlijk-organisatorische erfenis' (Paauwe 1994: 33). De in het verleden
ontstane structuren, methodieken, bekwaarnheden, waarden, etcetera zijn belang-
rijke invloedsfactoren (zowel positief als negatief) voor de verder te maken
keuzen ten aanzien van HR-beleid. Met deze bestuurlijk-organisatorische erfenis
hebben organisaties nu om te gaan. Binnen wetenschapsorganisaties kan worden
gewezen op een van oudsher bestaande specifieke wijze van organiseren en
(non)sturing, waarbij sterk geredeneerd wordt vanuit de complexiteit en onzeker-
heid van de werkzaarnheden en de (werkelijke dan weI vermeende) wensen en
verlangens van de betrokken professionals. Dit klassieke organisatie- en sturings-
regime kan als bestuurlijk-organisatorische erfenis van wetenschapsorganisaties
worden aangemerkt en vormt de 'uitgangspositie' waarvandaan HR-beleidsont-
wikkeling plaatsvindt.

2.2 RET ANALYSEKADER VOOR DEZE STUDIE

In het eerste deel van dit hoofdstuk zijn enkele hoofdlijnen van discussie uit de
HRM-literatuur besproken. Er is in het bijzonder aandacht gevraagd voor die
thema's die voor deze studie van belang zijn. In het analysekader van deze studie
komen deze punten samen. Het is de weergave van de belangrijkste aandachts-
punten en invalshoeken die centraal staan in het onderzoek.

Het analysekader in vogelvlucht
In elke organisatie kan naast de aUedaagse werkpraktijk waarin medewerkers de
primaire processen van de organisatie daadwerkelijk uitvoeren, een proces van
- strategische - beleidsvormiug onderscheiden worden. Vanuit het beleidsvor-
mingsproces wordt getracht sturing te geven aan de dagelijkse werkpraktijk en
de activiteiten die daar ondernomen worden (De Leeuw 1988). De doorwerking
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van het beleid in die werkpraktijk is evenweJ niet altijd optirnaal. In organisaties
is soms eerder sprake van twee parallelle stromen waarbij beJeidsvormingspro-
cessen en dagelijkse werkprocessen vrijweJ onatbankelijk van elkaar verJopen.

Kerngedachte in het anaJysekader voor deze studie (zie figuur 2.2) is dat door
het voeren van human resource beleid in wetenschapsorganisaties een raakvlak
kan ontstaan tussen de strategische sturing van onderzoeks- en onderwijsproces-
sen en de dagelijkse werkpraktijk van die processen. Juist in wetenschapsorgani-
saties waar de menselijke factor een zeer bepaJende rol speelt in de werkpro-
cessen zou HR-beleid een belangrijke, strategische bijdrage moeten kunnen
leveren. In het vervolg van deze studie zal nader uiteengezet worden dat HR-
beleid in wetenschapsorganisaties deze intermediaire, strategische functie in het
verleden niet of nauwelijks heeft vervuld. HR-beleid +voor zover hiervan sprake
was- speelde zich af in de marge van wetenschapsorganisaties, losstaand van de
prirnaire processen. Deze HR-praktijk heeft lange tijd een duidelijke functional i-
teit gehad en niet tot grote problemen geleid.

Dit roept de vraag op waarom bestaande werkwijzen veranderd zouden moeten
worden. Een belangrijk vertrekpunt in deze studie is daarom het nagaan waarin
de 'ontevredenheid met de status quo' schuilt. Veronderstelling is dat er bepaalde
dynamiserende factoren zijn die nopen tot een ander HR-beleid. Daarbij kan
gedacht worden aan veranderingen in de externe omgeving van een organisatie,
bijvoorbeeld de politiek van de overheid inzake onderwijs en onderzoek, de
'markt'vraag naar onderzoek en onderwijs, veranderde inhoudelijke verwachtin-
gen van opdrachtgevers en klanten.
De ervaren noodzaak voor verandering van HR-beleid kan - behalve uit de
externe omgeving - ook ingegeven worden door de wens om gesignaleerde
knelpunten in de eigen, interne organisatie aan te pakken. Knelpunten waardoor
de organisatie niet adequaat - bekeken in het licht van de prestatie-eisen waar-
mee de organisatie wordt geconfronteerd of bekeken vanuit de verwachtingen en
doelen van medewerkers - haar primaire processen verricht.

Belangrijk in het analysekader is dat HR-beleid strategisch beleid is, dat wil
zeggen dat er een samenhang is tussen het HR-beleid en de algemene onder-
zoeks- en onderwijsstrategie. Deze opvatting sluit nauw aan op het HRM-gedach-
tengoed, waarin - juist vanwege de toegenomen noodzaak om het menselijk
potentieel in een organisatie goed te benutten en te ontwikkelen - sterk de
nadruk ligt op de strategische gerichtheid van het HR-beleid. In het analysekader
gaan we uit van een rationele, zakelijke benadering waarbij de algemene strategie
richtsnoer is voor het te voeren HR-beleid. De hieruit resulterende acties en
interventies moeten ertoe leiden dat de beoogde veranderingen doordringen in de
alledaagse werkpraktijk. In het anaJysekader is dit met neerwaartse pijlen aange-
geven (zie figuur 2.2).
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Dynamiserende factoren:
• veranderingen in omgeving
• ervaren interne knelpunten

Strategisch onderzoeks- en onderwijsbeleid

beleids-
indicaties

, •••••••••••••••••• richtsnoe

HR-beleidskeuzen rekening houdend met:
• aard werkprocessen
• doelen en verwachtingen medewerkers
• bestuurlijk-organisatorische erfenis -.....

.... / -,
,.

Organisatie- Personeels-
ontwikkeling, 1lIIIE • beleid, direct
indirect situatie- personeels-
gericht beleid gericht beleid

praktische
signalering acties

alledaagse (onderzoeks- en onderwijs)praktijk,
feitelijke benutting en ontwikkeling van
personele competenties

Figuur 2.2: HR-beleid in wetenschapsorganisaties: het anaiysekader
(bewerking van Fruytier/Yan Sluijs/Timmerhuis 1992: 77).

32



HR-beleid heeft echter niet alleen een dienende en ondersteunende functie ten
opzichte van het strategisch beleid. In het analysekader is ook plaats ingeruimd
voor een 'humanistic' ontwikkelingsgerichte HR-benadering, waarbij medewer-
kers worden gezien als dragers van het strategieproces. Een goede signalering en
inventarisatie van het geheel aan aanwezige (individuele) competenties in de
organisatie en de individuele doelen en verwachtingen van medewerkers leveren
indicaties op voor het te voeren strategisch beleid. De strategische keuzen
worden medebepaald en begrensd door deze personele factoren. De opwaartse
pijlen in het analysekader geven dit weer.
In het analysekader wordt zo tot uiting gebracht dat de gewenste 'dubbele pas-
sendheid' van HR-beleid in wetenschapsorganisaties centraal staat, dat wil
zeggen een HR-beleid dat tegemoet komt aan de verwachtingen en doelen van
medewerkers alsook een bijdrage levert aan het kunnen inspelen op (veranderen-
de) prestatie-eisen waarmee wetenschapsorganisaties te maken hebben.

Bij de vormgeving van HR-beleid dient, naast de benodigde strategische gericht-
heid, rekening gehouden te worden met organisatie- of sectorspecifieke kenmer-
ken zoals de aard van de verrichte werkzaamheden, kenmerken, doelen en
verwachtingen van medewerkers, en de 'bestuurlijk-organisatorische erfenis' . Het
vormt de context bij het HR-beleid in wetenschapsorganisaties, die een belangrij-
ke rol speelt bij de evaluatie van de gewenste 'dubbele passendheid' van HR-
beleid. Het specifieke van HR-beleid in wetenschapsorganisaties wordt zo be-
licht.

In het analysekader worden aan HR-beleid twee kanten onderscheiden. HR-beleid
heeft betrekking op organisatieontwikkeling, dat wil zeggen een beleid gericht op
de structurele en culturele condities waaronder wordt gewerkt. Dit kan opgevat
worden als een indirect, situatiegericht beleid om een goede benutting en ontwik-
keling van personele competenties te stimuleren. HR-beleid heeft tevens betrek-
king op personeelsbeleid. Dit betreft juist direct personeelsgericht beleid, gericht
op het werken, functioneren en presteren van medewerkers om zodoende een
goede benutting en ontwikkeling van personele competenties te bevorderen.
Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid worden in het analysekader (analy-
tisch) uiteengehaald en in deze studie ook afzonderlijk aan de orde gesteld.
Aandacht voor de samenhang en onderlinge afstemming zal evenwel niet ontbre-
ken.

Een kanttekening bij het analysekader is tenslotte dat geen expliciete aandacht
wordt geschonken aan de effecten van gevoerd HR-beleid op de uiteindelijke
performance van een organisatie (i.e. de verwezenlijking van organisatiedoelen).
Het belang ervan staat buiten kijf, maar blijft hier buiten beschouwing. Effectrne-
ting zou in de onderzochte wetenschapsorganisaties veelal prematuur zijn ge-
weest. Het HR-beleid dat in deze studie wordt geanalyseerd, is meestal van
recente datum. Effectrneting vergt bovendien een nulmeting en een longitudinale
aanpak, de casus sen dienen gedurende een langere tijd gevolgd te worden om de
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effeeten van gevoerd beleid vast te kunnen stellen. Een dergelijke aanpak is in
het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze studie niet gevolgd. We concentre-
ren ons in deze studie op de inhoudelijke kant van HR-beleidskeuzen, waarmee
zieht wordt verkregen op passend, sectorspecifiek HR-beleid inwetenschapsorga-
nisaties.
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3 Over bet werk, wetenscbappers en de
wetenscbapsorganisatie

Met welke sectorspecifieke kenmerken moet rekening worden gebouden bij de
ontwikkeling van HR-beleid in wetenscbapsorganisaties? Door antwoord te geven
op deze vraag scbetsen we in dit boofdstuk de context waarbinnen HR-beleid in
wetenscbapsorganisaties moet worden gevoerd. We gaan in op de aard van de
werkprocessen in wetenschapsorganisaties, de karakteristieken van wetenscbappe-
lijk medewerkers en de 'besruurlijk-organisatorische erfenis' van wetenscbapsor-
ganisaties (het klassieke organisatie- en sturingsregime).

Veel verwijzingen naar wetenschappers en hun werkzaambeden kunnen gevonden
worden in de meer algemene literatuur over professionals en professionele
organisaties (vgl. Mok 1973; Mintzberg 1979; Ouchi 1979; Raelin 1985; Sbape-
ro 1985; Weggeman 1992, 1995; Van Delden 1991, 1996). Wat over professio-
nals gescbreven is, wordt veelal bij uitstek van toepassing geacbt op wetenscbap-
pers. Reden om in dit boofdstuk niet aIleen specifieke literatuur over wetenschap
en wetenscbapsorganisaties in bescbouwing te nemen, maar tevens studies over
professionele werkzaarnbeden, professionals en professionele organisaties. Waar
nodig zal worden aangegeven in hoeverre bet beeld van professionals dat naar
voren komt uit deze literatuur specifiek op wetenschappers en wetenschaps-
organisaties van toepassing is.

Het risico bestaat dat het gebruik van literatuur over professioneel werk, profes-
sionals en professionele organisaties een enorme begripsverwarring oproept over
wat nu bet te bestuderen object is':

"Wat is een professionele organisatie? Is het een organisatie die professioneel is?
Of zijn de mensen die erin werken professioneel? Of is het product van de organi-
satie professioneel?" (Mok 1973: 95).

In dit boofdstuk komen alledrie invalshoeken aan bod, waarbij bet startpunt ligt
bij het nader bescbouwen van de aard van primaire processen, de wetenscbappe-
lijke werkzaambeden die worden verricht. Juist de bijzondere aard van professio-
nele werkzaambeden (de 'producten') maken dat een bepaald type medewerker
('professional') nodig is, wiens werk bovendien op een specifieke, van andere
soorten werkzaambeden afwijkende manier wordt georganiseerd en gestuurd of
zou moeten worden (de 'professionele organisatie'). In paragraaf 3.1 gaan we in

Gebruik van Iiteratuur over professionals en professioneel werk kan tevens leiden tot begripsverwar-
ring over het analyseniveau waarover gesproken wordt (vgl. Mok 1973: 72-73). In deze studie
beperken we ons tot de professie-literatuur die handelt over het werk zelf en de mensen die het werk
uitvoeren. De groei van professioneel werk en de betekenis hiervan in de samenleving. de processen
van beroepsvorming en de kenmerken waaraan een bepaald beroep moet voldoen om als een 'echte
professie' te worden aangemerkt, zijn voor deze studie niet direct relevant en komen verder niet aan
de orde. Een uitputtende bespreking van literatuur over professionals is in dit bestek niet de ambitie.



op de kenmerken van professioneel en meer specifiek wetenschappeJijk werk. In
paragraaf 3.2 staan de specifieke kenmerken van de professionals c.q. weten-
schappers die dit werk verrichten centraal. Aansluitend gaat paragraaf 3.3 over
de 'bijpassende' wijze van organisering en sturing van het werk en de medewer-
kers. Het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties
wordt in deze paragraaf uiteengezet.

3.1 OVER PROFESSIONEEL IN CASU WETENSCHAPPELIJK WERK

De bijzondere aard van professionele werkzaamheden maakt dat de werkuitvoer-
ders (de professionals) per definitie op een bijzondere wijze georganiseerd en ge-
stuurd dienen te worden, zo wordt vaak gesteld. In de literatuur over profes-
sionals wordt met grote stelligheid naar voren gebracht dat organisatievormen en
sturingsmechanismen die in productie-organisaties worden gebruikt, niet geschikt
zijn voor professioneel werk:

'The techniques developed for managing assembly lines are not appropriate to the
management of professional activities. Most management literature is written to
explain and advise on the management of routine and specifiable jobs, and is
consequently inappropriate to the management of professional activities" (Shapero
1985: xvi).

Deze op zich invoelbare constatering roept de behoefte op aan een precisering
van het bijzondere aan die professionele werkzaamheden, dat maakt dat de
organisering en sturing van de medewerkers die deze werkzaamheden verrichten
aparte aandacht behoeft.

Eerste afbakening professioneel werk van andersoortige werkzaamheden
De vraag is allereerst wat professioneie werkzaamheden onderscheidt van ander-
soortige werkzaamheden. Deze vraag is des te beiangrijker, omdat in de loop
van de tijd de afbakening van wat professioneel werk is, sterk is vervaagd. De
status verbonden aan het verrichten van professioneel werk heeft ertoe geleid dat
heden ten dage vele soorten werk worden aangemerkt als 'professioneel'. Wilen-
sky (1964) sprak al veel eerder over 'the professionalization of everyone'. De
verwarring over wat nu professioneel werk is en wat niet, neemt nog toe doordat
naast 'professioneel werk' ook gesproken wordt over 'werk dat professioneel
verricht wordt'. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op werk dat degeJijk en
met een zekere vakkennis wordt verricht of op werk dat een volledige dagtaak
inneemt en voorziet in het levensonderhoud (de overgang van vrijwilJige naar
beroepsarbeid). In deze zin kan bijvoorbeeld ook schoonmaakwerk 'professio-
neel' verricht worden en spreekt men van profvoetballers ter onderscheiding van
amateurs. Afbakening van professioneel werk van andersoortige werkzaamheden
is derhalve gewenst.

De organisatieliteratuur kent vele indelingen en typologieen van soorten werk-
zaamheden. Gemeenschappelijk is dat -ter differentiatie van soorten werk-
zaamheden - veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mate van complexiteit en
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de mate van onzekerheid van het werk. Aan complexiteit en onzekerheid van het
werk worden echter verschillende betekenissen gehecht, afhankelijk of de begrip-
pen gekoppeld zijn aan inputkenmerken, troughput- of proceskenmerken en
outputkenmerken van het werk. We nemen dit kort door om zodoende professio-
neel werk te kunnen plaatsen.

Voor wat betreft inputkenmerken wordt complexiteit van het werk bepaald door
de variabiliteit van het soort opdrachten en vraagstukken waarmee medewerkers
worden geconfronteerd. Het geeft aan hoeveel uitzonderlijke gevallen er in het
werk zijn. Onzekerheid heeft te maken met de voorspelbaarheid van variatie in
opdrachten of vraagstukken. Indien van te voren bekend is wanneer verschillend-
soortige vraagstukken zich voordoen, is er weinig onzekerheid. Auteurs die
inputkenmerken als invalshoek nemen, stellen uniforme, herhaalbare en voorspel-
bare taken tegenover niet-uniforme, unieke, one of a kind taken (Litwak 1961;
Perrow 1967; Van de VenJDelbecq 1974; Shapero 1985). Op dit continuum
wordt professioneel werk aan de kant van de niet-uniforme, unieke en niet
voorspelbare taken geplaatst.

Andere auteurs richten zich op proceskenmerken of throughputkenmerken van
het werk. Complexiteit heeft dan be trekking op de samengesteldheid of verwe-
venheid van de te verrichten handelingen, onzekerheid op de mate waarin het
verloop van werkprocessen op voorhand kan worden gespecificeerd en gepro-
grammeerd door derden (Van de VenlDelbecq 1974; Mintzberg 1979; Ouchi
1979, Shapero 1985; De Leeuw 1988). De vraag is in hoeverre standaardisering
van het werk mogelijk is door het precies voorschrijven van werkmethoden,
werkvolgorde en aanpak. Stellingname in de literatuur is dat vanwege de com-
plexiteit van het werk (de samengesteldheid ofverwevenheid van de te verrichten
handelingen) bij professioneel werk standaardisering onmogelijk is. Professioneel
werk laat zich niet door derden in detail uiteenleggen en programmeren:

"As long as the process cannot be specified in detail it is not possible to spell out
the specific requisite skills and to train people for them. In the context of profes-
sional work, job descriptions are at best glittering generalities: 'Do science in a
scientific manner and answer the phone in the absence of the boss'" (Shapero
1985: xvi).

Complexiteit en onzekerheid van werk heeft ten derde betrekking op outputken-
merken van het werk. Het gaat om de meetbaarheid van outputs en de rnogelijk-
heid om de resultaten op voorhand te specificeren (Ouchi 1979; Mintzberg 1979;
Williamson 1985; Van Delden 1991). Kenmerkend voor professioneel werk is
dat de resultaten van het werk moeilijk te meten zijn. Het is niet goed mogelijk
om precieze, in kwantiteit en kwaliteit omschreven resultaten te definieren:

"(.. ), the outputs of professional work cannot easily be measured, and so do not
lend themselves to standardization. Imagine a planner trying to define a cure in
psychiatry, the amount of learning that takes place in the classroom, or the
quality of an accountant's audit" (Mintzberg 1979: 352).
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Wellicht het meest essentieel voor professioneel werk is dat vaak ook onbekend
is hoe het gewenste eindproduct emit ziet. De doelstelling kan helder geformu-
leerd worden (bijvoorbeeld: een geneesmiddel voor kanker), maar er is een grote
mate van onzekerheid Of er een oplossing gevonden kan worden en zo ja, hoe die
er dan uit zou moeten zien. De inherente onzekerheid over de output van werk-
zaamheden speelt met name bij innovatieve werkzaamheden een belangrijke rol.

Samenvattend definieren we professionele werkzaarnheden als werk gekenmerkt
door een hoge mate van complexiteit en onzekerheid, zowel voor wat betreft de
inputkenmerken, throughput- of proceskenmerken ais outputkenmerken van het
werk. In schema 3.1 zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van
professioneel werk ten opzichte van andersoortige werkzaamheden weergegeven.

Schema 3.1: Onderscheidende kenmerken van professioneel werk.

Nadere atbakening van professioneel werk
Met de bovenbeschreven kenmerken is een eerste plaatsbepaling gegeven van
professioneel werk. Tot de aigemene categorie van professioneel werk kunnen
echter nog heel verschillende activiteiten gerekend worden. Wenselijk is om een
nadere specificering van professioneel werk te maken, zodat de aard van weten-
schappelijk werk beter kan worden geduid.

Een zinvol aanvullend criterium ter onderscheiding van soorten professioneel
werk betreft de +formele en wetenschappelijk gefundeerde- kennis benodigd
voor het werk (Mintzberg 1979; Shapero 1985; Van Delden 1991). Met deze
kenniscomponent wordt zowel gedoeid op de kennisintensiteit van het werk (de
benodigde hoogwaardige kennis om het werk uit te kunnen voeren) als de ge-
structureerdheid van kennis (de body of knowledge waarvan gebruik wordt
gemaakt). Aan de hand van deze kenniscomponent is het mogelijk onderscheid
te maken tussen bijvoorbeeld kunst en onderzoek. Beide worden weliswaar
gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en onzekerheid, maar alleen bij
onderzoekswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardige en
gestructureerde kennisbasis. Hantering van deze kenniscomponent maakt onder-
scheid mogelijk tussen skill based werkzaamheden en knowledge based werk.

38



De toevoeging van de kenniscomponent als onderscheidend kenmerk van profes-
sioneel werk impliceert dat in deze studie een -in vergeJijking met het dagelijk-
se spraakgebruik - beperkte omschrijving van professionele werkzaamheden
wordt gevolgd: werkzaamheden die niet aileen gekenmerkt worden door een
hoge mate van complexiteit en onzekerheid maar waarvoor tevens een hoogwaar-
dige en gestructureerde kennisbasis benodigd is. De primaire process en in weten-
schapsorganisaties behoren tot deze categorie van professionele werkzaamheden.

Onderscheid tussen innovatief en meer routinematig professioneel werk
Binnen de nu afgebakende categorie van professioneel werk kan tenslotte nog
onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het innoverende, improviserende
professionele werk waarbij op basis van creativiteit en improvisatietalent voort-
durend nieuwe informatie wordt gegenereerd en anderzijds het hoogwaardig
professionele werk waarbij bepaalde -vaak door de professional zelf ontwikkel-
de- routines of proto collen kunnen worden gebruikf (Weggeman 1992: 26-28).
Het onderscheid verwijst naar de meer of mindere mate waarin vaste search
procedures (Perrow 1967) gehanteerd (kunnen) worden om vast te stellen wat er
aan de hand is en hoe vervolgens gehandeld dient te worden. Mintzberg (1979:
352) spreekt in dit verband van pigeonholing, hetgeen betekent dat een professio-
nal een diagnose maakt van de voorliggende vraag in termen van een aantal
bekende categorieen en vervolgens een standaardprogramma toepast. Het vereen-
voudigt het professionele werk aanzienlijk. Niet elk probleem of vraag hoeft als
uniek te worden gezien en uitgebreid geanalyseerd te worden. Zo heeft bijvoor-
beeld een huisarts diagnosemiddelen ter beschikking om te bepalen wat er aan de
hand is. Een onderzoeker heeft evenwel vaak te maken met problemen waarvan
hij aard, omvang en implicaties niet kan vaststellen met behulp van bekende en
trefzekere technieken van onderzoek. Hij moet het hebben van inruitie, ervaring
en Fingerspitzengefuhl. Gebruik van pigeonholing en vaste search procedures is
geen ontkenning van de variabiliteit of complexiteit van het werk, maar biedt de
individuele professional een manier om er mee om te gaan en onzekerheid te
verminderen. Dergelijke min of meer vaste recepten van handel en kunnen aIleen
worden toegepast bij professionele werkzaamheden die niet berusten op een
noodzaak tot innovatie. Indien innovatie gewenst is, volstaan vaste recepturen
niet langer. Innovatie vraagt immers om het loslaten van bekende oplossingen,
het verkennen van meerdere alternatieven en het inslaan van nieuwe wegen.

Vertaald naar wetenschappelijk werk correspondeert het onderscheid tussen
innoverend en meer routinematig professioneel werk met het vee! gemaakte
onderscheid tussen fundamenteel, verklarend werk en oplossingsgericht, toege-

2 Dit onderscheid is gerelateerd aan single loop en double loop leerprocessen (Argyris 1976; Argy-
ris/Schon 1978). Bij het omgaan met de cornplexiteit en onzekerheid van het meer routinematige
professionele werk kan worden volstaan met single loop leerprocessen. Omgaan met de complexiteit
en onzekerheid van innoverend, improviserend werk vergt double loop Jeerprocessen.
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past werk'. Fundamenteel wetenschappelijk werk waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan theorievorming en kennisontwikkeJing wordt gezien als innovatief,
improviserend werk. Toegepast wetenschappelijk werk draagt bij aan de ontwik-
keling van een product of productietechniek en zou een meer routinematig
karakter hebben. Het onderscheid wordt veelal als een-dimensionaal voorgesteld,
een continuum van meer en minder innovatief, improviserend, voorspelbaar en
ook meer en minder planbaar en organiseerbaar. Vraag is of het op deze wijze
tegenover elkaar stellen van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk werk
terecht is. Er is veeleer sprake van twee afzonderlijke dimensies: de mate van
theoretisch-wetenschappelijke gerichtheid en de mate van toepassingsgerichtheid.
Fundamenteel-theoretisch onderzoek kan immers (op langere of kortere termijn)
toepassingsgericht zijn en toegepast praktisch onderzoek kan ook een bijdrage
leveren aan theoretisch-wetenschappelijke ontwikkeling. Uit empirisch onderzoek
(Fisscher 1986) blijkt dat in verschillende settings die .veelalgeassocieerd worden
met toegepast respectievelijk fundamenteel onderzoek (industriele research,
technische en algemene universiteiten) zowel sprake is van een theoretisch-weten-
schappelijke gerichtheid van het werk, als van een toepassingsgerichtheid. De
verschillen tussen de settings zijn eerder gradueel dan fundamenteel van aard".

In elke wetenschapsorganisatie, of het nu een faculteit, een toegepast onder-
zoeksinstituut of een R&D-Iaboratorium is, zullen zowel improviserende als
routinematige soorten werkzaarnheden voorkomen. Van een mix van werkzaam-
heden is niet alleen op organisatieniveau sprake, maar ook op het niveau van
groepen binnen de organisatie en op het niveau van de werkzaarnheden van
individuele wetenschappers. De verhouding tussen beide soorten werkzaarnheden
kan echter sterk varieren, In deze studie wordt zowel het improviserende, al dan
niet fundamenteel wetenschappelijk werk als het wetenschappelijk werk met
eigen routines in de beschouwing betrokken".

3 In literatuur over wetenschap wordt overigens ook wei onderscheid in drie categcrieen gemaakt:
fundamenteel werk, toegepast werk en productontwikkelingswerk.

4 In algemene universiteiten wordt relatief het hoogst gescoord op theoretlsch-wetenschappelijke
gerichtheid van het werk, maar de toepassingsgerichtheid scoort zeker niet extreem laag. In het indus-
triele research-Iaboratorium is dit juist omgekeerd: een verhoudingsgewijs hoge score op toepas-
singsgerichtheid, maar tevens een niet onaanzienlijke score op de theoretisch-wetenschappelijke
gerichtheid. Medewerkers van technische universiteiten zitten hier tussenin (Fisscher 1986: 56).
Conclusie is dat het niet aangaat het werk in de verschillende 'settings' (industriele research, onder-
zoeksinstituten en universiteiten) een-op-een te koppelen aan de meer toegepaste dan wei meer funda-
mentele gerichtheid van her werk. Dat dit desalniettemin vaak gebeurt, kan toegeschreven worden aan
een achterliggende variabele waarnaar vaak verwezen wordt, te weten de aard van de financiering van
het werk. Fundarnenteel onderzoek heeft de connotatie van 'vrij' en ongebonden werk (theory
driven), terwijl toegepast wetenschappelijk werk wordt geassocieerd met werk 'in opdracht' (market
driven). Veronderstelling is dat, varierend met de aard van de financiering, verschillende vormen van
sturing en organisatie passend zijn. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 gaan we hierop dieper in.

5 In hoofdstuk 1, tabel 1.2 is de aard van de primaire processen in aile onderzochte wetenschapsorgani-
saties aangegeven. Vermeld wordt of het zwaartepunt van werkzaarnheden ligt bij toegepast of
fundamenteel wetenschappelijk werk.
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Schematisch overzicht van atbakening aard werkzaamheden
In deze paragraaf is in een aantal stappen een atbakening en positionering van
wetenschappelijk werk gegeven. Het onderstaande schema (schema 3.2) geeft een
samenvatting van deze afbakening. De arcering geeft aan welke soort werkzaam-
heden in deze studie centraal staan. In het schema komt overigens tot uiting dat
ook voor het niet-professionele werk (werk met een lage mate van complexiteit
en onzekerheid en/of waarvoor geen gestructureerde kennisbasis nodig is) onder-
scheid gemaakt kan worden naar het al dan niet gebruik van vaste recepten van
handelwijzen. Hantering van vaste search procedures is niet voorbehouden aan
professioneel werk.

kennis zwak gestructureerd
skill based

kennis sterk gestructureerd
knowledge based

wei search
procedures

geen search
procedures

geen search
procedures

lage mate
van com-
plexiteit en
onzeker-
heid

eenvoudig routi-
newerk met stan-
daardoplossin-
gen, bijv. lopen-
de bandwerk

ambachtelijk
werk, zonder
standaardoplossin-
gen, bijv. teken-
werk

eenvoudig pro-
bleemoplossend
werk, bijv.
onderhoud

non-routine werk,
bijv. artistiek
werk, kunst

hoge mate
van com-
plexiteit en
onzeker-
heid

wei search
procedures
hoogwaardig rou-
tinewerk met stan-
daardoplossingen,
bijv. laboranten-
werk

hoogwaardig
terugkerend werk
zonder standaard-
oplossingen, bijv.
logistiek werk

Schema 3.2: Overzicht van de afbakening van professioneel werk.

3.2 OVER PROFESSIONALS IN CASU WETENSCHAPPERS

Na de bespreking van de aard van professionele werkzaamheden komt in deze
paragraaf de professional in casu de wetenschapper als de uitvoerder van profes-
sionele werkzaamheden aan de orde. Aan de hand van de +uit de literatuur naar
voren komende - onderscheidende kenmerken van professionals in casu weten-
schappers geven we een schets van de persoonlijke doelen, orientaties en motiva-
tie van deze uitvoerders. Deze aanpak staat bekend als de kenmerkbenadering".
De schets van professionele kenmerken geeft -over organisatiegrenzen heen-
zieht op de denk- en handelwijzen van professionals en de referentiegroep

6 De aandacht gaat uit naar kenrnerken van de professional a1s persoon en niet naar de kenrnerken van
het beroep en beroepsvonning. De attitudinal attributes van professionals staan centraal in plaats van
de structural aspects (Hall 1968). Structurele kenmerken zijn zaken die professies onderscheiden van
niet-professies, zoals een eigen trainingsschool, een professionele associatie, een ethiekcode en
structurele autonornie van het beroep in de zin van een monopoliepositie en collegiale toetsing (Hall
1968: 92-93).
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waaraan zij zich spiegelen. De kenmerken kunnen opgevat worden als gedragsre-
gulerende principes. Met deze kenmerkende motivatie, orientaties, wensen en
verwachtingen van wetenschappers dient rekening gehouden te worden bij HR-
beleidsontwikkeling. Het is mede bepalend voor de passendheid van HR-beleids-
keuzen in wetenschapsorganisaties.

1 Kenmerken van professionals
Vele auteurs hebben een poging ondernomen om de belangrijkste kenmerken van
professionals te specificeren. In een vaak aangehaald overzichtsartikel benoemen

(
Kerr, Schriesheim en Von Glinow (1977) zes kenmerken van ideaaltypische

professionals, kenmerken die met enige regelmaat in de literatuur over professio-
) nals naar voren komen. We geven deze zes kenmerken weer, waarbij uit andere
\ studies enkele accenten zijn toegevoegd.
- • Expertise, verkregen door middel van een (langdurige) opleiding en training

in een bepaald kennisgebied (body of knowledge). Deze expertise is de basis
voor het op een professionele manier kunnen uitvoeren van het werk. De
opleiding en training draagt niet aIleen zorg voor een inhoudelijke kennisbasis,
maar tevens voor een gedegen socialisatie en indoctrinatie van de professional-
in-spe in het vakgebied (Mintzberg 1979: 350). Door scholing worden tevens
de normen en waarden, de gewenste werkwijzen overgedragen die professio-
nals zich eigen maken.

• Een gevoelde noodzaak van en grote behoefte aan autonomie bij het gebruik
maken van die expertise. De behoefte aan autonomie betreft keuzevrijheid van
werkwijze en van doelen (means and ends). Professionele autonomie wordt
nodig geacht voor initiatief, creativiteit en innovativiteit. Autonornie wordt in
veel studies z6 sterk benadrukt, dat het bijna synoniem is geworden met
professionaliteit (Van der Krogt 1981: 40).

• Commitment: een sterke betrokkenheid bij, verantwoordelijkbeidsgevoel voor
en toewijding aan het werk zelf. Sommigen spreken van een 'roeping' (Hall
1968: 93). Dit gaat samen met een sterke intrinsieke motivatie, wat maakt dat
uitdaging in het werk en meaningful work zeer belangrijk is voor professionals
(Pelz/ Andrews 1976; Raelin 1985).

• Identificatie met de professie en mede-professionals, tot uiting komend in een
sterke orienta tie op de beroepsgroep. De orienta tie op de specifiek uitgeoefen-
de functie en de werkgever waarbij de professional in dienst is, is duidelijk
minder sterk. Kornhauser (1962: 197) spreekt van een limited participation
van de professional in de organisatie. Professionals zijn sterk gericht op een
carriere gebaseerd op hun expertise en gespecialiseerde vaardigheden. Zij zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkbeden om zichzelf in hun beroep te
kunnen ontwikkelen en ontplooien. Samengevat geldt dat professionals veeleer
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cosmopolitans zijn, gericht op buiten de organisatie staande velden i.e. de
professie, dan op de organisatie gerichte locals' (Gouldner 1957, 1958).

• Sterke voorkeur voor collegiale besturing (peer control). Niet de organisatie
waar professionals werken is de bepalende factor bij de beoordeling en het
toezichthouden op het werk en gedrag van professionals, maar de collega-
professionals. Professionals streven zoveel mogelijk functionele autoriteit na
(gebaseerd op collegialiteit met bekwaarnheid als legitimeringsgrond) in plaats
van ambtsautoriteit (gebaseerd op hierarchic en bevoegdheid als legitimerings-
grond) (Lammers 1983: 77).

• Hanteren van een ethische code en een dienstverlenende instelling, tot uiting
komend in de gevoelde verplichting om diensten te verlenen aan clienten
zonder aandacht voor zelfbelang en zander emotioneel betrokken te raken bij
een client. Professionals steunen bij de uitoefening van hun beroep op een
zekere mate van vertrouwen van de clienten in hun deskundigheid en onbaat-
zuchtigheid. Het vertrouwen dient waargemaakt te worden (Van Doorn 1966).

Met deze zes kenmerken is een overzicht gegeven van de motivatie, orientatie,
wensen en verwachtingen van professionals. Vraagpunt is in hoeverre de be-
schreven kenmerken ook specifiek voor wetenschappers gelden. In grote lijnen,
op face value lijkt dit het geval. Wetenschappers werken ook vanuit een duidelij-
ke kennisbasis. De gewenstheid van een grote mate van autonomie (in de weten-
schapswereld aangeduid als 'academische vrijheid'), commitment en een intrin-
sieke motivatie, een sterke neiging tot opstelling als cosmopolitan, het nastreven
van collegiale controle: het zijn kenmerken die vaak worden toegeschreven aan
wetenschappers. De belangrijkste afwijking van de beeldvorming van de 'ideale'
professional betreft de dienstverlenende instelling of clientgerichtheid. In de
wetenschap is veelal geen sprake van een directe klantrelatie, zoals bijvoorbeeld
in de advocatuur. Wetenschappers die opdrachtonderzoek verrichten, komen nog
het dichtst in de buurt.
We concluderen dat de professionele beeldvorming in hage mate herkenbaar is
voor de groep wetenschappers. Wetenschappers worden dan ook vaak aangehaald
als typische voorbeelden van professionals (Mok 1973; Mintzberg 1979; Sloot-
man 1991).

Kritiek op de kenmerkbenadering: kenmerken als ideologie ofwerkelijkheid?
Met behulp van de kenmerkbenadering is zicht verkregen op professionals en
hun motivatie, orientaties, wensen en verwachtingen. Hoe aansprekend en

7 Naar aanleiding van het eendirnensionale 'local/cosmopolitan' onderscheid van Gouldner is een
langdurig en uitgebreid debat ontstaan over orientaties van professionals. Het debat spitst zich toe op
de empirische meting van orientaties en heeft tot de conclusie geleid dat de gerichtheid op de
organisatie of de professie Diet op een continuum kan worden geplaatst, maar dat orientaties op de
professie en de organisatie veeleer afzonderlijke dimensies zijn. Door vele auteurs worden bovendien
meer dan twee dimensies onderscheiden. Een overzicht van de literatuur hieromtrent kan o.a. bij
Tuma/Grimes (1981) gevonden worden. We gaan Diet verder op deze discussie in.
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herkenbaar deze professionele beeldvorming ook is, de kenmerkbenadering wordt
in de literatuur fors bekritiseerd.
Allereerst is er kritiek op het werken met kenmerken als zodanig, waarbij vooral
de meetbaarheid en empirische betekenis van de kenmerken het moeten ontgelden
(Mok 1973: 52; Van der Krogt 1981: 44). Onduidelijk is of de kenmerken
empirische generalisaties zijn of elementen van een ideaaltype.
Een tweede punt van kritiek betreft de ideologische lading die het werken met
kenmerken krijgt. De eigen defmitie van de beroepsgroep wordt als objectieve
wetenschappelijke defrnitie gehanteerd, waardoor de kenmerken tegelijkertijd als
symbool en als analytisch instrument worden gehanteerd (Mok 1973: 45).
Gyarmati (1975: 632) concludeert dat de 'doctrine van de professies' bestaat uit
een aantal premissen (o.a. dat professionals een essentiele taak in de samenleving
vervullen, waarvoor een gespecialiseerde training nodig is), op grond waarvan
benodigde kenmerken van professionals 'logisch' worden afgeleid (o.a. de
noodzaak van autonomie en een monopoliepositie van de professie). Hij consta-
teert dat de validiteit van de onderliggende premissen ontbreekt, terwijl de
gevolgen wel empirisch aantoonbaar zijn":

"The conclusion to be drawn from this is that it is not prerogatives that have been
deduced from the premisses but precisely the opposite. First one takes the corolla-
ries or prerogatives; next a number of assumptions are submitted as if they were
empirical facts, and thus the a priori assertions are convened into premisses"
(Gyarmati 1975: 637).

Het algemene punt dat uit deze kritiek naar voren komt betreft het sterk norma-
tieve karakter van de kenmerkbenadering. Het realiteitsgehalte van de aan
professionals toegeschreven kenmerken staat ter discussie. Of deze attributen ook
daadwerkelijk voor het werk noodzakelijk zijn, is niet op voorhand duidelijk.
Onder de veelzeggende titel .Professionals in organizations: debunking a myth'
noemt Guy (1985: 10) dit een leap of faith.

De reden om ondanks deze forse kritiek toch gebruik te maken van de kenrnerk-
benadering is dat ze de mogelijkbeid biedt om de 'definitie van de situatie'
(Berger/Luckmann 1966) weer te geven, zoals die -althans volgens de litera-
tuur- door professionals i.c. wetenschappers zelf in grote lijnen wordt ervaren.
Internalisatie ervan maakt dat wetenschappers de normen en waarden van het
'beroep' wetenschapper uitdragen. Dit gaat gepaard met een zekere externalise-
ring en objectivering van professionele kenmerken, hetgeen een rechtvaardiging
biedt voor institutionalisering, onder andere door bijzondere organisatorische
condities te scheppen voor het werken van professionals. Op haar beurt versterkt
de institutionalisering de professionele beeldvorming en de internalisatie ervan bij
wetenschappers, waarmee de cirkel rond is. Dat het deels kan gaan om symboli-

8 Dat de 'professionele doctrine' met alle ideologische kenmerken desondanks geaccepteerd wordt in
de samenleving verklaart Gyarmati vanuit een machtspolitieke invalshoek: de professionele doctrine
past binnen de dominante 'elite' ideologie van de maatschappij. Met deze kritiek op de gangbare
benadering van professionals en professies geeft hij een aanzet voor een politieke of machtsbe-
nadering van professies.
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scbe kenmerken is voor deze studie geen reden om de kenmerkbenadering niet
te gebruiken. De verwachtingen en motivaties van wetenschappers, het ideaal-
beeld dat zij banteren en waarop zij zich beroepen is voor deze studie juist van
belang.
Dit neemt niet weg dat kritisch moet worden omgesprongen met de opgesomde
kenmerken en nagegaan moet worden in hoeverre eerder sprake is van wenselijk-
beden bekeken vanuit de professional dan - bekeken vanuit het werk - van een
noodzaak. Dit geldt welhaast nog bet meest voor het belang dat wordt gebecht
aan autonomie en de vrijbeid om naar eigen goeddunken te werken. Ter afslui-
ting van deze paragraaf kijken we in wat meer detail naar de betekenis van
autonomie voor wetenschappers. De relevantie is evident. Omgaan met autono-
mie zal een centrale plek innemen in elk organisatie- en sturingsregimes in
wetenscbapsorganisaties.

Kanttekeningen bij autonomie
In de (met name Amerikaanse) literatuur over professionals wordt veelvuldig
ingegaan op de inherente spanningen tussen doelen, normen en waarden van
professionals en die van de organisatie waar zij werken. De blijkbaar onver-
mijdelijke conflicten tussen management en professionals in organisaties is een
bij voortduring terugkerend thema in deze literatuur". Veronderstelling is dat
met name de door professionals gewenste autonomie onder druk komt te staan in
een organisatiecontext. Bij deze spanningsvolle relatie tussen professionals en
organisatie kunnen enkele relativerende kanttekeningen worden gemaakt.
am te beginnen is er een zekere geneigdbeid tot dramatiseren. Er wordt nogal
snel besloten tot een onverenigbaarheid van professional en organisatie door aan
te nemen dat als een professional in een grote organisatie werkt, zijn professio-
nele normen dus in de knel komen (Mok 1973: 91). Een artificiele tegenstelling
wordt gecreeerd:

"The theoretical equipment which many researchers bring to this area predisposes
them to the idea that there is something contradictory in the idea of a professional
working in a formal organization. (.. ) This type of thinking juxtaposes two entire-
ly separate bodies of theory, and finds them incompatible. The organizational
theory is dominated by a Weberian notion of bureaucracy, in which the professio-
nal is seen as a bureaucratic functionary. The theory of professions utilized
emphasizes the independent professional, guided in his relationship to a client by
a professional subculture and normative system" (Bucher/Stelling 1977: 136-137).

Een tweede relativerende kanttekening komt voort uit verscbillen in nationale
culturen. Beeldvorming over professionals en de daarbij horende spanningsvolle
relatie tussen professional en organisatie wordt, zo stellen Gerpott en Domscb
(1985), zeer sterk gekleurd door sociaal-culturele achtergronden van een land en
heeft geen algemene geldigheid. Er zijn duidelijke verschillen in nationale

9 De titels van studies spreken vaak boekdelen, zoals bijvoorbeeld Kornhauser (1962): Scientists in
industry; conflict and accomodation en Raelin (1985): The clash of cultures. Managers managing
professionals.
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culturen en in opvattingen over wat professionals zijn en willen. Het benadruk-
ken van de conflicten tussen professionals en management zijn vooral typerend
voor Engelstalige landen (met name de Verenigde Staten). Om hun stelling te
onderbouwen hebben Gerpott en Domsch de Verenigde Staten op enkele nationa-
Ie karakteristieken vergeleken met West-Duitsland'". Zij stellen vast dat de Ver-
enigde Staten veel hoger op 'individualisme ' scoren dan West-Duitsland. West-
Duitsland daarentegen scoort veel hoger op 'onzekerheidsvermijding '. De auteurs
stellen dat het sociaal-cultureel waardenpatronen wordt weerspiegeld in de natio-
nale concepten van professionaliteit. In de Verenigde Staten hangt professio-
naliteit sterk samen met een zeer grote mate van autonomie. Het streven naar
autonomie (voor individuen) leidt tot conflicten tussen het management en
professionals. Het management wil de doelen van de organisatie verwezenlijken
en verzet zich tegen de professionele autonomie. Veel van de literatuur over de
spanning tussen professionals en organisatie is dan ook afkomstig uit de Verenig-
de Staten. In West-Duitsland daarentegen wordt professionaliteit niet vereen-
zelvigd met autonomie, maar wordt juist de nadruk gelegd op overleg en samen-
werking. Het soort conflicten tussen management en professionals zoals in de
Verenigde Staten, is in West-Duitsland veel minder actueel. Bijgevolg zijn
conflicten tussen professionals en management geen issue in de relevante Duitse
tijdschriften".

Onafhankelijk van de vraag of er sprake is van een sociaal-cuiturele bias kan
worden gewezen op het sterk ideologische karakter van de opvatting dat professi-
onals in hoge mate autonoom dienen te zijn. Veel literatuur op het gebied van
professionals in organisaties beziet het autonomiestreven van de professional ten
opzichte van de organisatie als volstrekt legitiem. De ideologie van autonomie
die zo binnensluipt is volgens Mok (1973: 92) te verklaren door het kIakkeloos
toepassen van de professietheorie (gebaseerd op de solopracticus) op de professi-
onal in de organisatie. Mok stelt vraagtekens bij autonomie als structurele
vereiste, evenals Mayntz:

"Wieder und wieder wurde hier auf das Autonomiebediirfnis von Wissenschaftler
und einen entsprechenden Handlungsspielraum als Yoraussetzung individueller

10 Bij het vaststellen van deze nationale karakteristieken hebben Gerpott en Domsch gebruik gemaakt
van de dimensies zoals Hofstede (1980) deze heeft ontwikkeld in Culture's Consequences, een
intemationaal vergelijkende studie naar landenculturen.

11 Een interessante vraag is of Nederland meer overeenkomsten vertoont met de Amerikaanse of de
Duitse situatie. Uit Hofstede's Cultures consequences komt naar voren dat Nederland tezarnen met
o.a. de V.S. en Engeland hoog scoort op 'individualisme', veel hoger dan andere West-Europese
landen. Dit is voor Raelin (1992: 23) aanleiding om Nederland op een lijn te stellen met Amerika
voor wat betreft de spanningsvolle relatie tussen professionals en management. In zijn optiek betekent
het dat in Nederland eerder sprake is van een conflictmodel ten aanzien van de verhouding professio-
nal-management, dan van een 'collectivist and consultative' model zoals in Duitsland en ook Japan
(Raelin 1992: 25). Gezien de van oudsher collectivistische en op harmonie gerichte cultuur rondom
arbeidsverhoudingen in Nederland (Windmuller e.a. 1983), roept Raelin's constatering enige verba-
zing op. Twijfelachtig is of, met het gemak waarmee Raelin dit doet, dergelijke vergaande conclusies
getrokken kunnen worden.
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Leistung und kollekiiver Produktivitat hingewiesen. Die hochgradige Redundan;
dieser Diskussion erweckt am Ende den Eindruck, daft hier Forscher das von
ihnen selbst empfundene Autonomieverlangen wissenschaftlicli begriinden und
ihren Anspruch auf diese Weise legitimieren wollten" (Mayntz 1985: 20).

De ideologische nadruk op autonomie lijkt -als verborgen agenda - erop gericht
te zijn de oncontro1eerbaarheid van professionals en het niet afleggen van verant-
woording aan leidinggevenden te rechtvaardigen. Het aanstippen van deze
ideologische lading van het autonomiebegrip roept de behoefte op enkele nuance-
rende opmerkingen te maken over autonomie.

De eerste opmerking gaat over de aard van autonomie. De vraag werpt zich op
ten aanzien van welke zaken nu eigenlijk autonomie van professionals als nood-
zakelijk of gewenst wordt gezien. Onderscheid kan worden gemaakt tussen
strategische autonomie ('the freedom to set one's own research directions') en
operationele autonomie ('the discretion to decide how to pursue this goal')
(Bailyn 1985: 134). In haar onderzoek in R&D-Iaboratoria komt Bailyn tot de
conc1usie dat in veellaboratoria een grote mate van strategische autonomie wordt
toegekend aan medewerkers, omdat het management denkt dat professionals deze
vorm van autonomie wensen. Dit wordt echter gecombineerd met veel operatio-
nele controles en dus weinig operationele autonomie. Uit haar onderzoek blijkt
echter dat de meeste onderzoekers juist operationele autonomie willen. Dit
'misverstand' met aIle problemen van dien, komt voort uit een slecht begrip van
de verschillende soorten autonomie.

Een tweede opmerking betreft de mate van autonomie. Pelz en Andrews (1976)
hebben empirisch onderzocht in welke organisatorische context onderzoekers de
beste prestaties leveren". Uit hun onderzoek komt naar voren dat de aanwezig-
heid van zowel coordinatie als vrijheid belangrijke determinanten zijn voor goede
prestaties. In losjes gecoordineerde settings waren medewerkers met een grote
mate van autonomie (een grote vrijheid om eigen onderwerpen te selecteren, dus
strategische autonomie) in de gelegenheid om zichzelf te isoleren. Een weinig
eisende organisatie stond hen toe zichzelf terug te trekken in een ivoren toren,
resulterend in teruglopende prestaties en uiteindelijk het vastlopen van medewer-
kers in hun werk. De hoogste prestatiescores werden gemeten in organisaties
waar medewerkers weliswaar (operationele) autonomie hadden, maar waar
tegelijkertijd meer eisen aan hen werden gesteld. Pelz en Andrews spreken over
een belangrijke creatieve spanning die nodig is om goed te kunnen presteren: een
organisatie die uitdagingen en verwachtingen formuleert, gecombineerd met
autonomie om op een creatieve manier aan die uitdagingen en verwachtingen te
voldoen. Alhoewel Pelz en Andrews het onderscheid tussen strategische en
operationele autonomie niet expliciet maken, raken ze er wel aan.

12 In dit onderzoek zijn de prestaties van onderzoekers kwantitatief gemeten: aantal patenten, artikelen
en andere pubJicaties. Het onderzoek is verricht onder wetenschappers in zowel industriele R&D-
laboratoria, publieke onderzoeksinstellingen aIs universiteiten.
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3.3 OVER PROFESSIONELE ORGANISATIES IN CASU WETENSCHAPSORGA-
NISATIES: HET KLASSIEKE ORGANISATIE- EN STURINGSREGIME

Op basis van de aard van het werk en de (perceptie van) karakteristieken van
medewerkers zijn in het verleden keuzen gemaakt omtrent de inrichting van de
organisatie en sturing van medewerkers teneinde de werkprocessen zo goed
mogelijk te laten verlopen. Het geheel aan gemaakte keuzen vormt het 'klassie-
ke' organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties, dat wil zeggen de
'passend' geachte wijze van organisatie en sturing in wetenschapsorganisaties die
lange tijd (tot in de jaren tachtig) in zowel de praktijk als wetenschappelijke
literatuur heeft geprevaleerd 13. Het is de historische context bij de HR-beleids-
keuzen in wetenschapsorganisaties die in deze studie centraal staan. Aan de hand
van literatuur brengen we het klassieke regime in kaart.
In paragraaf 3.3.1 schetsen we in grote lijnen het klassieke denken over en
praktijk van organisatie en sturing in professionele c.q. wetenschapsorganisaties.
Daarna behandelen we het klassieke organisatie- en sturingsregime in meer detail
aan de hand van kenmerken van organisatiebeleid (paragraaf 3.3.2) en perso-
neelsbeleid (paragraaf 3.3.3). We gaan in op die aspecten waarop het afgelopen
decennium ontwikkelingen in HR-beleid zieh hebben voorgedaan" (zie hoofd-
stuk 5 en 6). Teneinde beter zieht te verkrijgen op het nieuwe aan deze ontwik-
kelingen schetsen we welke lading deze aspecten in het klassieke organisatie- en
sturingsregime hebben. Paragraaf 3.3.4 is een samenvatting van de belangrijkste
kenmerken van het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsor-
ganisaties.

Vooraf merken we op dat in deze paragraaf een gestileerde schets wordt gegeven
van de klassieke wijze van organiseren en sturen in wetenschapsorganisaties. We
abstraheren in eerste instantie van verschillen tussen wetenschapsorganisaties en
van ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan. Voordeel
van deze werkwijze is dat de - in het verleden - dominante wijze van organisa-
tie en sturing in wetenschapsorganisaties helder kan worden neergezet. In bet
volgende hoofdstuk zullen enkele nuancerende kanttekeningen worden geplaatst
en zal worden aangegeven in boeverre de 'bestuurlijk-organisatorische erfenis'
van de onderzochte wetenschapsorganisaties overeenkomt met het geschetste
klassieke organisatie- en sturingsregime.

13 Bij de beschrijving van het k1assieke organisatie- en sturingsregime leunen we sterk op Mintzbergs
aanduiding van de professionele bureaucratie. In de literatuur -ook de' Nederlandse- is het ge-
bruikelijk de categorie van wat grotere, in belangrijke mate zelfstandig functionerende wetenschapsor-
ganisaties hiermee te vereenzelvigen (vgl. Mayntz 1985; Marx 1986; Van Dommele 1991; Boon/Kor-
sten 1992). De casus sen in dit onderzoek behoren tot deze categorie.

14 In hoofdstuk 5 en 6 wordt in meer detail aangegeven waaromjuist deze aspecten aan de orde worden
gesteld. Definiering van de aspecten vindt eveneens pas in hoofdstuk 5 en 6 plaats. We beperken ons
hier tot een inhoudelijke en -in vergelijking met hoofdstuk 5 en 6- korte schets van de genoemde
aspecten.
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Een tweede opmerking vooraf is dat bet klassieke organisatie- en sturingsregime
medebepaald is door vigerende institutionele kaders. Deze hebben geleid tot een
zeker isomorfisme, her meer homogeen en meer gelijkend worden van organisa-
ties (Scott 1992: 209). Structurele conformiteit is afgedwongen door wetgeving
en andere regelgeving omtrent de inrichting en bestuursstructuur van weten-
schapsorganisaties. De vakgroepenstructuur en de scheiding tussen bestuur en
beheer in universiteiten zijn hier voorbeelden van. Ook op het personele vlak kan
gewezen worden op institutionele druk, zoals bijvoorbeeld de voorgeschreven
wetenschappelijke functies met bijbehorende beloning en een scala aan arbeids-
rechtelijke bepalingen waaronder de beperking van tijdelijke aanstellingen en
ontslagbepalingen. Regulering vanuit de institutionele omgeving speelt kortom,
met name in universiteiten, een belangrijke rol. Ret wordt in de onderhavige
studie echter als een gegeven kader gezien. De aandacht gaat uit naar de moge-
lijkbeden en bestaande praktijken in wetenschapsorganisaties om binnen het
institutionele kader eigen HR-beleid te voeren.

3.3.1 Hoofdlijnen van bet k1assiekeorganisatie- en sturingsregime

Kenmerkend voor het klassieke patroon van organisatie en sturing in weten_J
schapsorganisaties is de veronderstelling dat het speciale karakter van profes-
sionele werkzaamheden en van de professionals 'organiseren' en 'sturen' van
medewerkers onmogelijk en overbodig maakt. Onmogelijk omdat bij weten-
schappelijk werk noch de output duidelijk kan worden gespecificeerd, noch de
werkprocessen gestandaardiseerd. Wetenschappelijk werk vraagt om creativiteit
en authenticiteit die zicb niet door anderen laat opleggen, opsplitsen en van
buiten aansturen". Overbodig omdat bij het uitvoeren van professionele werk-
zaamheden in hoge mate vertrouwd kan - en moet - worden op de professio-
naliteit van medewerkers, dat wil zeggen op hun expertise, een zinvol gebruik
van bun autonomie, hun sterke betrokkenheid, peer control en ethiek. De eerder
beschreven kenmerken van professionals (paragraaf 3.2) krijgen zo een neerslag
in de inrichting van de organisatie.

In de klassieke professionele organisatie zijn eigenlijk maar twee sturingsmo-
menten of organisatieactiviteiten van belang. Op de eerste plaats een zorgvuldige
selectie van mensen die in de organisatie gaan werken:

"If it is not possible to measure either behavior or outputs and it is therefore not
possible to 'rationally' evaluate the work of the organization, what alternative is

15 Een beeldend en vaak aangehaald citaat over de onrnogelijkheid van sturen en organiseren van
creativiteit is: "Nature is not democratic and, as far as the intellect is concerned, does not make us
all equals. Accordingly, there are good artists or scientists and bad artists and scientists. The good
ones make good art or science; the bad ones poor art or science. C ••• ) [Yet) our trend is to replace
creativity by numbers, quality by quantity. Our reason is analogous to saying that if one woman can
provide a child in nine months, nine women will produce it in one. Our reasoning does not hold even
for this simplest form of creativity. There are pregnant ones and non-pregnant ones among us, and
only those who are pregnant, pregnant with ideas, will be creative" (Szent-Gyorgyi 1961, aangehaaJd
in Weggeman 1995: 54).
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there but to carefully select workers so that you can be assured of having an able
and commmitted set of people? " (Ouchi 1979: 844).

Het aannemen van goede medewerkers berust niet aIleen op een selectie van
mensen met de juiste kennisachtergrond, maar ook op een selectie van mede-
werkers die via scholing en verdere socialisatie en indoctrinatie (Mintzberg 1979)
de gewenste normen en waarden geinternaliseerd hebben en dus 'vanzelf' het
gewenste gedrag vertonen.

Ais mensen eenmaal werkzaam zijn binnen de organisatie is een tweede belang-
rijke activiteit het zorgdragen voor een goede accomodatie van medewerkers in
de organisatie, zodat de professionals in staat worden gesteld hun werkzaam-
heden naar behoren uit te oefenen. Deze accomodatie betreft zowel materiele
zaken (voldoende rniddelen, goede faciliteiten en infrastructuur) als ook minder
tastbare zaken als de inrichting van de organisatie 'passend ' bij professioneel
werk en professionals. 'Passend' heeft vooral de betekenis van het niet lastig
vallen van de professional met organisationele vereisten, het zorgdragen voor een
zo groot mogelijke mate van autonomie en onthouding van hierarchische sturing.
Het leidt tot de beste resultaten, ook voor de organisatie. Idee is dat de organisa-
tie er is voor de medewerkers en niet omgekeerd. De organisatie is bovenal een
voorzieningskader voor medewerkers". Van Delden geeft het accomodatieden-
ken als voIgt weer:

"De ware creatieve beroepswerker houdt eigenlijk niet van organisaties. Het zijn
structuren, regels, belangen, beleidslijnen en managers die eigenlijk alleen maar
hinderen. Het achterliggende idee is dat aileen de medewerkers zelf in staat zijn
de beheersing en verbetering van hun werk tot stand te brengen. De organisatie
is slechts een onvermijdelijke randvoorwaarde. Idealiter krijgt men zonder veel
gedoe de middelen aangereikt om de klus te klaren en wordt men verder met rust
gelaten" (Van De1den 1991: 40).

In wezen is het accomodatiedenken gebaseerd op het ideaaltype van het vrije
professionele beroep, waarbij wordt uitgegaan van solistisch opererende professi-
onals. Een goede accomodatie voor individueel presteren staat voorop. Volgens
Mayntz is hierop in literatuur omtrent organisatie en management van weten-
schapsinstellingen alsmede in de praktijk tot ver in zeventiger jaren z6 sterk de
nadruk gelegd, dat de eigenstandige betekenis en invloed van organisatie en
sturing uit beeld is verdwenen:

"Tatsachlicb ist in diesem ganzen Forschungsfeld (organisatie en management van
onderzoeksorganisaties; VI) die Bedeutung der individuellen Forschungsleistung
derart in den Vordergrund gerucki worden, daft manche Autoren sicn sogar be-
muftigt fuhlen, ausdrucklicn darauf hinzuweisen, daft die Organisation von For-
schungseinrichtungen ihre Produktivitat mitbestimmi, letuere also nicht einfacn

16 In plaats van een wetenschaps'organisatie' kan dan ook wellicht beter gesproken worden over een
wetenschaps'hotel'. Een hotel waarin gezorgd wordt voor een goede accomodatie en waarin bepaalde
faciliteiten ter beschikking worden gesteld aan de medewerkers c.q. 'gasten'.
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eine Function des rekrutienen Personals ist. Die Praxis scheint iibrigens die
selekti ve Perspektive der Wissenschaft oft zu teilen" (Mayntz 1985: 22).

Mayntz (1985: 24-25) wijst erop dat de vraag 'Does organization matter?' in
wezen niet ontkennend kan worden beantwoord, aileen al omdat de wijze van
organisatie en sturing altijd een bepaalde negatieve of positieve invloed zal
hebben op (individuele) prestaties, ook als het niet bewust zo bedoeld is.

3.3.2 Kenmerken van organisatiebeleid

Structurering van primaire processen: disciplinegewijs en loosely coupled
Een belangrijk organisatievraagstuk betreft de structurering van de primaire
processen en de daarmee gepaard gaande wijze van groepering van medewer-
kers. De keuze voor een bepaalde inrichting van de organisatie is zeer bepalend
voor de condities waaronder mensen werken en heeft grote betekenis voor de
dagelijkse werkpraktijk. In principe doen zich twee keuzemogelijkbeden voor.
Een mogelijkbeid is inrichting van de organisatie naar 'markten' die men wil
bedienen of de taken waarvoor de organisatie staat. Dit wordt aangeduid als een
marktgerichte groepering. De tweede optie behelst inrichting van de organisatie
naar de kennis en kunde van medewerkers of naar functie in het werkproces, de
zogenaamde functionele of disciplinegewijze groepering.
In het kIassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties zijn de
professionele competenties van medewerkers het uitgangspunt voor structurering
van de primaire processen. De disciplinegewijze indeling van de organisatie
domineert (Kornhauser 1962; Miller 1986). Het organiseren naar discipline en
naar professionele competenties is een uitermate belangrijke vorm van accomoda-
tie van professionals in de organisatie. Het biedt wetenschappers de gelegenheid
hun 'yak' te beoefenen:

"The general principle is that specialist groupings are more consistent with
professional orientations, while task groupings are more consistent with orienta-
tions towards the organization" (Kornhauser 1962: 53).

De disciplinegewijze inrichting van wetenschapsorganisaties komt niet aIleen
tegemoet aan professionele orientaties van medewerkers, maar sluit ook aan bij
door de organisatie gewenste specialisatie. Dit geldt bij uitstek voor universitei-
ten die vanuit de Humboldtiaanse traditie (vgl. WRR 1995) disciplinaire weten-
schappelijke ontwikkeling voorop stellen.

Kenrnerkend voor de structurering van primaire processen in het klassieke
organisatie- en sturingsregime is verder dat de verschillende disciplinaire groepen
en oak individuele medewerkers binnen die groepen slechts loosely coupled zijn
(Weick 1976) en onafhankelijk van elkaar werken. Er is sprake van fragmentatie
en gesegmenteerdheid:

"Fragmentation is abundant in these organizations. Everywhere within the organi-
zation specialized cells exist which are only loosely coupled. Within those rather
autonomous cells the crucial knowledge-oriented activities take place. Specialists
in specific knowledge fields group together to teach and undertake research. To
a large extent insulated from the rest of the organization, these specialists use
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their autonomy and expertise to perform the basic activities of the organization"
(Van Vught 1990: 48).

Structurele voorzieningen ter coordinatie van het werk in de gefragmenteerde
disciplinaire groepen (bijvoorbeeld dwarsverbanden en andere Liaison devices,
Mintzberg 1979) zijn niet ofnauwelijks voorhanden. Door het toekennen van een
grote mate van autonomie aan individuele medewerkers is de noodzaak tot of
behoefte aan coordinatie ook beperkt. Het omgaan met de complexiteit van het
werk wordt bij individuele medewerkers neergelegd, zij coordineren het zelf".
Het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties kan
zodoende worden aangemerkt als een 'los verband van individuele professionals'
(Van Delden 1993). De kwalificaties 'eilandenrijk', 'los zand organisatie', 'seg-
menten-organisatie' (Koot 1983), of 'armada van roeiboten' (Acherman 1989)
duiden op dezelfde fragmentatie".

Structurering van besturingsprocessen: individuele en coUectieve zeggenschap
door wetenschappers
Naast de structurering van de primaire processen heeft ook de structurering van
besturingsprocessen grote betekenis voor de dagelijkse werkpraktijk. Omdat
wetenschappelijk werk een hoge mate van gespecialiseerde kennis vereist en
bovendien moeilijk door anderen dan de werkuitvoerders te sturen is, kunnen
beslissingen het beste worden genomen op een laag, uitvoerend niveau in de
organisatie. Dit uitgangspunt in het klassieke organisatie- en sturingsregime leidt
tot het toekennen van een belangrijke rol aan wetenschappelijk medewerkers bij
besturingsprocessen, zowel individueel als meer collectief. Zij kunnen het beste
zelf beslissen over de inhoud, richting en uitvoering van werkprocessen".

17 De benodigde mate van coordinatie varieert met het type afhankelijkheden of interdependenties tussen
werkzaamheden in de organisatie: 'pooled', sequentieel of 'reciprocal' (Thompson 1967). Interde-
pendentie en de behoefte aan coordinatie is echter niet puur een functie van de werkprocessen als
zodanig, maar tevens van de manier waarop het werk verdeeld is over medewerkers: "Through
differentiation, complex tasks can be divided, made simpler, and more interdependent. Alternatively,
by emphasizing a craft approach or through professionalization, complex tasks can be constructed,
delegated to individual performers, and interdependence reduced" (Scott 1992: 246).
In het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisatie blijft door de wijze van
organiseren de noodzaak tot coordinatie beperkt. Er is vooral sprake van 'gepoolde' athankelijkheid.

18 Van Hout (1986: 96-97) wijst erop dat de positieve danwel negatieve connotatie van de verschillende
kwalificaties niet berust op een verschil in beschrijving, maar veel meer op een verschil in waarde-
ring. Vindt men de kerunerken disfunctioneel en achterhaald dan worden terrnen met een negatieve
lading gebruikt (,los zand', een georganiseerde anarchie e.d.). Is dit niet het geval dan worden
neutrale termen of termen met een uitgesproken positieve lading gebruikt (segmenten-organisatie,
'loosely coupled systems').

19 Deze benadering past bij uitstek bij bet beeld van een 'autonomous professional organization' (Scott
1965), een organisatie waar de verantwoordelijkheid voor het bepalen en realiseren van de doelen,
voor het stellen en handhaven van prestatiemaatstaven aan de professionele medewerkers zelf wordt
gedelegeerd. De 'autonomous professional organization' kan tegenover de 'heteronomous professional
organization' worden geplaatst. Het verschil tussen beide is gebaseerd op de mate van autonomie die
toegekend wordt aan de professionele medewerkers door de 'administrative control structure'. In
heteronome professionele organisaties zijn professionele medewerkers " (..) clearly subordinated to
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In het klassieke organisatie- en sturingsregirne wordt een (groot) deel van de
bestuurlijke taken door wetenschappers zelf vervuld, bijvoorbeeld door zitting te
nemen in cornmissies en besturen. Het geeft hen collectieve zeggenschap, weten-
schappers hebben controle over beslissingen die hen regarderen:

"Not only do the professionals control their own work, but they also seek
collective control of the administrative decisions that affect them, decisions,
for example, to hire colleagues, to promote them, and to distribute resour-
ces" (Mintzberg 1979: 358).

Wetenschappers in bestuursfuncties worden bij voorkeur gekozen of op zijn
minst met goedkeuring van de professionele staf aangesteld. Willen deze bestuur-
ders met gezag kunnen opereren, dan is (behoud van) wetenschappelijke status
een vereiste. Veelal gaat het om tijdelijke bestuurstaken (een of twee jaar)
waarna de bestuurder weer bestuurde wordt. Een dergeIijk roulerend collegiaal
bestuur versterkt het achterwege blijven van algemene strategieen die richtingge-
vend zijn voor het werk, een additioneel kenmerk van het klassieke organisatie-
en sturingsregirne. De afwezigheid van een strategische leidraad voor het hande-
len en werken in universiteiten leidt Cohen, March en Olsen (1972) ertoe univer-
siteiten te typeren als 'organized anarchies' en hun strategievormingsproces als
een 'garbage can'. Mintzberg legt daarentegen niet de nadruk op het chaotische
en de afwezigheid van 'planned action' in professionele organisaties, maar wijst
op de stabiliteit die ondanks het gefragmenteerde en incrementele karakter van
het besluitvormingsproces in professionele organisaties tot stand komt. Hij
spreekt over een 'pattern in a stream of actions', een patroon dat veelal meer
emergent dan intended of deliberate is (Mintzberg 1990, 1991).

De rol van individuele wetenschappers in besturingsprocessen komt vooral naar
voren bij de sturing van werkprocessen. Ais substituut voor de unacceptable
term management (Marc son 1972) wordt gesteund op het mechanisme van stan-
daardisatie van vaardigheden (Mintzberg 1979). Veel nadruk wordt gelegd op
inputsturing: het aannemen van creatieve wetenschappers met de juiste kennis-
achtergrond en goed gesocialiseerd in het yak. Nadat mensen zijn aangenomen
moet erop vertrouwd worden dat zij hun werk naar behoren verrichten. De
veronderstelling is dat dit vanwege de geinternaliseerde en professionele controle
ook het geval zal zijn: door de voortdurende communicatie en affiliatie met peers
voidoen medewerkers ais vanzelf aan de normen van de professie. Wetenschap-
pers sturen zichzelf, verdere sturing is overbodig. Deze combinatie van zelfma-
nagement en peer control leidt tot de beste resultaten, ook voor de organisatie.

an administrative framework, and the amount of autonomy granted professional employees is
relatively small" (Scott 1965: 67). Het onderscheid tussen autonome en heteronome professionele
organisaties is gradueel: organisaties kunnen meer en minder autonoom en heteronoom zijn.
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De leidinggevende is vooral primus inter pares" en wordt gerespecteerd op
basis van wetenschappelijke excellentie, niet op basis van formele bevoegdbeden.
Traditioneel gaat dit gepaard met een vrij sterke laissez faire stijl van leiding-
geven (Kornhauser 1962). Positief gesteld biedt bet medewerkers de mogelijk-
beid bun autonomie ten volle te gebruiken. Een laissez faire stijl van leidingge-
yen betekent echter ook dat 'medewerkers aan hun hooggeschoolde lot worden
overgelaten' (Koot 1983: 338).

Naast de collectieve en individuele zeggenschap van professionals zelf is er in
het klassieke organisatie- en sturingsregime slechts een beperkte rol weggelegd
voor niet-wetenschappelijke bestuurders of beheerders (Hardy e.a. 1984). Zij
hebben geen zeggenscbap over de inhoud en het verloop van de prirnaire werk-
processen", maar dienen +Iiefst zo geruisloos mogelijk- ervoor zorg te dra-
gen dat de professionals hun werk kunnen doen. Dit komt neer op triviale zaken
als bet zorgen voor een permanente aanvoer van pennen, krijtjes en ander
materiaal, en in meer algemene zin het zorgdragen voor voldoende financiele
middelen voor de organisatie. Naast deze 'middelen'rol beeft de niet-wetenschap-
pelijke bestuurder of beheerder een belangrijke taak als buffer door de profes-
sionals af te schermen van inhoudelijke en financiele druk vanuit de buitenwe-
reId. Indien zij deze taken goed verrichten, kunnen zij hieraan, ondanks hun niet-
wetenschappelijke status, aanzienlijke macht ontlenen.

Cultuur: wetenscbapsinterne gericbtbeid, collegiale distantie en tolerantie
De cultuur binnen een organisatie is een derde aspect van grote betekenis voor
de condities waaronder mensen werken. De cultuur in een organisatie is eenvou-
dig gezegd de 'gemeenschappelijke verstandhouding' (Sanders/Neuijen 1987) of
meer formeel: bet geheel van normen, waarden, opvattingen en visies op de
werkelijkheid die in belangrijke mate het gedrag sturen en beslissingen in de
organisatie bemvloeden (vgl. Schein 1985; Smircich 1985; Frissen 1986; San-
ders/N euijen 1987).
Cultuur kan niet los gezien worden van vraagstukken rondom de structurering
van prirnaire processen en de structurering van besturingsprocessen. Ze zijn
wederzijds beinvloedend (De Leeuw 1994: 43). In de voorgaande beschrijving
zijn dan ook al de nodige cultuurkenmerken naar voren gekomen: het voorop-
stellen van disciplinaire ontwikkeling, autonomie en collegiale controle, en meer
in het algemeen het handhaven en nastreven van de normen en waarden van de

20 Binnen universiteiten heeft deze 'primus inter pares' -gedachte ook een wettelijke basis. De hoogleraar
is formeel geen bovengestelde leidinggevende. maar degene met wie andere medewerkers behorend
tot de leerstoelgroep 'tot overeenstemming moeten komen'.

21 Veelal is sprake van een forrnele scheiding tussen faciliterende beheerstaken (het domein van de
bestuurder die geen wetenschapper is) en bestuurstaken ten aanzien van de inhoud en het verloop van
de prirnaire processen (het domein van de wetenschappers zelf, in hun rol als bestuurder). Binnen
Nederlandse universiteiten was dit -tot voor kort, v66r de invoering van de MUB, de Modernisering
van de Universitaire Bestuursorganisatie - wettelijk vastgelegd.
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professie wordt telkenmale sterk benadrukt. Het klassieke organisatie- en stu-
ringsregime steunt sterk op de professionele beeldvorming (zoals weergegeven
in paragraaf 3.2) en daarmee verbonden professionele cultuur, een cultuur die
veeleer verbonden is aan de scientific community dan aan een specifieke organi-
satie. Een eigen bedrijfs- of organisatiecultuur, naast de professionele cultuur, is
in het algemeen zwak ontwikkeld.

Het prevaleren van de professionele cultuur gaat gepaard met een sterke weten-
schapsinterne gerichtheid (Korsten 1986: 199). De beoefening van de wetenschap
staat voorop, andere doelen (bijvoorbeeld het voorzien in een maatschappelijke
behoefte of het binnen tijd en budget blijven) worden hieraan ondergeschikt ge-
maakt. am wetenschappelijke erkenning te verkrijgen is specialisatie en een
jarenlange investering in die specialisatie nodig. Reputatie en status wordt
immers verkregen door kwaliteit en originaliteit van het wetenschappelijk werk.
De statusrangorde binnen een wetenschapsorganisatie blijft evenwel onuitgespro-
ken. Het is geen gebruik om elkaars functioneren en presteren te beoordelen. Het
zou een inbreuk op de autonomie van de individuele wetenschapper betekenen.
De professionele cultuur leidt zodoende tot een grote mate van tolerantie voor
elkaars functioneren en tot collegiale distantie: ieder gaat -ongemoeid door
anderen - zijns weegs, men heeft weinig met elkaar uit te staan".

3.3.3 Kenmerken van personeelsbeleid

Niet alleen de zojuist beschreven organisatiecontext waarin mensen werken speeIt
een rol bij de benutting en ontwikkeling van competenties, ook beleidsactiviteiten
op het personele vlak dragen hieraan bij. Opvallend in het klassieke organisatie-
en sturingsregime in wetenschapsorganisaties is de nadruk die wordt gelegd op
een zorgvuldige selectie van nieuwe medewerkers. In het aannemen van weten-
schappers met de juiste kennisachtergrond en goed gesocialiseerd in het vak"
ligt het belangrijkste sturingsmoment. Daarbij gaat het overigens vooral om wer-
vingscriteria met een professionele significantie (met name wetenschappelijke
excellentie). Criteria die vanuit organisatieperspectief relevant kunnen zijn

22 Voor sommigen is dit ,het ideaalbeeld van een professionele werkomgeving. Halbertsma en De
Caluwe (1989: 438) wijzen er echter op dat dit tot 'eenzaamheid' kan leiden en tot een cultuur waarin
het moeilijk is om je kwetsbaar tegenover collega's op te stellen.

23 Het door Bechtel (1987) gemaakte onderscheid tussen cognitieve, sociale en institutionele kennis is
in dit verband relevant. Cognitieve kennis betreft theoretische, methodologische en technische kennis
die nodig is om in een bepaald vakgebied werkzaarn te zijn. Sociale kennis heeft betrekking op de
normen en waarden in het vakgebied: een code hoe collega-wetenschappers benaderd moeten worden,
wie vooraanstaande wetenschappers zijn, welke waarden nagestreefd dienen te worden en welke niet.
Als institutionele kennis wijst Bechtel o.a. op de opvattingen over hoe om te gaan met met-professio-
nals (bestuurders, beleidsmedewerkers, beheerspersoneel). Benadrukt kan worden dat de input-sturing
('goede mensen aannemen') niet alleen betrekking heeft op de juiste cognitieve kennis, maar ook op
het geinternaliseerd hebben van sociale en institutionele kennis gangbaar in her vakgebied.
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- zoais bereidheid tot het nastreven van organisatiedoeien, bereidheid tot samen-
werken, communicatieve vaardigheden - speien nauwelijks een rol.

Kenmerkend voor het klassieke organisatie- en sturingsregime is dat - na selec-
tie - verdere personele beleidsactiviteiten achterwege blijven. Eenmaal toege-
treden tot de rijen der wetenschappers wordt de medewerker geacht zelfsturend
te zijn. Ze kunnen en moeten zelfstandig, zonder sturing of begeleiding hun
eigen pad uitzetten en taken uitvoeren. Behalve zelfsturend worden medewerkers
ook geacht selfpropelling te zijn: ze dienen hun eigen uitdagingen te zoeken en
ontwikkelingsmogelijkheden te creeren om ook op termijn gemotiveerd en
productief te blijven. Andere personeelsgerichte activiteiten dan seiectie, bedoeid
om het functioneren van medewerkers te beinvloeden, worden onnodig en
onwenselijk gevonden. Het aanspreken van medewerkers en het geven van
feedback over hun functioneren, het beoordelen van hun prestaties, de gerichte
ontwikkeling van competenties van medewerkers om inzetbaarheid op langere
termijn te bevorderen: het zijn geen beleidsthematieken in de klassieke weten-
schapsorganisatie. Het is de scientific community die beoordeelt en wetenschap-
pers met status en reputatie beloont, niet de organisatie. Anderen, zoals leiding-
gevenden en bestuurders, hebben daar niets mee te maken, laat staan een afde-
ling personeelszaken. Het personeelsbeleid in de klassieke wetenschapsorgani-
satie speelt zich af in de marge van wetenschapsorganisaties, los van het functio-
neren en presteren van medewerkers in de primaire processen. Het is geen
personeelsbeleid maar personeelsbeheer. Voorop staat het zorgdragen voor een
goede (salaris)administratie, het met zo min mogelijk rompslomp toepassen van
secundaire arbeidsvoorwaardenregeiingen (waaronder reis- en verblijfskostenver-
goedingen, verhuiskostenvergoeding), en dergelijke. Het is -net als de inrichting
van de organisatie - sterk faciliterend en accomoderend van aard. Door zo
geruisloos mogelijk een aantal randvoorwaardelijke zaken te regelen, kunnen de
professionals zich volledig richten op de echt belangrijke zaken: het beoefenen
van wetenschap.

3.3.4 Samenvatting

)

~

I Vit de beschrijving van het klassieke organisatie- en sturingsregime komt een
antropocentrische beeld van wetenschapsorganisaties naar voren: de wetenschap-
per staat in het middelpunt van de organisatie, de organisatie is als het ware om
de professional heengebouwd. Alles is erop gericht de autonome wetenschapper
zoveel mogelijk naar eigen inzicht te laten werken, erop vertrouwend dat het tot

\de beste resultaten zal leiden, ook voor de organisatie. Behalve zorgen voor
\instroom van creatieve wetenschappers is verder expliciet HR-beleid overbodig.
De richting en inrichting van de organisatie moet worden overgelaten aan het
professional judgement van de wetenschappers zelf. Verdere bemoeienis met het
verloop van werkprocessen wordt onnodig en onwenselijk geacht. Dit leidt tot de
ogenschijnlijk paradox dat hoewel de wetenschapper het middelpunt van de
organisatie is, de professional zelf en de professionele werkprocessen geen
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onderwerp voor beleid vormen. Vanuit de organisatie worden nauwelijks pogin-
gen ondernomen om het functioneren en presteren van medewerkers gericht te
bemvloeden. Het klassieke organisatie- en sturingsregime staat dan ook ver af
van het moderne HRM -gedachtengoed zoals in hoofdstuk 2 ontvouwd. Syste-
matische, gestructureerde en doelgerichte aandacht voor de inzet en inzetbaarheid
van human resources, ze te mobiliseren, maakt geen onderdeel uit van het
klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties. Weten-
schappelijk medewerkers sturen en mobiliseren zichzelf.

In schema 3.3 zijn in een aantal steekwoorden de belangrijkste kenmerken van
het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties samenge-
vat.

Schema 3.3: Het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorgani-
saties.

Het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties zoals
beschreven in deze paragraaf lijkt een soort eeuwigheidswaarde te bezitten: het
is de 'passende' manier van omgaan met het wetenschappelijk werk en weten-
schappers. 'Passend' heeft zo een enkeJvoudige betekenis: de passendheid bij de
eigen aard van het werk en de 'eigenaardigheden' van de werknemers heeft sterk
de overhand. Een stabiele omgeving is een belangrijke conditie voor het (voort)-
bestaan van het klassieke regime (vgl. Mintzberg 1979; Van Delden 1991).
Stabiliteit in de omgeving maakt dat de hoog opgeleide, autonome professionals
hun werk op een zodanige manier - naar eigen inzicht, ongecoordineerd en
ongestuurd - kunnen verrichten, dat dit tegelijkertijd het beste voor de organisa-
tie oplevert.
Eerder is naar voren gebracht dat de omgeving van wetenschapsorganisaties
steeds minder voldoet aan de eis van stabiliteit. In het volgende hoofdstuk
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(hoofdstuk 4) gaan we in op de destabiliserende of dynamiserende factoren in de
omgeving van wetenschapsorganisaties. Factoren die leiden tot een afnemende
geschiktheid en problematisering van het klassieke organisatie- en sturingsre-
girne.
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4 Dynamiserende factoren:
redenen voor verandering in HR-beleid

In de voorgaande hoofdstukken zijn -aan de hand van literatuur- de achter-
gronden bij het bestuderen van HR-beleidsontwikkeling in wetenschapsorganisa-
ties aan de orde gesteld. In de resterende hoofdstukken van deze studie staan de
concrete ontwikkelingen op HR-beleidsvlak in de praktijk van de onderzochte
wetenschapsorganisaties centraal. Figuur 4.1 geeft een overzicht van de onder-
werpen die in de empirische hoofdstukken aan de orde komen, de gearceerde
delen vormen de kern van dit hoofdstuk.

omgevings-
dynamiek,
outer context

HR-beleidskeuzen:
organisatie-
ontwikkeling

uitgangssituatie
in de casussen,
'bestuurli jk-
organisatorische
erfenis'

behoefte aan
veranderen,
(strategische)
veranderdoelen

verandering
in organisatie-
en sturings-
regime

intern ervaren
problemen,
inner context

HR -beleidskeuzen:
personeelsbeleid

Figuur 4.1: Onderwerp en plaats van hoofdstuk 4 in het onderzoek.

De centrale onderzoeksvraag in dit hoofdstuk is waarom vernieuwing van HR-
beleid nodig wordt gevonden in wetenschapsorganisaties. Om deze vraag ade-
quaat te kunnen beantwoorden is eerst inzicht nodig in de uitgangssituatie van de
onderzochte wetenschapsorganisaties, in hun 'bestuurlijk-organisatorische erfe-
nis'. Dit inzicht geven we door in §4.1 te bespreken in hoeverre het in algemene
termen geschetste klassieke organisatie- en sturingsregime actueel was in de
uitgangssituatie van de onderzochte wetenschapsorganisaties. Aansluitend wordt
nagegaan met welke druk uit de omgeving de casussen zijn geconfronteerd



(paragraaf 4.2) en welke ervaren organisatie-inteme problemen aanleiding zijn
geweest voor veranderingen in HR-beleid (paragraaf 4.3). In paragraaf 4.4
bespreken we tot slot welke (strategische) veranderdoelen in de casussen zijn
geformuleerd, waaraan via veranderingen in de wijze van organisatie en sturing
van het werk en van human resources gestalte is gegeven.

De functie van dit hoofdstuk is om inzicht te verkrijgen in veranderingen in inner
and outer context van de onderzochte wetenschapsorganisaties, waarap met
veranderingen in HR-beleid ingespeeld dient te worden. Het is niet de ambitie
hiervan een volledig beeld te geven. Ook voor de strategische responsen (i.e. de
gestelde veranderdoelen) in de onderzochte organisaties geldt dat we deze sum-
mier, als achtergrandgegevens, aan de orde stellen. Ben analytische beschouwing
omtrent de wijze en inhoud van strategievorming is hier niet aan de orde. De
strategische doelen zoals geformuleerd in de onderzochte wetenschapsorganisaties
zijn in het onderzoek als gegeven beschouwd.

4.1 SCHETS VAN DE UITGANGSSITUATIE IN DE CASUSSEN

Het in het vorige hoofdstuk geschetste klassieke organisatie- en sturingsregime
in wetensehapsorganisaties is gechargeerd. Het Iicht bepaalde kenmerken uit om
de dominante wijze van organiseren en sturen op de voorgrond te plaatsen. De
werkelijkheid in elke afzonderlijke wetenschapsorganisatie is genuaneeerder.
Verschillen in context (oftewel eontingentiefactoren, Mintzberg 1979) spelen een
ral bij de mate waarin het klassieke organisatie- en sturingsregime in de uit-
gangssituatie van de casussen actueel was. De literatuur wijst uit dat verschillen
te verwaehten zijn al naar gelang de organisatorische setting en de daarmee
samenhangende aard van financiering, al naar gelang de aard van het werk
(fundamenteel of toegepast), en tussen wetenschapsgebieden. We gaan na in
hoeverre deze versehillen in contingenties in de onderzochte wetenschapsorgani-
saties hebben geresulteerd in afwijkingen van het klassieke organisatie- en stu-
ringsregime zoals geschetst in hoofdstuk 3. Op deze wijze geven we een globale
beschrijving van de uitgangssituatie in de casussen (de situatie bij aanvang van
veranderingen in HR-beleid waarbij voor elke casus een 'natuurlijke periodise-
ring' is aangehouden, zie hoofdstuk 1). Een meer gedetailleerde bespreking van
de uitgangssituatie, uitgesplitst naar aIle kenmerken van het organisatie- en
sturingsregime, vergt een uitgebreide historisehe evaluatie en valt buiten het
kader van deze studie.

Verschillen al naar gelang organisatorische setting
Om te beginnen verschillen de onderzochte casussen naar organisatorische
setting. In het onderzoek zijn universitaire faculteiten betrokken, zowel als
onderzoeksinstituten en R&D-Iaboratoria. Veronderstelling in de literatuur is dat
organisatie en sturing in een R&D-laboratorium (gefmancieerd door het bedrijt)
anders van aard is dan in een door de overheid gefmancierde, niet op winst
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gerichte organisatie zoals een universiteit (Blau/Scott 1963; Scott 1965; Hall
1968; Mok 1973). Door de marktdruk en 'nabijheid van de markt' zou in R&D-
laboratoria sprake zijn van een explicietere en meeromvattende sturing en organi-
satie van het werk en de medewerkers dan in not-for-profit wetenschapsorgani-
saties. De implicatie is dat het klassieke organisatie- en sturingsregime in ieder
geval niet actueel zou zijn in de uitgangssituaties van de R&D-casussen.

Dit blijkt echter niet zo zwart-wit te Jiggen. In de door ons onderzochte weten-
schapsorganisaties was tot begin jaren tachtig 'marktdruk' niet duideJijk voel-
baar. Niet +zoals verwacht- in de universitaire casussen en publieke onder-
zoeksinstituten, maar -tegen de veronderstellingen in - ook niet in de onder-
zochte R&D-laboratoria. In R&D-laboratoria is lange tijde de 'strategie van
hoop' toegepast: voorzie de R&D van voldoende middelen en wacht af wat er
voor moois uitkomt (Philips e.a. 1994; Den Hertog/Huizenga 1997). Idee was
dat R&D niet goed valt te plannen en dat creativiteit primair is gebaat bij een
grote zelfstandigheid en een flinke afstand tot de primaire processen van het
moederbedrijf. Marktdruk was niet direct voelbaar'. Van de onderzochte R&D-
casussen geldt dit het sterkst voor de uitgangssituatie bij Ericsson. Er was relatief
weinig directe sturing van de R&D-activiteiten en medewerkers hadden een grote
mate van vrijheid bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het klassieke
organisatie- en sturingsregime was goeddeels actueel. Dit was niet het geval bij
het Shell-lab waar al langere tijd sprake was van strategische formulering van
researchbeleid, gebaseerd op de strategieen van de werkmaatschappijen. De
uitgangssituatie bij de derde R&D-casus, het Oce-lab, was dat -alhoewel het
R&D-werk al duidelijk meer op output werd gestuurd dan bij Ericsson - interne
klantverhoudingen en marktdruk niet duidelijk geexpliciteerd en voelbaar waren
voor medewerkers. Tot circa 1990 is binnen Oce sprake geweest van een sterke
inputsturing. De uitgangssituatie van het Oce-lab was in dit opzicht overeen-
komstig het klassieke regime, in een aantal andere opzichten echter niet, net
zomin als voor het Shell-lab. In de uitgangssituatie van Shell en Oce was van een
tolerantiecultuur en non-sturing geen sprake (meer). Beide R&D-organisaties
hebben in de loop van de tijd een vrij uitgebreid Hk-instrumentarium ontwik-

Anderen komen tot vergelijkbare bevindingen. Zo geeft Fisscher (1986) aan dat door de bijzondere,
beschermde positie van R&D-laboratoria binnen industriele bedrijven ook hier de marktdruk in het
verIeden grotendeels afwezig was: "In het verleden heeft bij de sturing van wetenschap en technologie
sterk een eenzijdig accent gelegen op het scheppen van voorwaarden. Dat geldt voor industriele
research en universitair onderzoek. In economisch gunstige tijden lijken de voorwaarden niet zelden
gemaximaliseerd in plaats van geoptimaliseerd. (.. ) Een dergelijk voorwaardenscheppend beleid heeft
op aile niveaus betrekking. De overheid die voor de universiteiten vrij te besteden middelen ter
beschikking stelt (eerste geldstroom onderzoek); het bedrijf dat haar laboratorium een vaste personele
en financiele ruimte geeft (.. ); researchgroepen en individuele onderzoekers die de vrije hand krijgen
in hun werk en de door hen nodig geachte middelen vrij kunnen besteden. (.. .) In het verleden ging
men er vee1a1van uit dat wat goed is voor de wetenschap ook goed is voor de wetenschapper, de
industrie en de samenJeving. Deze harmoniegedachte betekende dat onderzoekers naar verhouding
weinig moeite hadden zich in hun werk te legitimeren en de middelen te verwerven" (Fisscher 1986:
19-20).
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keld, bedoeld om het functioneren en presteren van medewerkers te bemvloeden
en sturen. In hoofdstuk 5 en 6 wordt hierop verder ingegaan.

Verschillen al naar gelang de aard van bet werk
Verschillen in de uitgangssituatie in de casussen kunnen ten tweede gerelateerd
zijn aan de aard van het werk, met name het fundamentele versus meer toege-
paste karakter ervan. VerondersteUing in de Iiteratuur is dat toegepast onderzoek
beter planbaar en daardoor beter te organiseren is dan het fundamentele werk
met zijn 'irrationele' en creatieve elementen. Het klassieke organisatie- en stu-
ringsregime zou derhalve veel minder geeigend zijn in wetenschapsorganisaties
waar toegepast werk wordt verricht.

Dit beeld komt niet naar voren uit ODS onderzoek. De scheidslijn tussen het meer
en minder actueel zijn van het klassieke organisatie- en sturingsregime in de uit-
gangssituatie van de casussen loopt niet parallel met het meer of minder funda-
mentele karakter van het werk. Zo werd binnen de onderzochte faculteiten in de
uitgangssituatie geen onderscheid gemaakt in de wijze van sturing en organisatie
tussen organisatiedelen al naar gelang de aard van het werk. Al het werk werd
geIijkeIijk onstuurbaar geacht, autonomie oftewel academische vrijheid stond
voorop. OpmerkeIijk is verder dat de uitgangssituaties van de instituten voor
toegepast onderzoek eveneens sterke gelijkenis vertoonden met het klassieke
regime. Ais voorbeeld de beschrijving van de uitgangssituatie van ECN, zoais
beschreven in de casusrapportage:

"Men was sterk intern gericht en onderzoeksmatig, wetenschappelijk ingesteld.
(.. ) De cultuur binnen ECN kan in deze periode [v66r circa 1985, IT} geken-
schetst worden als een input- of subsidiecultuur (. .). Marktbehoeftes (vanuit
bedrijven), vragen vanuit maatschappelijke organisaties en ook informatiebehoefte
bij het breder publiek waren niet sterk richtinggevend voor het onderzoeksbeleid.
De interne organisatie van ECN was een puur functionele: verschillende discipli-
nes waren in aparte groepen bijeengezet. Dit versterkte de interne, wetenschappe-
lijke gerichtheid" (Timmerhuis 1994c: 5).

Ook de uitgangssituatie bij LEI-DLO en ElM (eveneens instituten voor toegepast
onderzoek) komt op hoofdlijnen overeen met het klassieke regime: een wat intro-
verte organisatie waar wetenschappers een grote mate van autonomie kenden bin-
nen niet al te duidelijk gedefinieerde projecten. De actuaIiteit van het klassieke
regime lijkt voor de uitgangssituatie bij het CWI, waar grotendeeis fundamenteel
onderzoek wordt verricht, nog sterker te gelden:

"Globaal genomen kan de cultuur van het CWl bestempeld worden als een typi-
sche onderzoekscultuur waarin medewerkers zoveel mogelijk autonomie willen in
de uitvoering van hun werkzaamheden en niet lastig gevallen willen worden met
allerlei bestuurlijke en strategische aangelegenheden. Het enige dat ze willen is
voldoende faciliteiten zoals apparatuur, reisbudgetten en documentatievoorziening
en aile ruimte om dit naar eigen inzicht te besteden" (Van Sluijs 1993b: 20).

Van de onderzochte onderzoeksinstituten is AMOLF, een instituut voor funda-
menteel onderzoek, het moeilijkst te plaatsen. Aan de ene kant kwalificeert
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AMOLF zich bij uitstek als een klassieke wetenschapsorganisatie. Kenmerkend
is de sterke gerichtheid op de scientific community en de nadruk op strategisch-
inhoudelijke sturing en coordinatie via een zorgvuldige selectie van nieuwe
medewerkers. Selectie is een vaak terugkomende activiteit, het merendeel van de
AMOLF-medewerkers is in tijdelijke dienst. AMOLF vertrouwt volledig op de
professionaliteit van medewerkers en wil zo de echt briljante ideeen de kans
geven tot ontwikkeling te komen. Dit alles gaat echter gepaard met duidelijke
hierarchische verhoudingen en met een weinig vrijblijvende stijl van leiding-
geven. De strategische en operationele autonomie van de (tijdelijke) medewerkers
is zeker in het eerste deeI van hun aanstelling erg beperkt. In de loop van de
aanstelling neemt de operationele autonomie toe en worden medewerkers vrijer
gelaten in de uitvoering van hun werk. Strategische autonomie blijft echter in
grote mate voorbehouden aan de groepsleiders. Belangrijk sturingsinstrument is
het binnen AMOLF gehanteerde 'gilde-systeem' van leerlingen (aio's), gezellen
(post-docs) en meesters (groepsleiders, vaak tevens hoogleraren). Het houden
van functionerings- en beoordelingsgesprekken is gebruikelijk, evenals het
bespreken van de ontwikkelingsmogelijkheden en verdere loopbaanstappen van
medewerkers. Het zijn sturingselementen die in het klassieke regime, gebaseerd
op collegiale distantie en 'ieder voor zich', niet gangbaar zijn.

Verschillen al naar gelang wetenschapsgebied
Een laatste aandachtspunt betreft de vraag of de uitgangssituatie in de casussen
verschillend ligt voor onderscheiden wetenschapsgebieden. Op basis van litera-
tuur mogen verschillen worden verwacht. Het algemene beeld is dat betaweten-
schappen meer gestructureerd, intern samenhangend en 'georganiseerd' zijn dan
alpha- en garnmawetenschappen (Whitley 1984; Van Hout 1986). De mate van
versnippering van een wetenschapsgebied in elkaar bestrijdende scholen en
paradigma's is hierbij een belangrijke verklarende variabele'. De stelling is dat
de verschillen in cognitieve organisatie van wetenschappen worden weerspiegeld
in verschillen qua sturing en organisatie van faculteiten en onderzoeksinstituten.

Het in de literatuur opgeworpen beeld komt niet overeen met de bevindingen in
ons onderzoek. De uitgangssituatie van de onderzochte beta- en garnmafaculteiten

2 Whitley (1984) heeft een uitgebreide en coherente tbeorie ontwikkeld omtrent verschillen in 'tbe
intellectual and social organization of sciences'. Uitgangspunt is dat het bedrijven van wetenschap
wordt gekenrnerkt door taakonzekerheid en wederzijdse afhankelijkheid. De mate van wederzijdse
afhankelijkheid hangt af van de mate waarin er sprake is van gezamenlijke metbodische competent ie-
standaarden en inhoudelijke doelen van het wetenschapsgebied. De mate van taakonzekerheid hangt
samen met de mate waarin kennis in een wetenschapsgebied nauwkeurig en systematisch is opge-
bouwd, dat wi! zeggen de mate waarin, in termen van Kuhn, een wetenschapsgebied 'paradigmbound'
is. Whitley stelt dat beta-wetenschappen gekenmerkt worden door een relatief lage taakonzekerheid
en een relatief hoge wederzijdse afhankelijkheid. Een dergelijke combinatie is sterk bevorderlijk voor
de coordinerende en controlerende werking van het reputatiesysteem binnen het wetenschapsgebied.
Garnmawetenschappen bevinden zich juist aan het andere einde van het spectrum: een hoge mate van
taakonzekerheid en een lage mate van wederzijdse afhankelijkheid waardoor het reputatiesysteem
slechts beperkt coordinerend en controlerend werkt.
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laat geen duidelijke verschillen zien. Ook in de onderzochte betafaculteiten wordt
gewezen op een gebrek aan samenhang en doelgerichtheid, zoals naar voren
komt in een strategische verkenning binnen de faculteit Elektrotechniek van de
TV Delft:

"Yaagheid/onduidelijkheid van de facultaire missie en de pluriforme beleving
hiervan. De diversiteit aan interpretaties leidt tot grate diversiteit in handelen en
een -soms bijna schokkende- vrijblijvendheid zich wei of niet aan facultaire
doelsteLlingen te conformeren" (Rapport Faculteit 2000, aangehaaJd in Timmer-
huis 1993a: 12).

De tweede onderzocbte betafaculteit (ET -UT) vertoonde in het verleden evenmin
een sterk gecoordineerd karakter. Een zwart-wit beeldvorming van betafacul-
teiten als meer georganiseerd en intern samenhangend dan gammafaculteiten lijkt
voor de casussen in het onderzoek niet op zijn plaats. De beide gammafaculteiten
in deze studie voldoen overigens zeker aan de beeldvorming van gammafacultei-
ten als 'los zand'organisaties. In de uitgangssituatie bestonden beide faculteiten
uit een aantal afzonderlijke groepen (deels ondergebracht in subfaculteiten) die
onderling weinig tot niets met elkaar te maken hadden. Dit resulteerde in een
sterke verkokering binnen de faculteiten.
Voor wat betreft de onderzochte onderzoeksinstituten geldt dat AMOLF wei
voldoet aan de verwacbting dat beta-instituten een sterke interne organisatie en
sturing kennen. In tegenstelling tot AMOLF werden de andere twee beta-institu-
ten (ECN en CWI) in de uitgangssituatie echter eveneens gekenmerkt door een
gebrekkige samenwerking tussen afdelingen, versnippering en de afwezigbeid
van sturing.

Samenvatting
Uit onze bespreking komt naar voren dat het beeld in de literatuur over verschil-
len al naar gelang organisatoriscbe setting, aard van bet werk en discipline te
absoluut is. Los van deze contingentiefactoren blijken wetenscbapsorganisaties in
bet verleden hun eigen weg gevolgd te hebben en hiervoor ook de speelruimte
gebad te hebben. Dit neemt niet weg dat enkele algemene lijnen aangegeven
kunnen worden. Zo vertoont de uitgangssituatie in de onderzocbte universitaire
faculteiten over het algemeen de grootste gelijkenis met het klassieke organisatie-
en sturingsregime in wetenschapsorganisaties. Het zijn eilandenorganisaties waar,
kort gezegd, elk vakgebied op zichzelf staat, waar van strategische beleidsvoe-
ring op faculteitsniveau geen sprake is, waar veelleidinggevenden (i.c. hooglera-
ren) zich niet geroepen voelen hun groep te 'managen' en waar veel medewer-
kers zich beroepen op hun autonome positie en hun eigen interesses volgen.
Ook de uitgangssituatie in meeste onderzochte onderzoeksinstituten laat zich goed
aan de hand van het klassieke organisatie- en sturingsregime beschrijven. Dit
geldt net zo goed voor de instituten voor toegepast onderzoek (ECN, LEI-DLO,
ElM) als voor het CWI waar grotendeels fundamenteel onderzoek wordt ver-
richt. De uitgangssituatie van het Ericsson-lab was eveneens overeenkomstig het
klassieke patroon, betgeen niet of althans beduidend minder het geval was voor
de R&D-laboratoria van Oce en Shell. Zoals aangegeven is de actualiteit van het
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klassieke organisatie- en sturingsregime voor AMOLF lastig in algemene zin aan
te geven. Sornmige kenmerken zijn duidelijk van toepassing, andere niet.

In figuur 4.2 geven we voor elk van de onderzochte wetenschapsorganisaties een
indicatie van de actualiteit van het klassieke organisatie- en sturingsregime in de
uitgangssituatie. Het geeft een beeld van de historische achtergrond waarin
dynamiek in inner and outer context zich voordoet en waarin veranderingen in
HR-beleid moeten worden doorgevoerd. Een precieze 'score' op de kenmerken
van het klassieke organisatie- en sturingsregime pretenderen we niet te geven.

ET-TUD

FPP-VU

ET-UT

FSW-UU

LEI-DLO

CWI

ElM

AMOLF

ECN
SHELL

OCE

ERICSSON

kIassieke regime in
het geheel niet actueel

klassieke regime
zeer actueel

-
-
--- -

-
- -

- - -
Figuur 4.2: Indicatie van de actualiteit van het klassieke organisatie- en stu-

ringsregime in de uitgangssituatie van de onderzochte wetenschaps-
organisaties.

4.2 OMGEVINGSDYNAMIEK: DRUK VAN BUITENAF

Druk vanuit de omgeving (markten, afnemers, andere stakeholders) is de bepa-
lende factor bij het in gang zetten van een organisatieveranderingsproces, zo
wordt telkenmale benadrukt in organisatiesociologische studies. Zonder externe
druk is er voor organisaties weinig aanieiding hun (interne) wijze van werken en
functioneren te veranderen. De idee van externe druk als belangrijke determinant
voor organisatieverandering ligt ten grondslag aan het analysekader (hoofdstuk
2). De hier voorliggende vraag is welke druk vanuit de omgeving van weten-
schapsorganisaties hen noodzaakt om hun organisatie- en sturingspraktijk op-
nieuw te bekijken en te verbeteren. In de onderstaande tabel (tabel 4.3) zijn de
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factoren opgenomen die +in de perceptie van beleidsmakers binnen de onder-
zochte wetenschapsorganisaties - van buitenaf druk uitoefenen op de organisatie.
Deze factoren worden vervolgens toegelicht.

TabeI4.3: Overzicht van exteme Jactoren die van invloed zijn op de behoefte
aan veranderingen in HR-beleid.

verstrengeling markt en afnemende finan- wetenschapsinhoudelij-
wetenschap ciele middelen ke ontwikkelingen

druk op doel- deregu- afname decen- toename opkomst
leveren i.p.v. lering, subsi- tralisering multi! nieuwe
van out- basis- grotere dies, wachtgel- inter- therna-
put subsidie zelfstan- bezuini- den disciplinair tieken

digheid gingen werken

ET-TUD ++ 0 ++ ++ ++ + +
FPP-VU ++ 0 + ++ ++ 0 0
ET-UT ++ 0 + ++ ++ + +
FSW-UU ++ 0 ++ ++ ++ ++ 0
LEI-DLO + ++ ++ ++ 0 + ++
CWI + ++ 0 ++ ++ ++ ++
ElM + ++ 0 ++ 0 + 0
AMOLF 0 0 0 0 ++ + ++
ECN + ++ 0 ++ 0 + +
SHELL + 0 0 0 0 + +
OCE ++ 0 0 0 0 + +
ERICSSON ++ 0 0 0 0 + +

Legenda:
+ + = factor speelt in sterke mate
+ = factor speelt enigszins
o = factor speelt niet

Toenemende verstrengeling van 'markt' en wetenschap
Een belangrijke verandering in de omgeving van wetenschapsorganisaties is de
de toenemende vermaatschappelijking van wetenschap (zie ook hoofdstuk 1). De
gedachtengang is dat publiekgefmancierde wetenschapsorganisaties een bijdrage
hebben te leveren aan de maatschappelijke c.q. economische ontwikkeling en
minder dan voorheen 'buiten de maatschappij' dienen te staan. De overheidsstu-
ring van de wetenschapssector is hiermee veranderd. De overheid is zich minder
als subsidient gaan opstellen en steeds meer een 'rnarkt'partij geworden. VeeI
meer dan voorheen worden eisen gesteld aan het onderwijs- en onderzoekspro-
duct, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Nieuwe sturingsinstrumenten
zijn ontworpen om de doelmatigheid, de kwaliteit en de afstemming van vraag
en aanbod op de kennis'markt' te stimuleren.

Zo hebben universiteiten bijvoorbeeld te maken gekregen met voorwaardelijke
onderzoeksfinanciering, visitatiecommissies en verkenningscommissies, een
ander, meer op output en (studie)rendementen ingericht bekostigingsmodel en de
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stimulering van vorming van onderzoeksscholen. Ook de door ons onderzochte
faculteiten zijn hiermee geconfronteerd. Het zijn even zovele factoren die de
druk om te presteren en output te leveren sterk hebben verhoogd. Studierende-
menten en publicatiescores zijn belangrijke graadmeters geworden.
De ornzetting van basissubsidies in doelsubsidies speelt in de onderzoeksinstituten
een belangrijke rol. Ongerichte lump sum fmanciering maakt steeds rneer plaats
voor een fmanciering van concrete activiteiten en projecten. De 'vrije onder-
zoeksruimte' is onder druk komen te staan. De relatie subsidiegever-subsidie-
nerner wordt orngevormd naar een relatie die meer bet karakter beeft van op-
drachtgever en opdrachtnemer. De toegepaste onderzoeksinstituten LEI-DLO,
ECN, ElM bebben vanaf halverwege de jaren tachtig te maken gekregen met de
ornzetting van basis- in doelsubsidies. Dit geldt eveneens voor het CWI, dat voor
een dee I projectmatig gefinancieerd is gaan worden door NWO.
En alhoewel de R&D-Iaboratoria niet onderhevig zijn aan directe overheidstu-
ring, is ook in de R&D-casussen door toenemende concurrentie op concernni-
veau het leveren van relevante output - aansluitend bij en inspelend op de vragen
vanuit de markt- veel meer op de voorgrond komen te staan.

In de veranderende verhouding tussen overheid en wetenschapsinstelling speelt
'sturing op afstand? tevens een rol. Voor universiteiten heeft het streven naar
deregulering gestalte gekregen in de HOAK-nota: Hoger Onderwijs, Autonomie
en Kwaliteit. Binnen veel universiteiten is het intern doorvertaald in een decen-
tralisatie van taken en bevoegdheden naar het faculteitsniveau. Integraal manage-
ment op faculteitsniveau is bijvoorbeeld in de casussen FSW-UU en ET-TUD al
eind jaren tachtig ingevoerd. De faculteiten ET-UT en FPP-VU hebben meer
recent te maken gekregen met onder andere de decentralisering van P&O-taken
naar het facultaire niveau. In de casussen wordt kortom rneer dan voorheen de
verantwoordelijkheid voor het eigen financiele en personele beleid ervaren. Ook
enkele publieke onderzoeksinstituten hebben te maken met de terugtredende
overheid. Zo speelde ten tijde van het onderzoek bijvoorbeeld de verzelfstandi-
ging van DLO (de koepel waartoe LEI-DLO behoort) ten opzichte van het
ministerie van Landbouw, Natuurbebeer en Visserij.

Afname financiele middelen
De vermaatschappelijking van wetenschap en de daarmee gepaard gaande veran-
dering in sturing van de wetenschapssector is zeker niet de enige externe ontwik-
keling waarmee wetenschapsorganisaties te maken hebben. Vanaf de jaren tachtig
zijn wetenschapsorganisaties, ondanks de belijdenis van 'Nederland kennisland',

3 De discussie over de bestuurlijke relatie tussen overheid en wetenschapsorganisaties dient geplaatst
te worden in de bredere ontwikkeling van het denken over overheidssturing. Overheidsoptreden raakte
in de jaren tachtig in diskrediet. De overheid moest minder geld uitgeven, minder plannen maken,
minder regels ontwerpen en meer aan de markt over laten. Kembegrippen hierbij zijn heroverweging,
terugtredende overheid, privatisering, deregulering, decentralisatie. Er kunnen overigens vraagtekens
geplaatst worden bij de mate waarin dit proces van vergroting van autonomie en deregulering binnen
de wetenschapssector is doorgevoerd (vgl. Bormans/Smid 1993).
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geconfronteerd met forse aanslagen op hun budget. Bezuinigingen werden vaak
vennengd met 'heroverwegingen' omtrent de positie en functie van betrokken
organisaties in de maatschappij, waannee tegelijkertijd gestalte werd gegeven aan
de wens tot vermaatschappelijking van wetenschap".

De druk op de financiering van publieke wetenschapsorganisaties heeft zich op
verschillende manieren gemanifesteerd: door het verminderen van subsidies bij
onderzoeksinstituten, door bezuinigingen op de eerste geldstroom via de TVC-
en SKG-operatiesS. door 'gewone' efficiencybezuinigingen in universiteiten en
vanaf de jaren negentig, door wachtgelden op het conto van de instellingen te
schrijven. Dit laatste legt in vele publieke wetenschapsorganisaties beslag op een
niet onaanzienlijk deel van het personeelsbudget. Voor het merendeel zijn de
bezuinigingen waarmee het overkoepelende instellingsniveau te maken heeft
gekregen, 'doorgeschoven' naar de afzonderlijke faculteiten en onderzoeksin-
stituten. Zij zijn geconfronteerd met de financiele problemen en dienen deze het
hoofd te bieden. Oat de overheid niet langer meer een beschermende paraplu is
voor de wetenschapsontwikkeling heeft een enorme schok gegeven in weten-
schapsorganisaties. De klassieke input- of subsidiecultuur kwam onder druk te
staan.

In aIle onderzochte onderzoeksinstuten en faculteiten -met uitzondering van
AMOLF - is de financiele druk voortvloeiend uit de veranderde opstelling van
de overheid als hoofdfinancier, de meest directe en sterkste drijfveer geweest
voor veranderingen in de wijze van organisatie en sturing van het werk en de
medewerkers.
AIle onderzochte faculteiten hebben vanaf de jaren tachtig van groei naar krimp
moeten omschakelen. Teruglopende studentenaantaIlen maakten de financiele

4 De relatie tussen financiering en de maatschappelijke bijdrage van wetenschap roept veel discussie op.
Sonunigen vinden vrije kermisvergaring en -ontwikkeling birmen publieke wetenschapsorganisaties,
ook los van directe 'utiliteitscnteria', van groot (maatschappelijk en cultureel) belang. Dit rechtvaar-
digt en noodzaakt in hun ogen (volledige) overheidsfinanciering. Anderen daarentegen juichen de
'comrnercialisering' van wetenschap toe en zien hier nog verdergaande mogelijkheden toe. Bartels
(1994) is een uitgesproken exponent van deze laatste zienswijze: "De relatieve verschuiving van
overheids- naar marktfinanciering moet verder gezien worden als een vrij 'logisch' gevolg van de
voortschrijdende comrnercialisering van de kennismarkt. Kennisinstellingen verliezen steeds meer hun
unieke positie, waarmee argumenten v~~r directe overheidssteun minder overtuigend worden. De
uiteindelijke consequentie van deze ontwikkeling zou kunnen zijn dat onderwijs- en onderzoeks-
instellingen de status krijgen van normale kennisbedrijven, die geen of een zeer geringe basisfinan-
ciering van de overheid ontvangen, maar inkornsten verkrijgen uit de diensten die verleend worden
aan de doelgroepen, te weten bedrijven, fondsen, overheden, en studenten en andere gebruikers van
de onderwijsdiensten" (Bartels 1994: 71-72).

5 De bedoeling van TVC (TaakVerdeling en Concentratie) en SKG (Selectieve Krimp en Groei) komt
uit de bewoording van de operaties reeds naar voren: komen tot taakverdeling tussen en concentratie
van wetenschapsgebieden bij universiteiten en het selectief laten groeien en krirnpen van bepaalde
vakgebieden bij bepaalde universiteiten. Dit heeft in de praktijk niet altijd zo uitgewerkt. De beoogde
efficientiewinsten (bezuinigingen) die met deze operaties gepaard moesten gaan zijn dee's via de
universitaire rekenmodellen versleuteld over de verschilIende faculteiten. De 'pijn' is zo verdeeld.

68



positie er niet beter op. Een flink aantal parameters in de toewijzingsmodellen
van gelden is immers gekoppeld aan studentenaantallen (en rendementen).
Ook de onderzoeksinstituten in deze studie hebben te maken gekregen met
afnemende financiele middelen. De basissubsidie is vanaf de jaren tachtig fors
afgenomen. Dat het om drastische ingrepen gaat laat het voorbeeld van BeN
zien: in plaats van bijna 100% subsidiering in het begin van de jaren tachtig
werd aan het begin van de jaren negentig nog maar 40% van het budget als
basissubsidie toegekend. Ook het LEI-DLO heeft een ontwikkeling doorgemaakt
van een vrijwel volledige financiering in het begin van de jaren tachtig naar 80 %
in 1992 met een verwachte verdere terugloop naar 65 %. Het ElM kent een
vergelijkbare teruggang. Waar andere wetenschapsorganisaties in de jaren tachtig
in financiele nood kwamen, heeft het CWI dankzij een overheidsstimuleringspro-
gramma op het gebied van informatica kunnen groeien. Met het aflopen van dit
programma in het begin van de jaren negentig is ook het CWI onder financiele
druk komen te staan. AMOLF tenslotte is een uitzondering in deze rij: de hoogte
van de basissubsidie is al jarenlang stabiel en de verwachting is niet dat het de
komende jaren zal veranderen.
De R&D-Iaboratoria zijn in de periode die het onderzoek beslaat niet gecon-
fronteerd met budgetinkrimpingen.

Wetenschapsinhoudelijke ontwikkelingen
Met de bespreking van de toenemende verstrengeling van markt en wetenschap
en de terugloop in financien zijn, op macroniveau, de belangrijkste factoren
aangegeven die de aandacht voor sturing in wetenschapsorganisaties hebben doen
toenemen. Het betreft factoren die wetenschapsexogeen zijn, dat wil zeggen niet
gerelateerd aan het wetenschap-bedrijven zelf. De toegenomen aandacht voor
(HR)beleid komt daarnaast voort uit wetenschapsinhoudelijke ontwikkelingen.
Zonder in (wetenschapsinhoudelijke) details te treden, noemen we enkele algeme-
ne ontwikkelingen.

De drang tot inter- of multidisciplinair samenwerken neemt toe. Nieuwe weten-
schappelijke probleemstellingen vereisen de inbreng van meerdere (hyper)specia-
lisaties. Bundeling van krachten is in veel wetenschapsgebieden noodzakelijk om
baanbrekend werk te kunnen doen. Juist op grensgebieden doen zich interessante
ontwikkelingen voor. Dit leidt tot nieuwe combinaties van tot dusver gescheiden
specialismen, zoals bijvoorbeeld in de onderzochte elektrotechnische faculteiten
het samenkomen van mechanica en electronica in mechatronica. Tegelijkertijd
leidt -met name in de beta-instituten en ook R&D-Iaboratoria - de snelle
inhoudelijke ontwikkeling van wetenschap en technologie in de laatste decennia
tot de opkomst van nieuwe specialisaties. Ook bij AMOLF is het onderzoeksveld
sterk in ontwikkeling, getuige de afbouw van plasmafysica als onderzoeksveld en
de uitbreiding van optica- en laserfysica.

De noodzaak tot inter- en multidisciplinair werken wordt ook aangewakkerd door
marktdruk en vragen vanuit de maatschappij. De complexiteit van vraagstukken
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neemt toe en een versnippering van probleemvelden tussen verkokerde special is-
men wordt steeds minder geaccepteerd. Dat dit niet aileen voor onderzoek maar
ook voor onderwijs zo ervaren kan worden, komt naar voren bij de Utrechtse
faculteit sociale wetenschappen (FSW-UU). Perceptie in deze faculteit was dat
de arbeidsmarkt en ook de studenten in toenemende mate vragen om een brede
benadering van maatschappelijke vraagstukken en problemen. Het is een belang-
rijke impuls geweest om het onderwijs meer multidisciplinair in plaats van
monodisciplinair in te richten.
De 'marktvraag' brengt tevens nieuwe thematieken voor het voetlicht. Weten-
schapsorganisaties hebben hierop in te spelen. LEI-DLO is een uitgesproken
voorbeeld van een onderzoeksinstituut waar een verschuiving van thematieken
vergaande gevolgen heeft voor het uit te voeren onderzoek. De traditioneel grote
nadruk op mechanisering van de landbouw neemt af, ten gunste van het streven
naar wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van schone, zuinigere en ook
kwalitatief betere productie. De onderzoeksprogrammering van LEI-DLO ver-
andert dientengevolge. Ook andere toegepaste onderzoeksinstituten hebben te
maken met een verschuiving in thematieken onder invloed van veranderende
maatschappelijke belangstelling.

De wetenschapsinhoudelijke ontwikkelingen vergen herbezinning op de HR-
beleidspraktijken. Het toenemend belang van multi- en interdisciplinair samen-
werken vraagt van wetenschappers de vaardigheid het werk af te stemmen op
anderen. Ben puur solistische opstelling behoort niet langer tot de zinvolle
gedragsopties. De verschuivingen in onderzoeksthema's, het vervangen van oude
specialismen door nieuwe vergt flexibiliteit in de organisatie. Herbezinning op
het mobiliseren van human resources en verandering in het traditionele HR-
beleid is kortom gewenst.

ConcIuderende opmerkingen ten aanzien van omgevingsdynamiek
Dynamiek in de omgeving van wetenschapsorganisaties confronteert hen met
veranderende prestatie-eisen. Lange tijd is het leveren van een bijdrage aan de
ontwikkeling van de wetenschap en het vakgebied de enige echt relevante presta-
tie-eis geweest. Creativiteit, oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid stonden
voorop. Het belang van wetenschapsinhoudelijke kwaliteit is zeker niet naar de
achtergrond verdwenen, maar voor veel wetenschapsorganisaties zijn iruniddels
andere prestatie-eisen een duidelijkere rol gaan spelen. Gewezen kan worden op
eisen van (hoogwaardige) productiviteit en efficientie: ook wetenschapsorganisa-
ties moeten verantwoording afleggen, prestaties leveren en productie maken. Ze
worden op de kwaliteit en productiviteit van hun onderzoek en onderwijs afgere-
kend via financieringssystemen maar ook door bijvoorbeeld visitatiecommissies.
Daarnaast wordt meer dan voorheen flexibiliteit van wetenschapsorganisaties
gevraagd. Flexibiliteit zowel in kwantitatieve zin, benodigd om soepel in te
kunnen spelen op de omvang van de vraag (bijvoorbeeld aantallen studenten,
aantal onderzoeksprojecten) als flexibiliteit in kwalitatieve zin, benodigd om
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soepel in te kunnen spelen op veranderingen in de aard van de vraag (verande-
rende voorkeuren van studenten, inhoudelijk varia tie in onderzoeksvragen).

4.3 INTERN ERV AREN PROBLEMEN: DRUK VAN BINNENUIT

In de vorige paragraaf is beschreven welke factoren in de perceptie van beleids-
makers in de casussen druk hebben uitgeoefend am verandering in bestaande
organisatie- en sturingspraktijken door te voeren. Redenen voor verandering
kunnen ook gelegen zijn in intern ervaren problemen. De druk van buiten en van
binnenuit staan in wisselwerking met elkaar. Externe druk kan heel direct leiden
tot nieuwe, intern ervaren problemen. Een eenvoudig voorbeeld is dat de veran-
derende opstelling van de overheid leidt tot interne financiele problemen in
wetenschapsorganisaties. Druk vanuit de omgeving kan tevens al langer be-
staande interne problemen duidelijker voelbaar maken. Omgekeerd kunnen
problemen in het intern functioneren van organisaties externe druk veroorza-
ken". Een voorbeeld is dat door een weinig expliciete (maatschappelijke) resul-
taatgerichtheid de legitimiteit van wetenschapsorganisaties onder druk is komen
te staan. De volgende verzuchting illustreert dit:

"Het gebrek aan belangstelling en verantwoordelijkheidsgevoel voor de vorderin-
gen van studenten, het gebrek aan kostenbesef bij onderroek is wijdverbreid.
Talrijke docenten, hoogleraren niet uitgezonderd, besteden vele jaren met veel
toewijding een groot deel van hun tijd aan een hobby, die niet zelden slechts een
magere publicatie oplevert. (.. ) Het is voldoende bekend dat onze universiteiten
in de recente tijd veel aan maatschappelijke waardering hebben ingeboet. Hoge
kosten (. .) tegenover een laag rendement (.. ) hebben in de maatschappij een
beeld gevormd van staf en studenten als verwende kinderen, die eisen stellen
maar geen verplichtingen wensen te accepteren. Dat beeld moge eenzijdig zijn,
maar het is niet geheel onjuist. Opvallend is dan hoe weinig van universitaire
zijde wordt gedaan om meer waardering op te wekken. Integendeel wordt kritiek
terzijde gelegd als vooringenomenheid en farizeisme, zonder dat men tot het besef
komt dat men maatschappelijk steeds meer de verliezer is" (Wiegersma 1992:
198-199).

Tabel 4.4 geeft de interne problemen weer zoals ervaren in de onderzochte
wetenschapsorganisaties en de mate waarin deze factoren een rol spelen in de
casussen. Ze worden puntsgewijs toegelicht.

6 De causaliteit van perceptie van interne en externe problemen loopt vrijwel altijd van buiten naar
binnen. Minpunten in het intern functioneren worden pas echt als problemen ervaren, als deze externe
druk op de organisatie veroorzaken.
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Tabel 4.4: Overzicht van intern ervaren problemen die van invloed zijn op de
behoefte aan veranderingen in HR-beleid.
finan- onvol- gebrekkige lage stud ie- geringe geen probleem
ciele doende afstemming rendemen- uitstroom, eigenaarschap,
tekorten markt- en sarnen- ten, kwali- gebrek gebrek aan

gericht- werking teit van aan rnobi- geringe be-
heid onderwijs Iiteit stuurskracht

ET-TUD ++ 0 + ++ ++ ++
FPP-VU ++ 0 + ++ ++ +
ET-UT ++ 0 + ++ + +
FSW-UU 0 0 ++ ++ + ++
LEI-DLO ++ ++ ++ 0 ++ +
CWI ++ + ++ 0 ++ +
ElM ++ ++ ++ 0 ++ +
AMOLF 0 0 0 0 0 0
ECN ++ ++ ++ 0 ++ +
SHELL 0 0 0 0 0 0
aCE 0 + 0 0 0 0
ERICSSON 0 ++ 0 0 0 0

Legenda:
+ + = factor speeJt in sterke mate
+ = factor speeJt enigszins
o = factor speeJt niet

Bij het overzien van de intern geformuleerde problemen in de casussen valt als
eerste op dat vrijwel alle wetenschapsorganisaties te kampen hebben met finan-
dele problemen. De oorzaak is vrijwel overal dezelfde: de bezuinigingen van de
overheid en vermindering van subsidies. In drie van de vier facultaire casussen
is sprake van oplopende structurele tekorten. Ondanks vacaturestops is er een
personele overcapaciteit. In de vierde faculteit, de FSW-UU, heeft de 'wet van
de stimulerende achterstand' haar werk gedaan. De faculteit stond er halverwege
de jaren tachtig zeer slecht voor, slechter dan haar zusterfaculteiten. Onder
+financiele+ druk van de TVC-operatie is eerder en rigoreuzer een reorgani-
satieproces in gang gezet. Op dit moment plukt de faculteit daar de vruchten van.
Ook in de onderzoeksinstituten hebben de achtereenvolgende bezuinigingsrondes
hun sporen achtergelaten. De terugloop in financiering wordt overal duidelijk
gevoeld. AMOLF heeft als enige van de onderzochte onderzoeksinstituten geen
financiele problemen. Haar budget staat niet onder druk. AMOLF is bovendien
goed in staat te reageren op veranderingen i.c. inkrimpingen van het variabele
deel van het onderzoeksbudget (ca. 30% niet-basisfmanciering). Het instituut
heeft in verhouding zeer veel tijdelijke medewerkers in dienst. Dat zorgt voor
numerieke flexibiliteit. De personeelsomvang van het instituut voegt zich naar de
hoogte van de inkomsten.

De teruglopende financiering door de overheid heeft de instellingen genoodzaakt
hun inkomsten uit andere bronnen dan de basisfinanciering aan te vullen. Con-
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tractonderwijs en contractonderzoek neemt in belang toe, hetgeen repercussies
heeft voor de wijze van werken. Medewerkers krijgen te maken met bijvoorbeeld
acquisitietaken, concurrentie, eisen aan levertijd en moeten meer openstaan voor
'markt'vragen. Dit leidt binnen de organisaties tot nieuwe, voorheen onbekende
problemen. Een van de meest in het oog springende aandachtspunten is de
onvoldoende mate van markt- of oplossingsgerichtheid (in plaats van pure kennis-
gerichtheid) in de organisatie. Met name bij de instituten voor toegepast onder-
zoek (ElM, LEI-DLO, EeN) wordt de van oudsher aanwezige subsidiecultuur
en de geringe gerichtheid op afnemers en gebruikers van onderzoek als proble-
matisch ervaren. Een soortgelijke ontwikkeling speelt echter ook bij het CWI,
een instituut voor fundamenteel onderzoek. Ook hier wordt de noodzaak gevoeld
tot een sterkere gerichtheid op maatschappelijke vraagstellingen. In de R&D-
laboratoria van Oce en vooral Ericsson wordt onvoldoende marktgerichtheid en
afstemrning met de strategieen van het moederbedrijf eveneens genoemd als een
van de meest duidelijk in het oog springende interne problemen. Over de facul-
taire casussen kan opgemerkt worden dat een gebrek aan marktgerichtheid niet
sterk als intern probleem wordt ervaren. De afstand tussen markt en universiteit
is (nog) groot.
Het probleem van een onvoldoende markt- of oplossingsgerichtheid kan gerela-
teerd aan een in professionele organisaties veel voorkomende 'means-ends
inversion' (Mintzberg 1979: 373-374). Professionals stellen eigen +specialis-
tische+ interesses en doelstellingen boven de belangen van 'klanten' (opdracht-
gevers, studenten, de maatschappij) en ook boven de belangen van de organisa-
tie.

Een punt dat in veel van de casussen problematisch is of, wat minder sterk uitge-
drukt, als een gemis ervaren wordt, is het gebrek aan afstemming en samenwer-
king binnen de organisatie. De traditionele verkokering tussen disciplinaire
afdelingen of zelfs tussen individuele medewerkers en het bestaan van afzon-
derlijke koninkrijkjes wordt als minder wenselijk gezien. Onderzoek aan de
grenzen van het kennen vereist meer samenwerking over (sub)disciplinaire
grenzen heen. Daarnaast vraagt de markt om het leggen van dwarsverbanden,
om het niet meer uiteen leggen van vragen in afzonderlijk te behandelen stukjes.
Milieuproblematiek in de landbouw, een relatief nieuw onderzoeksthema, vergt
bijvoorbeeld meer samenwerking binnen LEI-DLO. Het thema reikt over de
grenzen van Llil-afdelingen heen. In de literatuur over professionele organisaties
wordt het probleem van gebrekkige afstemming en samenwerking ook onder-
kend, met name daar waar innovatie benodigd is:

"In these structures [professionele bureaucratieen, IT}, major innovation also
depends on cooperation. Existing programs can be perfected by individual specia-
lists. But new ones necessarily cut across existing specialties +in essence, they
require a rearrangement of the pigeonholes- and so call for interdisciplinary
efforts. As a result, the reluctance of the professionals to work cooperatively with
each other translates itself into problems of innovation" (Mintzberg 1979:
374-375).

73



In de facultaire casussen bestaat ook in de onderwijssituatie behoefte aan meer
samenhang en samenwerking. De grote mate van autonomie van vakgroepen en
zelfs medewerkers binnen vakgroepen ten aanzien van het te geven onderwijs en
de effecten ervan op (het gebrek aan) samenhang binnen een studieprogramma
worden in steeds grotere mate nadelig gevonden. De FSW-UU is hier een
uitgesproken voorbeeld van.
De zojuist aangehaalde 'means-ends inversion' versterkt het gebrek aan afstem-
ming en samenwerking. Medewerkers oefenen hun 'hobbies' uit, zonder reke-
ning te houden met de vraag of hun zelf geformuleerde taak past binnen het
kader dat een organisatie wil hanteren (de 'missie' of profilering van de organi-
satie of meer concreet het onderzoeks- of onderwijsprogramma). In meerdere
casussen wordt de vrijblijvendheid van -autonome- medewerkers ten aanzien
organisatiedoelen en het gebrek aan gezamenlijkheid en afstemming binnen
strategische kaders meer en meer problema tisch gevonden.

Specifiek voor de facultaire casussen is de kwaliteit van het onderwijs en de lage
studierendementen een punt van zorg, zeker nu studierendementen en instroom
van studenten in toenemende mate bepalend zijn voor de omvang van de eerste
geldstroom. De aandacbt voor de kwaliteit van het onderwijs en de (te) lage
studierendementen is een typerend voorbeeld van een latent al veeI langer be-
staand en bekend probleem, dat door veranderingen in de omgeving veel mani-
fester is geworden. Ais verklaring bij de lage kwaliteit van onderwijs wordt in
de casussen meermalen gewezen op de (te) grote nadruk die vanaf de jaren
tachtig heeft gelegen op onderzoek. Het zijn onderzoeksprestaties die tellen en
aanzien geven en waarop medewerkers vanaf de jaren tachtig in toenemende
mate worden beoordeeld. Door de publicatiedwang is het onderwijs in de ver-
dringing geraakt: onderwijs is een veel minder gewaardeerde activiteit, zo wordt
alom ervaren. Het ontstane verschil in waardering tussen onderwijs en onderzoek
wordt in de faculteiten ongewenst gevonden.

Een ander intern ervaren probleem is het gebrek aan arbeidsmobiliteit van
medewerkers, waarmee gedoeld wordt op de geringe mate van interne maar
vooral externe mobiliteit van medewerkers'. Zolang er stabiele groei was, is het
al langer bestaande fenomeen van beperkte mobiliteit nooit als een probleem
geformuleerd. Nu groei echter moet worden omgebogen naar krimp steken
personele problemen de kop op. Problemen zoals een scheve personele opbouw
(veel ouderen) en een verstopping van de rangen waardoor de instroom van 'vers
bloed' wordt verhinderd. Behalve dat hierdoor de 'sprankeling' en innovativiteit
uit de organisatie verdwijnt, is de oplopende gemiddelde personeelslast nadelig.

7 Uit empirisch onderzoek (Timmerhuis/Venneulen 1993) komt naar voren dat binnen universiteiten
jaarlijks gemiddeld 5% van het wetenschappelijk personeel in vaste dienst de universiteit verlaat (in
de periode 1988-1991). Dit betreft zowel uitstroom vanwege het bereiken van de pensioen- of
vutgerechtigde leeftijd a1suitstroom vanwege baanverandering. Het betrekkelijk lage uitstroompercen-
tage impliceert dat medewerkers in vaste dienst een gemiddeld lange 'verblijfstijd' in de organisatie
kennen. Bij medewerkers in tijdelijke dienst is het verloop +uiteraard - veel groter.
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Het legt in veel casussen een extra druk op de toch al niet rooskleurige financiele
situatie. Bij bepaalde oudere medewerkers (bijvoorbeeld in universiteiten docen-
ten die geen hoofddocent zijn geworden) wordt bovendien getwijfeld aan hun
wetenschappelijke kwaliteiten. Juist in tijden van krimp en toenemende prestatie-
dwang is deze groep van een latent een manifest probleem geworden. Gerichte
acties ondernemen blijkt echter lastig. De klassieke wetenschapsorganisatie heeft,
evenals vele andere professionele organisaties, geen verweer tegen 'incompetent
or unconscientious professionals' (Mintzberg 1979: 373). De collegia le controle
en zelfregulering werkt niet zoals het idealiter zou moeten. Peer reviews blijken
bijvoorbeeld minder objectief omdat de coUega's minder onbevooroordeeld
waren dan verwacht (Collins/Travis 1985). Er zijn vaak geen expliciete en ook
geen impliciete regels ontwikkeld om coIlega' s die onder de maat presteren tot
de orde te roepen.
Een gebrek aan mobiliteit en de daarmee samenhangende problemen doen zich
in aIle onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten voor, met uitzondering
van AMOLF. AMOLF kent het probleem van een gebrek aan mobiliteit niet of
nauwelijks omdat dit instituut al langere tijd met veel tijdelijke medewerkers
werkt.

Een laatste intern probleem dat in meerdere casussen wordt ervaren, is het
gebrek aan probleemeigenaarschap, verandervermogen en bestuurskracht in de
organisatie. In meerdere organisaties zijn het vooral bestuurders op hogere
niveaus (directie van een instituut, bestuur van een faculteit) die de noodzaak
inzien om de problemen aan te pakken waarmee de organisatie wordt geconfron-
teerd. Als medewerkers en leidinggevenden in werkeenheden zich al bewust zijn
van problemen en knelpunten in de organisatie, dan voelt men zich er vaak niet
verantwoordelijk voor (Timmerhuis/Fruytier/Hoogerwerf 1994: 25-26). De
afscherming van medewerkers en werkeenheden van externe druk, kenmerkend
in het klassieke organisatie- en sturingsregime, wreekt zich hier. Het gebrek aan
probleemeigenaarschap op lagere niveaus in de organisatie bemoeilijkt het zoeken
naar en implementeren van oplossingen voor problemen, waardoor er in de
praktijk weinig gebeurt. Deze situatie wordt in meerdere van de onderzochte
wetenschapsorganisaties onwenselijk gevonden.
Daarnaast realiseert men zich dat de klassieke opvatting van bestuur als iets wat
'je erbij doet' beperkingen kent en negatieve effecten heeft. De vooral in facul-
teiten gebruikelijke korte bestuurstermijnen (een a twee jaar) zijn niet bevorder-
lijk voor een daadkrachtige besluitvorming en implementatie van besluiten. Het
traineren van onwelgevallige voorsteIlen door medewerkers, in de hoop en
bedoeling dat met de komst van een nieuw bestuur de plannen van tafel zullen
verdwijnen, is een bekend verschijnsel in faculteiten", Het maakt de klassieke

8 Dit gedrag vertoont duidelijke overeenkomsten met wat Van Dijk en Woldendorp omschrijven als de
'strategie van defensieve vennijding': het op een sterk geritualiseerde en symbolische wijze overleg-
gen over de gang van zaken in de organisatie, vaak op een hoog abstractieniveau. Op deze wijze kan
langdurig en intensief overlegd worden, zonder dat dit echter effect heeft of zaI hebben op het
feitelijk handelen van medewerkers (Van Oijk/Woldendorp 1993: 13).
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bestuurscultuur sterk conserverend, vrijblijvendheid en zelfs obstructie worden
zo in de hand gewerkt.
In meerdere van de casussen wordt tenslotte als zwak punt onderkend dat het
bestuurlijk gezag en de bestuurlijke bevoegdheden onvoldoende worden aange-
wend om cruciale keuzen te maken en om de organisatiedoelen te realiseren.
Verwonderlijk is dit niet. In het klassieke regime worden bestuurlijke bevoegdhe-
den -zo niet expliciet in regelgeving, dan toch implieiet- ingeperkt door de
traditie van bottom-up besluitvorming:

"In the professional bureaucracy, with operator autonomy and bottom-up decision
making, (.. .) power for strategic change is diffuse. Everybody must agree on the
change, not just a few managers or professional representatives. So change comes
slowly and painfully, after much political intrigue and shrewd maneuvering by the
professional and administrative entrepreneurs" (Mintzberg 1979: 376).

Concluderende opmerkingen ten aanzien van intern ervaren problemen
Een van de meest in het oog springende punten in het overzicht van interne
problemen betreft de verstrekkende gevolgen van het -met name financieel-
onder druk zetten van wetensehapsorganisaties. Het besef dringt door dat, wil
men in de toekomst - financiele - ondersteuning en daarmee zekerheid van
voortbestaan hebben, een aantal interne problemen dient te worden aangepakt.
Interne problemen zoals het in onvoldoende mate tegemoet komen aan maat-
schappelijke c.q. marktbehoeften, de gebrekkige samenwerking en afstemming
binnen de organisatie en de lage studierendementen. Het gebrek aan probleem-
eigenaarschap en de geringe bestuurskraeht bemoeilijkt echter een daadkrachtig
optreden, zo wordt ervaren. De klassieke wijze van organisatie en sturen is ter
discussie komen te staan. Verandering in HR-beleid lijkt onvermijdelijk.

4.4 VERANDERDOELEN

In deze paragraaf staan de veranderdoelen centraal zoals deze zijn geformuleerd
door leidende figuren? in de easussen. De doelen geven zieht op de riehting
waarin oplossingen worden gezocht om in te kunnen spelen op de omgevings-
dynamiek en de intern ervaren problemen. De geformuleerde veranderdoelen zijn
intended strategies (Mintzberg 1990), dat wil zeggen de expliciet uitgesproken
beleidsdoelen in de onderzochte wetensehapsorganisaties. We staan niet stil bij
de emergent strategies, de strategieen die na verloop van tijd blijken uit het
geheel aan veelal impliciete keuzen van de individuele professionals. Juist de

9 Wie precies deze leidende figuren zijn varieert per casus. In de onderzochte faculteiten betreft het in
ieder geval het bestuurlbeheer en in de onderzoeksinstituten de directie. Afhankelijk van de wijze van
(strategische) besluitvorrning in afzonderlijke wetenschapsorganisaties kunnen ook anderen (bijvoor-
beeld afdelingshoofden of vakgroepvoorzitters) tot de groep van beleidsmakers gerekend worden.
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intended strategies zijn in deze studie relevant'". Zoals in het analysekader aan-
gegeven (zie hoofdstuk 2) gaat de aandacht in deze studie uit naar de doelbewus-
te pogingen die in wetenschapsorganisaties worden ondernomen om -via HR-
beleid - de dagelijkse werkpraktijk te beinvloeden. De intended strategies
vormen het richtsnoer voor de concrete keuzen in organisatieontwikkeling en
personeelsbeleid zoals in hoofdstuk 5 en 6 aan de orde komen. Tabel 4.5 geeft
een overzicht van de geformuleerde veranderdoelen in de onderzochte weten-
schapsorganisaties. Deze doelen zijn gerangschikt naar de drie centrale beleids-
onderwerpen in elke organisatie: financiele, werkinhoudelijke en organisatieont-
wikkelings- en personele doelen.

Tabel 4.5: Overzichi van veranderdoelen, richtinggevend voor veranderingen
in HR-beleid.

financieel werkinhoudelijk organisatie & personeel

verwer- uitbrei- verster- betere verbete- grotere stimule- verbete-
ken be- ding king klantl ring kwa- flexibi- ren dra- ring
zuinigin- con- profiei, markt- Iiteit liteit gen ver- kwaliteit
gen, in- tract- zwaarte- ge- onderzoek antwoor- van me-
krimpen activi- puntvor- richt- en onder- delijk- dewerk-

teiten ming heid wijs heid ers

ET-TUD ++ ++ ++ 0 ++ ++ + +
FPP-VU ++ ++ + 0 ++ ++ 0 +
ET-UT + ++ + 0 ++ ++ 0 +
FSW-UU 0 + ++ 0 ++ + ++ +
LEI-DLO ++ ++ + ++ 0 ++ + +
CWI + + + + 0 ++ + +
ElM + ++ + ++ 0 ++ ++ +
AMOLF 0 0 0 0 0 0 0 0
ECN ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ +
SHELL 0 0 0 + 0 + + +
OCE 0 0 0 ++ 0 + ++ +
ERICSSON 0 0 0 ++ ++ + + ++

Legenda:
+ + = veranderdoel met hoge prioriteit
+ = veranderdoel
o = geen expliciet geformuleerd veranderdoel

Het gaat in deze paragraaf om de veranderdoelen. De aandacht zich richt op
punten die men in de onderzochte wetenschapsorganisaties als gevolg van externe

10 De gefonnuleerde veranderdoelen hoeven daarbij niet opgevat te worden als pure top down beleids-
vorming, een blauwdruk die vervolgens ingevoerd moet worden. In de casussen is op verschillende
rnanieren met het fonnuleren van veranderdoelen omgegaan, veelal met rnogelijkheden tot beinvloe-
ding en mede-inhoud geven aan de doelen door medewerkers. Over het algemeen is de kring van
'beleidsmakers' groter dan aileen het bestuurlbeheer in een faculteit of de directie in een onderzoeks-
instituut,

77



enlof intern gevoelde druk wil veranderen. In de geformuleerde veranderdoelen
kunnen deels de beschreven interne en externe problemen worden herkend.
Vanuit het oogpunt van probleemoplossing is dit logisch:

"De relevante kenmerken die in de beschrijving van de uitgangssituatie zijn ge-
noemd, moeten in de doelformulering terugkeren, maar nu als hun tegenpool. Een
omkering van negatiefnaar positiej, van huidige toestand naar gewenste toestand,
van niet-aanvaardbaar naar aanvaardbaar. Is een dergelijke koppeling tussen
doelformulering en uitgangssituatie niet helder, dan klopt de probleemformulering
(en dus de diagnose) niet: de beschrijving van de uitgangssituatie moe! worden
herzien, 6f he! doel moet een ander zijn dan is geformuleerd" (Kapteyn 1994: 89-
90).

Bij het bekijken van tabel 4.5 valt het -in vergelijking met de faculteiten en
onderzoeksinstituten - relatief geringe aantal veranderdoelen op bij de drie
R&D-laboratoria. Een verklaring is dat de R&D-laboratoria al een aantal veran-
derslagen hebben gemaakt en een ontwikkelingsproces hebben doorlopen. De
aandacht concentreert zich in deze organisaties met name op het vergroten van
de klant- en marktgerichtheid. Bij Ericsson wordt dit gekoppeld aan een gewens-
te verbetering van de kwaliteit van het onderzoek. Veranderingen op organisatio-
neel- en personeel vlak dienen een grotere marktgerichtheid te ondersteunen.
AMOLF blijkt in deze tabel een atypische casus. Er zijn geen veranderdoelen
genoteerd, binnen AMOLF is weinig behoefte aan beleidsveranderingen. Hier-
mee is niet gezegd dat AMOLF geen beleidsdoelen kent. AMOLF wil zich
blijven concentreren op een hoge kwaliteit van onderzoek en, in het verlengde
daarvan, op een excellente opleiding van jonge medewerkers. Die hoge kwaliteit
trekt een eveneens hoge kwaliteit kandidaat-medewerkers, die na hun AMOLF-
periode over het algemeen goed elders emplooi kunnen vinden. Hoge kwaliteit
maakt het zo mogelijk een randvoorwaardelijk doel van de AMOLF-werkwijze
te realiseren, namelijk een hoge mate van personele mobiliteit (in- en uitstroom).
Beide doelen vormen al jaren de strategische uitgangspunten voor het
(HR)beleid. Ze maken een soepel inspelen op veranderingen in de omgeving van
AMOLF mogelijk.

Financlele veranderdoelen
Het weer op orde brengen van de financiele situatie en het intern verwerken van
de opgelegde bezuinigingen heeft in de onderzochte wetenschapsorganisaties -met
uitzondering van AMOLF en de R&D-Iaboratoria - de hoogste prioriteit. In
eerste instantie is veelal vrij afwachtend en defensief gereageerd op de afname
van financiele middelen. Er is bezuinigd op materiele middelen en er zijn vacatu-
restops ingesteld waardoor arbeidsplaatsen die via natuurlijk verloop vrijkomen
niet meer vervuld werden. Via de beroemde en beruchte 'kaasschaafmethode'
zijn de financiele problemen gelijkelijk verdeeld over de verschillende groepen
in de organisatie. Duidelijke keuzen en pijnlijke ingrepen in het personeelsbe-
stand konden zo - in ieder geval voor een zekere tijd - vermeden worden. Dat
deze aanpak over een wat langere termijn grote gevolgen kan hebben, blijkt
bijvoorbeeld uit de personele reductie bij LEI-DLO met 60 arbeidsplaatsen,
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zonder dat medewerkers zijn ontslagen. In enkele casussen, met name bij EeN,
was de financiele nood echter zo groot dat niet kon worden volstaan met een
geleidelijke aanpak. Drastische ingrepen in het personeelsbestand waren onver-
mijdelijk. Zo hebben na de eerste grote reductie van overheidssubsidiering in
1984 in minder dan twee jaar tijd circa 110 medewerkers EeN verlaten, van wie
ongeveer de helft met gedwongen ontslag.

Naast personele inkrimpingen en reductie van materiele kosten, heeft de finan-
ciele druk wetenschapsorganisaties ertoe aangezet uitbreiding van contractactivi-
teiten na te streven. De onderzochte faculteiten zijn de weg van contracton-
derzoek en contractonderwijs opgegaan" en ook de onderzoeksinstituten zijn
volop bezig om het aandeel van contractonderzoek in de totale ornzet te vergro-
ten. In faculteiten komt uitbreiding van contractactiviteiten vaak voort uit een
defensieve gedachtengang: het 'rendabel' maken van de huidige personele
overcapaciteit door de 'boventalligen' te laten werken in derdegeldstroomactivi-
teiten. De uitbreiding van het contractonderzoek in de onderzoeksinstituten is in
het algemeen niet uitsluitend gericht op 'financiele dekking' van het huidige
personele bestand. Meer strategische overwegingen spelen eveneens een rol,
zoals de wens om op een bepaald veld een toonaangevend instituut te zijn waar-
voor een zekere kritische massa is vereist. Ondanks een verdergaande afbouw
van overheidssubsidies wordt bijvoorbeeld binnen ElM en EeN groei nage-
streefd. De noodzaak tot uitbreiding van contractonderzoek wordt hierdoor
dubbel gevoeld.

Werkinhoudelijke veranderdoelen
Vrijwel aIle onderzochte wetenschapsorganisaties hebben -naast de aanpak van
financiele problemen - initiatieven ontplooid op werkinhoudelijk vlak. In de
meeste onderzoeksinstituten he eft bezinning plaatsgevonden op welke 'markten'
men zich wil richten en waar men als organisatie goed in wil zijn. De werkin-
houdelijke veranderdoelen krijgen een vertaling in een duidelijkere profilering
van de organisatie, waarmee getracht wordt meer lijn te brengen in de (gewens-
te) kernactiviteiten van de organisatie. De profilering gaat veelal gepaard met
een bezinning op de -andere- eisen die worden gesteld aan de wijze waarop
het werk wordt verricht. Met name de noodzaak tot een grotere markt- of maat-
schappelijke gerichtheid alsmede verbetering van de kwaliteit van onderzoek en
onderwijs staan sterk in de aandacht. In kader 4.6 zijn enkele voorbeelden
opgenomen van profilering in onderzoeksinstituten.

II Dit kan geplaatst worden in het meer algemene beeld dat, bekeken over aile universiteiten, in tien
jaar tijd het aandeel van de inkomsten uit dienstverlening in de financiering van universiteiten is
toegenomen van 2,5% naar ongeveer 20% (Bartels 1994: 18).
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Kader 4.6: Voorbeelden van projilering in de casussen.

Versterking van het profiel is niet aileen binnen onderzoeksinstituten een belang-
rijk aandachtspunt. Ook de onderzochte faculteiten hebben gewerkt aan verster-
king van hun inhoudelijk profiel door zwaartepuntvorming: het aanwijzen en
prioriteren van gebieden die voor de organisatie in de toekomst centraal staan.
De vorming van onderzoeksscholen is een belangrijke drijfveer geweest voor
zwaartepuntvorming op onderzoeksvlak. Daarnaast wordt het wenselijk gevonden
niet langer de 'kaasschaaf' te hanteren. Het is tijd om inhoudelijke keuzen te
maken. De vraag wat de organisatie in de toekomst wil aanbieden, waar men
voor wil staan, is veel meer op de voorgrond komen te staan. De FSW-UU is
een voorbeeld van een faculteit waar inhoudelijke vernieuwing en profilering ver
is doorgevoerd (zie kader 4.7).

In aile facultaire casussen zijn tevens duidelijke doelen geformuleerd ten aanzien
van het onderwijs. De faculteiten willen hun aantrekkingskracht op studenten
vergroten door een kwalitatief hoogstaand onderwijsprogramma aan te bieden
met een goede begeleiding van studenten. Doel is een hogere instroom van
studenten en betere studierendementen en daarmee verbetering van de financiele
situatie. Curriculurnherziening, inrichting van nieuwe studietrajecten, gebruik
van nieuwe onderwijsmethodieken, kwaliteitsbewaking, voortgangsbegeleiding en
studieplanning: in aile faculteiten is men met dergelijke plannen bezig.
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Kader 4.7: Profilering binnen de FSW-UU.

Organisatieontwikkelings- en personele veranderdoelen
Naar aanleiding van omgevingsdynamiek en intern ervaren problemen is in de
onderzochte wetenschapsorganisaties ook een aantal veranderdoelen op het vlak
van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid geformuleerd. Over het alge-
meen betreft het zaken die als conditio sine qua non worden gezien om te komen
tot de gewenste werkinhoudelijke vernieuwingen en het financieel orde op zaken
stellen. Aan organisatie en medewerkers worden andere, nieuwe eisen gesteld.
De volgende twee hoofdstukken behandelen de concrete organisatiegerichte en
personeelsgerichte HR-beleidskeuzen die in de casussen zijn gemaakt. Hier
willen we kort ingaan op de algemene noemers waaronder deze concrete keuzen
worden geschaard.

Een eerste punt dat zeer centraal staat bij de formulering van organisationele en
personele veranderdoelen is flexibiliteit. Vergroten van flexibiliteit, nodig om in
te kunnen spelen op veranderingen waarmee wetenschapsorganisaties worden
geconfronteerd, staat in alle casussen hoog in het vaandel. Waar het de weten-
schapsorganisaties om gaat is het opvoeren van het vermogen om slagvaardig,
snel, gericht en deskundig te opereren op relevante velden. Aandachtspunten zijn
het doorbreken van de verkokering tussen specialistische afdelingen, bevordering
van afstemming en samenwerking in de organisatie en het vergroten van persone-
Ie flexibiliteit.

Een tweede algemene noemer waaronder organisatieontwikkelings- en personele
veranderdoelen kunnen worden geschaard, is de stimulering van het dragen van
verantwoordelijkheid. Door duidelijke kaders te stellen waarbinnen gewerkt moet
worden, dienen rnedewerkers en groepen in de organisatie directer aangesproken
te worden op hun bijdrage en meer betrokken te worden bij de gang van zaken
in de organisatie. Dit is een belangrijk beleidsuitgangspunt in enkele van de
onderzochte faculteiten en vrijwel aIle onderzoeksinstituten en R&D-laboratoria.

Een derde en laatste algemene noerner van organisationele en personele veran-
derdoelen betreft de aandacht voor verbetering van de kwaliteit van rnedewer-
kers. Het is een in alle casussen genoernd veranderdoel. De expliciete, toegeno-
men aandacht voor kwaliteiten van medewerkers en de beleidsrnatige sturing
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hiervan heeft vooral te maken met het besef dat wetenschapsorganisaties in grote
mate afhankelijk zijn van de kwaliteiten van hun medewerkers en dat hieraan in
het verleden te weinig aandacht is besteed.
Uit het gegeven dat verbetering van de kwaliteit van medewerkers in aIle casus-
sen een veranderdoel is, mag niet worden afgeleid dat het startniveau in alle
casussen ongeveer gelijk ligt. In de R&D-Iaboratoria van Shell en Oce bestaat
een langjarige en en uitgebreide traditie van HR-beleid in het kader waarvan veel
aandacht wordt geschonken aan de inzet en inzetbaarheid van human resources.
Desondanks stellen ook Shell en Oce zich onder druk van de markt tot doel
hierin verbeteringen aan te brengen. In de onderzochte onderzoeksinstituten en
zeker in de facultaire casussen was - in de uitgangssituatie - expliciete beleids-
matige aandacht voor de ontwikkeling en instandhouding van kwaliteiten van
medewerkers geen gemeengoed. Het formuleren van dit veranderdoel heeft in
deze casussen veeleer de betekenis van het opzetten en invoeren van een aantal
-in vergelijking met de R&D-laboratoria- 'basis'HR-activiteiten.

Concluderende opmerkingen ten aanzien van geformuleerde veranderdoelen
Redenerend vanuit het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsor-
ganisaties is wellicht het feit dat er voor de hele organisatie doelen worden
gesteld en beleid wordt ontwikkeld het meest opmerkelijke aan het overzicht van
geformuleerde veranderdoelen. Dit geldt niet zozeer voor de gestelde financiele
doelen +zorgdragen voor financiele rust en zekerheid was altijd al een taak van
bestuurders - als wel voor de werkinhoudelijke en de organisationele en persone-
le veranderdoelen. Profilering van de organisatie, gekoppeld aan vergroting van
markt- of maatschappelijke gerichtheid en verbetering van de kwaliteit van de
prima ire processen, betekent dat getracht wordt grip te krijgen op het 'richten'
van de organisatie. Organisatiebelangen en -doelen worden meer dan voorheen
vooropgesteld. Strategievorming is niet meer puur een optelsom van persoonlijke
voorkeuren van individuele medewerkers. De aandacht voor profilering en het
'richten' van de organisatie lijkt een reactie op een de belangrijkste inherente
risico's die in de literatuur wordt geassocieerd met de klassieke wijze van
strategievorming in wetenschapsorganisaties: de afwezigheid van of gebrek aan
een 'sense of direction and focus' binnen de organisatie (Mintzberg 1990: 155).
In de volgende hoofdstukken staan we stil bij de manieren waarop men tracht het
'richten' van de organisatie concreet te bewerkstelligen.

Voor wat betreft de organisationele en personele veranderdoelen wordt hier
volstaan met een korte opmerking: waar in het klassieke organisatie- en sturings-
regime binnen wetenschapsorganisaties na aanname van mensen weinig beleids-
matige aandacht werd besteed aan medewerkers, worden nu veranderdoelen
geformuleerd die juist een betere inzet en inzetbaarheid van human resources in
de organisatie beogen. Wat dit precies inhoudt, bespreken we in de volgende
hoofdstukken.
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Een verklaring voor het feit dat er op een centraler niveau in de organisatie
doe len worden geformuleerd (zowel werkinhoudelijke als organisationele en
personele), kan gevonden worden in de gepercipieerde omgevingsdynamiek en
de daarmee samenhangende ervaren interne problemen binnen wetenschapsorga-
nisaties. Onder druk is de noodzaak tot veranderen beduidend grater, hetgeen
beleidsmakers in een betere positie stelt veranderdoelen te ontwikkelen en te
realiseren. Dit komt overeen met een constatering in een studie naar de strategie-
vorming in universiteiten dat 'crises enhance the power of central administrators
over the formation of strategies' (Hardye.a. 1984). Mintzberg (1990: 156) wijst
erop dat een organisatie in crisis gewoonweg niet de tijd heeft om op een gede-
centraliseerde, zeer incrementele manier ontwikkelingen op hun beloop te laten
en te bekijken tot welke emergent patterns dit leidt. Beleidsontwikkeling vanuit
een duidelijke visie op de toekomst is nodig om te overleven in een crisissituatie.
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5 Over organisatieontwikkeling

5.1 INLEIDING

,.
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de onderzochte wetenschaps-
organisaties vrijwel allemaal te maken hebben met veranderingen in hun omge-
ving (leidend tot een toename van prestatie-eisen) en tevens met - al dan niet
door externe druk veroorzaakte+ organisatie-interne problemen. Op welke wijze
zij het hoofd bieden aan de dynamiek in outer and inner context is het onderwerp
van de rest van deze studie. Naast ingrepen op financieel vlak en op onderwijs-
en onderzoeksinhoudelijk terre in vergt het herbezinning en waar nodig verande-
ring van de bestaande praktijken rondom organisatie en sturing van het werk en
de medewerkers. In dit hoofdstuk komen de gemaakte HR-beleidskeuzen rondom
organisatieontwikkeling aan de orde. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6)
gaan we in op het personeelsgerichte HR-beleid. Figuur 5.1 geeft een overzicht
van de te bespreken onderwerpen en de plaatsbepaling van het onderhavige
hoofdstuk.

omgevings-
dynamiek,
outer context

fIR -beleidskeuzen:
organisatie-
ontwikkeling

uitgangssituatie
in de casussen,
'bestuurlijk-
organisatorische
erfenis'

behoefte aan
veranderen,
(strategische)
veranderdoelen

verandering
in organisatie-
en sturings-
regime

intern ervaren
problemen,
inner context

fIR -beleidskeuzen:
personee1sbeleid

Figuur 5.1: Onderwerp en plaats van hoofdstuk 5 in het onderzoek.



Centrale vraagstelling en werkwijze in hoofdstuk 5 en 6
De centrale vraagstelling en werkwijze bij de beantwoording ervan komen voor
de hoofdstukken 5 en 6 overeen. De centrale onderzoeksvraag in deze twee
hoofdstukken is tweeledig:
• welke inhoudelijke HR-beleidskeuzen zijn gemaakt in de onderzochte weten-

schapsorganisaties?
• hoe kunnen deze keuzen worden geevalueerd in het licht van de benodigde

dubbele passendheid van HR-beleid in wetenschapsorganisaties. zoals aange-
geven in hoofdstuk I?

Het eerste deeI van de onderzoeksvraag beantwoorden we vanuit de praktijk van
de onderzochte wetenschapsorganisaties. De gemaakte HR-keuzen in de casussen
worden - zowel in dit hoofdstuk over organisatieontwikkeling als in het volgende
hoofdstuk over personeelsgericht HR-beleid - beschreven en toegelicht. Het
brede palet aan HR-beleidskeuzen in de onderzochte wetenschapsorganisaties is
in categorieen ondergebracht. De categorisering is het resultaat van een inductie-
ve werlcwijze (groeperen van HR-beleidskeuzen op basis van het beschikbare
materiaal) gecombineerd met een deductieve werkwijze (gebruik maken van uit
de literatuur bekende indelingen). In bijlage 1 is aangegeven welke werkwijze bij
de datareductie (het selecteren, indikken en transformeren van ruwe gegevens)
en de datapresentatie (het zodanig systematisch weergeven van de bevindingen
dat conclusies getrokken kunnen worden) is gevolgd.

Beantwoording van het tweede deeI van de onderzoeksvraag vormt in wezen een
reflectie op de empirische beschrijving van gemaakte HR-keuzen. Een reflectie
vanuit de benodigde dubbele passendheid van HR-beleid in wetenschapsorgani-
saties, dat wil zeggen HR-beleid enerzijds passend bij de specifieke aard van
wetenschappelijke werkzaamheden en de verwachtingen en doelen van mede-
werkers en anderzijds rekening houdend met de specifieke (veranderende) presta-
tie-eisen die aan wetenschapsorganisaties worden gesteld en het kunnen realiseren
van organisatiedoelen. In de benodigde dubbele passendheid van HR-beleid komt
het in hoofdstuk 2 aangegeven spanoingsveld naar voren tussen rationele en
doelgerichte benutting van personele competenties enerzijds en een bij de doelen
en verwachtingen van medewerkers aansluitend 'humanistic' ontwikkelingsden-
ken anderzijds. Het spanningsveld kan worden geexpliciteerd aan de hand van de
drie functionele vereisten waarin een organisatie moet voorzien wil die organisa-
tie blijven voortbestaan', te weten exteme adaptatie, interne synergie en legiti-
matie.

Een eerste vereiste is externe adaptatie: het vermogen in de organisatie om te
reageren en in te spelen op de veranderende omgeving. Een gebrek aan adaptief

De functionele vereisten waar hier sprake van is (externe adaptatie, interne synergie en legitimering)
zijn terug te voeren op systeemtheoretische inzichten. In Fruytier (1994: 69-73) worden deze
functionele vereisten nader uiteengezet. Op deze plaats wordt volstaan met het aangeven van de
betekenis die in deze studie aan de drie functionele vereisten wordt gegeven.
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vermogen in de organisatie leidt -op kortere of langere termijn - tot problemen
met het bestaansrecht en daarmee het voortbestaan van de organisatie.
Een tweede functionele vereiste betreft interne synergie: de te behalen voordelen
van gezamenlijkheid in de organisatie. Indien sprake is van een -te- geringe
mate van synergie, komt de meerwaarde van de organisatie als geheel (de som
der delen) ter discussie te staan. Uiteenvallen van de organisatie is het gevolg.
In navolging van Wissema (1991: 21) onderscheiden we vier soorten synergie.
• Schaalgroottevoordelen of functionele synergie (efficiencyvoordelen).
• Integratievoordelen of doelsynergie (voordelen voortvloeiend uit hot doelge-

richt samenbrengen of integreren van bepaalde processen of groepen mede-
werkers).

• 'Boeket'voordelen (het geheel van producten en diensten is aantrekkelijker dan
de som der delen) .

• Conglomeraatvoordelen (mogelijkheden tot grotere risicospreiding).
Externe adaptatie en interne synergie zijn functionele vereisten die gekoppeld zijn
aan de noodzaak om rekening te houden met (veranderende) prestatie-eisen en
het kunnen realiseren van organisatiedoelen. De andere dimensie van de benodig-
de dubbele passendheid, de passendheid bij de specifieke aard van wetenschap-
pelijke werkzaarnheden en de verwachtingen en doelen van medewerkers, komt
vooral tot uiting in de derde functionele vereiste: legitimatie. Met legitimatie
wordt gedoeld op de benodigde acceptatie door medewerkers van het voorgestane
beleid en de ervaren fairness van de resulterende arbeidsruilrelatie'. Het 'psy-
chologisch contract' tussen medewerkers en de organisatie speelt een belangrijke
rol, dat wil zeggen de verwachtingen en persoonlijke doelen die een medewerker
heeft ten aanzien van het werk, de door hem of haar gewenste werkomgeving en
het psychisch inkomen dat een medewerker ontleent aan het werk (Miller 1986:
65). Legitimatie bemvloedt de motivatie van medewerkers.

De drie functionele vereisten kunnen in een organisatie op verschillende manie-
ren vervuld worden. We evalueren de verschillende HR-beleidskeuzen in de
onderzochte wetenschapsorganisaties door de risico' s en kansen van die keuzen
ten opzichte van de drie aangegeven functionele vereisten te bespreken. Deze
werkwijze is verwant aan de methode van (vergelijkende) functionele analyse
(Luhmann 1984, uiteengezet in Fruytier 1994: 66-67). De evaluatie van HR-
beleidskeuzen op hun merites vindt plaats zowel vanuit de ervaringen in de
onderzochte wetenschapsorganisaties zelf, als vanuit meer theoretische bespiege-
lingen op basis van relevante literatuur.

Categorisering van organisatiegericht HR-beleid
In dit hoofdstuk staat het organisatiegerichte HR-beleid centraal. Het gaat om
beleidsplannen en interventies in de onderzochte wetenschapsorganisaties die de
structure Ie en culturele condities waaronder wordt gewerkt, beinvloeden. Deze

2 Legitimatie is ook nodig ten aanzien van andere voor de organisatie relevante stakeholders. zoais
financiers, vakbonden, de maatschappij in het aigemeen. We beperken ons hier tot legitimatie ten
aanzien van de eigen medewerkers.

87



organisatiecontext is bepalend voor de mogelijkbeden tot benutting en ontwikke-
ling van personele competenties.
In de onderzochte wetenschapsorganisaties is een scala aan organisatiegericht
HR-beleid geinitieerd. De waargenomen organisatiegeriehte HR-beleidsinitiatie-
ven zijn in drie hoofdcategorieen ondergebracht, elk met meerdere subcate-
gorieen. De hoofdindeling is gebaseerd op een in de organisatieliteratuur vaak
gehanteerde onderverdeling van organisatieprocessen in twee kernprocessen
(Mintzberg 1979): productieprocessen en besturings- en besluitvormingsproces-
sen. Beide processen worden in een organisatie op een bepaalde manier inge-
rieht, ze hebben een eigen structuur', In dit hoofdstuk zijn we geinteresseerd in
veranderingen in de structurering van beide kernprocessen en de effecten ervan
op de inzet en inzetbaarheid van human resources. Omdat gebruik van de term
productieprocessen in wetenschapsorganisaties een verkeerde indruk kan wekken,
wordt verder gesproken over primaire processen. Naast deze veranderingen in de
structurering van de twee basisprocessen in een organisatie wordt in dit hoofd-
stuk ingegaan op de betekenis van organisatiecultuur, dat wil zeggen op de
bemvloeding van denkwijzen, houdingen en werkwijzen via (veranderingen in)
organisatiecultuur. Organisatiecultuur vatten we op als een dimensie van aIle
structuren en processen in een organisatie. Het werkt door in zowel het organisa-
tiegerichte HR-beleid als in het personeelsgerichte beleid. am aandacht te
vestigen op de bewuste pogingen in de onderzochte wetenschapsorganisaties om
cultuurveranderingen door te voeren en zodoende het gedrag, de werkwijzen en
houding van medewerkers te beinvloeden, is er echter voor gekozen cultuur in
een aparte paragraaf te bespreken.
Met deze hoofdcategorisering van het organisatiegeriehte HR-beleid wordt
aangesloten bij de organisatieaspecten die in hoofdstuk 3, bij de bespreking van
klassieke organisatie- en sturingsregime, aan de orde zijn gesteld.

Veranderingen in de drie hoofdcatego-
rieen van organisatiegericht beleid gaan
vaak samen. Verandering in het een
vergt aanpassing in de andere aspecten.
Aangrijpingspunten voor verandering
kunnen echter in alle drie hoofdcatego-
rieen gelegen zijn. We bespreken de drie
hoofdcategorieen van organisatiegericht
beleid daarom na elkaar. Figuur 5.2 is
een weergave van het analytische onder-
scheid en de samenhang tussen de drie
hoofdcategorieen van organisatiegericht
HR-beleid.

Structurering
primaire processen

(paragraaf 5.2)

Structurering
besturings-
processen

(paragraaf 5.3)

Cultuur
(paragraaf 5.4)

Figuur 5.2: Aangrijpingspunten in
organisatieontwikkeling.

3 In de Sociotechniek (vgl. Groep Sociotechniek 1987; Kuipers/Van Amelsvoort 1990) wordt dit
aangeduid als de productiestructuur en de besturingsstructuur van een organisatie.
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Veranderingen in de structurering van prima ire processen komen in paragraaf
5.2 aan de orde, veranderingen in de structurering van besturingsprocessen in
paragraaf 5.3 en veranderingen in beinvloeding via organisatiecultuur in para-
graaf 5.4.

Binnen elk van de aangegeven drie hoofdcategorieen van organisatiegericht HR-
beleid zijn bepaalde ontwikkelingen waargenomen bij de onderzochte weten-
schapsorganisaties. Deze ontwikkelingen zijn op grond van overeenkomsten
tussen beleidskeuzen in de casussen op inductieve wijze gegroepeerd. In tabel
5.3 is voor elke casus aangegeven op welke concrete punten het organisatiege-
richte beleid zich toespitst. Uit de tabel kan worden afgelezen dat men in vrijwel
aile casussen veranderingen heeft doorgevoerd of wil doorvoeren in de struc-
turering van de primaire processen. Verschillende aanpakken worden daarbij
gevolgd. De meeste casus sen zijn ook bezig (geweest) met veranderingen in de
structurering van besturingsprocessen. Binnen de onderzoeksinstituten en de
R&D-Iaboratoria is tevens het vormen of versterken van een cultuur van resul-
taatverantwoordelijkheid een belangrijke ontwikkeling. Bij de onderzochte
universitaire faculteiten zijn op dit vlak nauwelijks beleidsinitiatieven onderno-
men.
De verschillende ontwikkelingslijnen van organisatiegericht beleid worden in de
volgende paragrafen inhoudelijk toegelicht en geevalueerd.

TabeI5.3: Overzicht van organisatiegericht HR-beleid in de casussen.
structurering van structurering van cultuur
prima ire processen besturingsprocessen

toevoegen kanteling toevoe- directer decen- profess i- bena- cultuur
dwarsver- naar pro- gen hulp- aan- tralisa- onalise- drukken als
banden duct- struc- spreken tie, ring van resultaat- bin-
aan disci- gerichte turen in eenhe- integraal bestuur verant- dend
plinege- eenheden product- den manage- woorde- ele-
wijze gerichte ment, lijkheid ment
structuur structuur P&C

ET-TUD + 0 0 ++ 0 ++ 0 0
FPP-VU 0 0 0 + 0 + 0 0
ET-UT ++ 0 0 + 0 0 0 0
FSW-UU ++ 0 0 0 ++ ++ 0 0
LEI-DLO ++ 0 0 0 + 0 ++ +
CWI + 0 0 + 0 + 0 0
ElM 0 ++ + 0 ++ 0 + 0
AMOLF 0 0 0 0 0 0 0 +
ECN 0 ++ ++ 0 ++ 0 ++ 0
SHELL 0 + + 0 + 0 ++ ++
OCE 0 ++ ++ 0 + 0 ++ ++
ERICSSON 0 + ++ 0 + 0 ++ ++

Legenda:
+ + = belangrijk aandachtspunt in het organisatiegerichte beleid
+ = aandachtspunt in het organisatiegerichte beleid
o = geen aandachtspunt voor beleid
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5.2 KEUZEN IN DE STRUCTURERING VAN PRIMAIRE PROCESSEN

De aandacht in deze paragraaf gaat uit naar veranderingen in de structurering
van prirnaire processen. Ingegaan wordt op de keuzen in de wijze van groepering
van werkzaamheden en van medewerkers in de onderzochte wetenschapsorgani-
saties. In algemene zin zijn er twee hoofdalternatieven bij structurering van
prirnaire processen (vgl. Mintzberg 1979; Scott 1992):
• inrichting van de organisatie naar de doelen die men wil bereiken c.q. de

taken waarvoor de organisatie staat. Dit wordt aangeduid als een markt- of
productgerichte structure ring ;

• inrichting van de organisatie naar de 'middelen' of resources die worden
gehanteerd in de werkprocessen. De kennis en kunde van medewerkers of de
functie die een groep medewerkers vervult in de werkprocessen staat voorop.
Dit wordt aangeduid als een functionele of disciplinegewijze structurering.

Deze keuzemogelijkbeden hebben niet aIleen betekenis voor uitvoering van
werkprocessen, maar hebben ook verschillende effecten op de mogelijkbeden
voor benutting en ontwikkeling van personele competenties in de organisatie. In
het eerste deel van deze paragraaf (§5.2.1) beschrijven we welke concrete
ontwikkelingen in structurering in de onderzochte wetenschapsorganisaties zich
voordoen. In het tweede deel (§5.2.2) evalueren we die ontwikkelingen door de
risico's en kansen te bespreken van verschillende keuzen in structurering ten
aanzien van de functionele vereisten adaptatie, synergie en legitirnatie.

5.2.1 Keuzen in de structurering van primaire processen: de empirie

Vrijwel aIle onderzochte wetenschapsorganisaties kenden in de uitgangssituatie
(de situatie bij aanvang van veranderingen in hun HR-beleid) een structurering
van primaire processen naar wetenschappelijke (sub)discipline. De dynamiek in
de outer and inner context is in de casussen aanleiding geweest de bestaande
organisatiestructurering in meer of mindere mate ter discussie te stellen. Met
name het ervaren gebrek aan marktgerichtheid of gerichtheid op de maatschappe-
lijke taak speeJt een rol (zie hoofdstuk 4). De veranderingsbehoefte richt zich dan
ook vooral op het stimuleren van markt- of productgericht (samen)werken. De
herstructurering die heeft plaatsgevonden (of waartoe plannen zijn ontwikkeld)
is bedoeld om groepen medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor
een bepaald cluster aan taken of voor een specifiek aandachtsveld. Verschillende
wegen worden bewandeld (zie tabel 5.3). In sommige organisaties wordt de
bestaande disciplinegewijze structurering gehandhaafd, maar worden dwarsver-
banden in de organisatie gecreeerd die de marktgerichtheid en productorientatie
in de organisatie dienen te versterken. In enkele andere onderzochte weten-
schapsorganisaties wordt de disciplinegewijze structurering verla ten en is sprake
van een kanteling van de organisatie naar een productgerichte structurering. De
producten of projecten waaraan wordt gewerkt staan nu voorop. In enkele
casussen zijn voorts hulpstructuren gecreeerd rondom de nieuwe, productgerichte
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structuur om de nadelen ervan te compenseren. In figuur 5.4 zijn deze verschil-
lende keuzen van structurering van primaire processen gevisualiseerd. Ze worden
achtereenvolgens besproken.

toevoegen van dwarsverbanden aan de bestaande

V clisciplinegewijze structurering

uitgangssituatie:
disciplinegewijze
structurering -.kanteling organisatie toevoegen van hulp-

naar productgerichte structuren in product-
structurering gerichte structuur

Figuur 5.4 Overzicht van veranderingen in de structure ring van primaire
processen.

De veranderingen in structurering van primaire processen in de casussen omvat-
ten de hoofdlijnen van denkbare responsen op dynamiek in de outer en inner
context. Vanuit de organisatietheorie is bekend dat in geval van toenemende
interdependenties tussen eenheden in de organisatie (waaronder de noodzaak om
meer markt- en doelgericht samen te werken) twee responsen denkbaar zijn
(Galbraith 1973; Scott 1992):
1. Vergroten van de capaciteit in de organisatie om informatie-uitwisseling en

afstemming tot stand te brengen. Hiertoe worden dwarsverbanden of lateral
connections gecreeerd, hetgeen we terugzien in het toevoegen van dwars-
verbanden of hulpstructuren in de casussen.

2. Verminderen van de informatie- en afstemmingsnoodzaak. Dit kan onder
andere door interdependente taken in een werkeenheid onder te brengen",
hetgeen precies is wat in de onderzochte wetenschapsorganisaties wordt
beoogd met het 'kantelen' van de organisatie naar een productgerichte
structurering.

Hoewel beide responsen in verschillende richtingen gaan, zijn ze niet noodzake-
lijkerwijs onverenigbaar (Scott 1992: 234). De veranderingen in structurering in
de onderzochte wetenschapsorganisaties laten dit eveneens zien. In enkele casus-
sen zijn naast een productgerichte structurering (overeenkomstig de tweede
respons) hulpstructuren in het leven geroepen om beter om te kunnen gaan met
de behoefte aan informatie-uitwisseling en afstemming tussen productgerichte
eenheden (overeenkomstig de eerste respons).

4 Veel van het rnoderne gedachtengoed orntrent structurering van prirnaire processen -waaronder
Sociotechniek, Business Proces Redesign, Unitvonning- bernst sterk op deze tweede respons.
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Toevoegen van dwarsverbanden aan een disciplioegewijze structurering
De behoefte aan meer markt- en productgericht samenwerken is in enkele van de
onderzochte wetenschapsorganisaties aanleiding geweest voor de creatie van
dwarsverbanden tussen bestaande, vaak verkokerde disciplinaire eenheden. De
dwarsverbanden verschillen in de mate van formalisering en de mate waarin zij
als zelfstandige eenheden functioneren. Een voorbeeld van een slechts in geringe
mate geformaliseerd dwarsverband betreft de instelling van 'koepelprojecten' bij
het CWI. Opzet van deze projecten is om afdelingsoverstijgende multidiscipli-
naire samenwerking te stirnuleren om zodoende bepaalde -met name toepas-
singsgerichte - thematieken beter te profileren. De bestaande disciplinaire
structuur blijft echter het leidend organisatieprincipe, een 'koepelproject' is geen
zelfstandige eenheid. Een tweede voorbeeld van het creeren van dwarsverbanden
kan gevonden worden bij het LEI-DLO. De daar ingestelde Programmateams
vormen een hulpstructuur om overleg en coordinatie beter te laten verlopen
rondom thematieken die in meerdere afdelingen spelen. In kader 5.5 is deze
aanpak verder uitgewerkt.

Kader 5.5: Programmateams binnen het LEI-DLO.

Ook in aile onderzochte faculteiten is men bezig met hervormingen van de naar
(sub)disciplines ingerichte vakgroepenstructuur. Een eerste stirnulans is gelegen
in de vorming van onderzoeksinstituten en onderzoeksscholen die - zeker in de
gevallen waar sprake is van participatie uit meerdere vakgroepen - als een
dwarsverband op de bestaande vakgroepenstructuur aangemerkt kunnen worden.
In sommige faculteiten (onder andere de FSW-UU) wordt participatie van vak-
groepsmedewerkers in deze instituten of scholen met formele detacheringsover-
eenkomsten geregeld, waardoor vakgroepsmedewerkers -voor het onderzoeks-
deel van hun aanstelling - onder zeggenschap van deze nieuwe werkverbanden
vallen.
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In de onderzochte faculteiten zijn ook dwarsverbanden ten aanzien van het
onderwijs gecreeerd. In enkele faculteiten (ET-TUD, FPP-VU) gaat het om
dwarsverbanden gericht op coord inatie en het bevorderen van samenwerking
tussen docenten, zonder overdracht van formele bevoegdheden vanuit de vak-
groep naar een nieuwe organisatie-eenheid. In andere faculteiten (FSW-UU en
ET-UT) wordt gewerkt aan de vorming van afzonderlijke taak- en doelgerichte
onderwijsinstituten, met eigen verantwoordelijkheden (onder andere voor studie-
rendementen) en bijbehorende inhoudelijke, financiele en personele bevoegdhe-
den. De essentie is dat medewerkers uit verschillende vakgroepen bijeen worden
gebracht om bepaalde samenhangende taken te verzorgen, bijvoorbeeld het
propedeuse-onderwijs. Deze medewerkers worden voor een deel van hun aanstel-
ling naar het onderwijsinstituut gedetacheerd.

Enkele van de beschreven voorbeelden van de nieuwe clustering van taken, zeker
waar het gepaard gaat met overdracht van bevoegdheden, zijn nauwelijks meer
aan te merken als het leggen van een dwarsverband over de bestaande structuur.
Veeleer is sprake van een partiele proces- of productgerichte herindeling van de
organisatie. Partieel omdat de herindeling niet voor aIle taken geldt en derhalve
ook niet voor de volledige werktijd van medewerkers. Medewerkers zijn dan
officieel 'lid' van de nieuwe werkeenheid (bijvoorbeeld de onderwijswerkgroep),
maar blijven in ieder geval ook deel uitmaken van hun oude 'thuisbasis' (de vak-
groep). Naarmate meer onderwijs- en onderzoekstaken losgemaakt worden van
de vakgroep en in aparte eenheden worden georganiseerd, wordt de hulpstructuur
steeds meer hoofdstructuur. Vakgroepen blijven weliswaar bestaan, maar hun
positie als eenheid van onderwijs en onderzoek komt steeds meer onder druk te
staan. Het consequent doordenken in termen van taakgerichte groepen leidt tot
een pleidooi voor verdergaande differentiatie, de vorming van aparte werkeenhe-
den en uiteindelijk de afschaffmg van vakgroepen. De mogelijkheid bestaat dat
het takenpakket van vakgroepen wordt beperkt tot bijvoorbeeld aIleen het niet-
onderzoeksschoolgebonden onderzoek en het specialistisch deel van het onder-
wijscurriculum. Veel medewerkers zouden zo voor een groot deel van hun tijd
buiten de vakgroep, in andere organisatorische verbanden, werkzaam zijn.
Vakgroepen worden zodoende omgevormd naar aanleverende capaciteitsgroepen
in plaats van eenheden waarbinnen primaire processen worden uitgevoerd.
Enkele van de onderzochte faculteiten hebben met deze herstructureringen
vooruit gelopen op de invoering van de MUB (Modernisering Universitaire
Bestuursorganisatie), waarin nadrukkelijk de mogelijkheid van zelfstandige
onderzoeksscholen en onderwijsinstituten wordt genoemd. De ontwikkelingen
rondom de positie van vakgroepen is een lopende discussie, waarvan de uitkom-
sten in geen van de onderzochte faculteiten waren uitgekristalliseerd ten tijde van
ons onderzoek.
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Kanteling van de organisatie naar productgerichte eenheden
In enkele casussen - met name de toegepaste onderzoeksinstituten en R&D-
laboratoria - is bij heroverweging van de organisatiestructuur niet zozeer gezocht
naar een aanpassing of verbetering van de historisch gegroeide disciplinaire
structuur, maar is gekozen voor een 'kanteling' van de organisatie. De toegeno-
men marktdruk heeft deze organisaties ertoe aangezet hun interne structurering
meer toe te snijden op de output, de producten die zij leveren. Niet langer is de
discipline van doorslaggevende betekenis, maar de organisatietaak of het product
waaraan men werkt. Medewerkers die aan eenzelfde product of taak werken
worden in een groep samengebracht, daarmee bestaande disciplinaire structuren
doorbrekend". Achterliggend idee bij deze herstructureringen is dat medewerkers
door een productgerichte structuur directer zieht krijgen op de buitenwereld en
worden geconfronteerd met de prestatie-eisen waaraan moet worden voldaan. Het
bevordert de externe gerichtheid en marktgevoeligheid en tevens wordt een
grotere herkenbaarheid van de werkeenheden in de organisatie voor de buiten-
wereld bewerkstelligd.
Overigens kan worden geconstateerd dat in geen van de onderzochte weten-
schapsorganisaties de klanten voor wie men werkt als hoofdindelingscriterium
gelden, het eigen product dat men voor bepaalde markten levert staat voorop.
We spreken daarom verder over een productgerichte herstructurering, niet over
een marktgerichte herstructurering.
In kader 5.6 worden als voorbeeld de veranderingen in de structurering van de
primaire processen samengevat, die bij BCN en Oce zijn doorgevoerd.

Conclusie is dat naarmate de nabijheid van markt meer gevoeld en ervaren
wordt, de behoefte c.q. noodzaak toeneemt om slagvaardig, snel, gericht en
deskundig te kunnen opereren op relevante velden. Onderzoek wordt meer
vraaggestuurd en minder aanbodgedreven. Disciplinaire grenzen zijn niet meer
de bepalende structureringscriteria, het bijeenbrengen van medewerkers die
- vanuit verschillende disciplinaire achtergronden - werken aan eenzelfde
'product' of in eenzelfde veld komt voorop te staan.

5 Het creeren van dergelijke productgeorienteerde eenheden gaat over het algemeen gepaard met
veranderingen in de structurering van besturingsprocessen (met name decentralisatie van bevoegdhe-
den naar de afzonderlijke afdelingen). Hoewel beide soorten veranderingen in de ouderzochte
organisaties soms niet te scheiden zijn, worden ze hier uit analytisch oogpunt wei onderscheiden. We
beperken ons hier tot de structurering van primaire processen. In de volgende paragraaf (§5.3) wordt
afzonderlijk op ontwikkelingen in de structurering van besturingsprocessen ingegaan.
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Kader 5.6: Verandering in de structurering van primaire processen bi} ECN en
Oce.

Toevoegen van hulpstructuren in een productgerichte structuur
Een exclusieve nadruk op een productgerichte structurering brengt eigen proble-
men of risico's met zich mee, zo is de ervaring in de onderzochte wetenschaps-
organisaties die hun organisatie hebben 'gekanteld' naar een productgerichte
structuur. Problemen of risico's in de sfeer van kennismanagement (zorgdragen
voor concentratie en overdracht van kennis en het op peil houden van benodigde
kennis, nu en in de toekomst) en problemen met inhoudeJijke vernieuwing over
de grenzen van productgerichte eenheden heen. In de onderzochte organisaties
zijn verschillende organisatorische oplossingen bedacht om met deze (potentiele)
problemen om te gaan. Een eerste oplossing is om de gewenste output- of
marktgerichtheid en de gewenste expliciete aandacht voor kennismanagement een
eigen plek te geven in de structurering van de organisatie. Bij de R&D-organisa-

95



ties van Oce en Ericsson heeft dit vorm gekregen door het operationeel manage-
ment expliciet te scheiden van het competentiemanagement (zie kader 5.7). Het
onderscheid tussen operationeel en competentiemanagement vertoont overeen-
komsten met plannen die - in het verlengde van de MUB - binnen diverse
universiteiten opgeld doen. Het gaat om voorstellen om onderwijs- en onder-
zoeksinstituten te formeren waarbinnen al het onderwijs en onderzoek plaats-
vindt, gekoppeld aan een andere positionering van en rol voor vakgroepen.
Vakgroepen worden omgevormd tot professionele basiseenheden met vooral een
taak op het vlak van competentiemanagement: ze dienen de discipline (verder) te
ontwikkelen en leveren deskundige capaciteit aan de organisatie-onderdelen die
verantwoordelijk zijn voor onderwijs en onderzoek (de operationele eenheden).

Kader 5.7: Scheiding van operationeei en competentiemanagement bij Oce en
Ericsson.

Een tweede organisatiestructurele oplossing om goed te kunnen omgaan met de
risico's van een productgerichte structurering is het creeren van nieuwe hulp-
structuren die dwars op de productgerichte structuur zijn gelegd. Het gaat om
liaison devices (Mintzberg 1979) die de disciplinaire orientatie in een anderszins
markt- en productgerichte organisatie versterken. Dit in tegenstelling tot de
eerder beschreven dwarsverbanden die juist de output- of marktgerichte orientatie
in een disciplinair gestructureerde organisatie versterken. In kader 5.8 worden
enkele hulpstructuren beschreven die zijn aangetroffen in de onderzochte weten-
schapsorganisaties.
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Kader 5.8: Hulpstructuren bij een productgerichte structurering.

We signaleren dat de wetenschapsorganisaties die de omslag hebben gemaakt
naar een productgerichte structurering, de disciplinaire focus in de organisatie
niet helemaal hebben losgelaten. Het zwaartepunt in structurering van primaire
processen ligt weliswaar bij de producten en projecten waaraan wordt gewerkt,
maar daarnaast worden er structurele voorzieningen gecreeerd om te voorzien in
de behoefte aan kennismanagement en het stimuleren van innovaties over de
grenzen van eenheden heen.
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5.2.2 Keuzen in de structurering van primaire processen: een evaluatie

In het tweede deel van deze paragraaf staan we stil bij de betekenis van de
beschreven ontwikkelingsprocessen in wetenschapsorganisaties. We bespreken de
risico's en kansen ervan ten aanzien van de functionele vereisten externe adapta-
tie, interne synergie en legitimatie. Om helderder te krijgen waar nu precies
risico's en kansen in schuilen, wordt eerst een evaluatie gegeven van de zuivere
vormen van een disciplinegewijze en een productgerichte structurering. Aanslui-
tend evalueren we de 'compensatiemaatregelen', dat wil zeggen de dwarsver-
banden en andere organisatorische constructies die zijn bedacht om de nadelen
van een van de hoofdvormen te compenseren.

Evaluatie van de disciplinegewijze structurering van primaire processen: de
voordelen van specialisatie tezamen met een gebrekldge externe gerichtheid
Bij de besprekiug van het ldassieke organisatie- en sturingsregime (zie hoofdstuk
3) is de mogelijkheid tot specialisatie naar voren gekomen als het belangrijkste
voordeel van een disciplinegewijze structuur. Specialisatie sluit aan bij de be-
hoeften en verwachtingen van wetenschappers en speelt een grote rol bij status-
toekenning en reputatieverwerving in de wetenschappelijke gemeenschap, de
referentiegroep van wetenschappers. Specialisatie is zodoende ook een bron voor
immateriele beloning en derhalve een belangrijke motivatiefactor voor weten-
schappers. Anders gezegd: de mogelijkbeid tot specialisatie in een disciplinege-
wijze structurering geeft de organisatie legitimiteit in de ogen van wetenschap-
pelijk georienteerde medewerkers. Specialisatie biedt ook vanuit organisatieoog-
punt voordelen. In organisaties waar de disciplinaire wetenschappelijke ontwikke-
ling voorop staat, komt specialisatie tegemoet aan een belangrijk organisatiestre-
yen. Door kennis en vakmanschap op een bepaald gebied in de organisatie te
concentreren en daardoor te accumuleren kan bovendien functionele synergie
behaald worden. Het vermijden van dubbele voorzieningen (niet elke groep hoeft
bijvoorbeeld eigen specialisten op een bepaald terrein te hebben) leidt tot effici-
entievoordelen.
Zoals ook naar voren komt uit de casus sen, gaat specialisatie echter vaak ge-
paard met een sterk ontwikkelde neiging tot verkokering tussen disciplinaire
groepen en eilandenrijkvorming in de organisatie. Deze verkokering wordt in
toenemende mate ongewenst gevonden (zie hoofdstuk 4), het is een belangrijke
motief voor verandering in structurering. De disciplinegewijze structurering gaat
gepaard met een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen disciplinaire
groepen. Samenwerking en afstemming die door de buitenwereld en ook op
wetenschapsinhoudelijke gronden steeds meer gevraagd wordt. De structurering
werpt barrieres op voor kennisintegrerende interactie tussen specialismen. Dit
komt innovatie niet ten goede.

"Het is niet onwaarschijnLijk dat juist in de interface tussen speciaLismen innova-
tieve koppeLingen op ontdekking en toepassing Liggente wachten. De ondememing
heeft alLang behoefte aan een 'mechatronicus', maar de universiteiten leveren nog
steeds werktuigbouwers en elektrotechnici" (De Sitter 1994: 379).
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Verlies aan integratievoordelen en een gebrek aan doelsynergie om tot een
gezamenlijk 'product' te komen is bet gevolg. Een disciplinegewijze structurering
werkt tevens een geringe orienuuie op de buitenwereld of klanten in de band.
Indien wetenschapsorganisaties voor hun financiering - gedeeltelijk - afhankelijk
zijn van bepaalde markten en klanten", is een externe orientatie echter weI
noodzakelijk. Een disciplinaire structurering kent derbalve belangrijke adaptieve
risico's.

Evaluatie van de productgerichte structurering: versterking van de externe
orientatle, tezamen met risico's omtrent innovatie, resource efficiency en
kennisverbrokkeling
Belangrijkste voordeel en vaak ook reden voor invoering van een productgerichte
structurering is dat het de externe orientatie en doelgerichtheid van organisatie-
eenheden bevordert. Door gezamenlijk, binnen een groep aan een bepaaJd
product te werken, worden medewerkers directer geconfronteerd met de presta-
tie-eisen die aan ben (aJs groep) gesteld worden. De terugkoppeling is veel
directer dan in een disciplinegewijze organisatie waar verantwoordelijkbeid voor
producten over meerdere groepen is verspreid en daardoor veel diffuser is.
Omdat medewerkers die betrokken zijn bij een product zijn samengebracht, is
ook de wendbaarheid groter: de flexibiliteit die nodig is om te kunnen inspelen
op veranderende beboeften in de markt is makkelijker te organiseren binnen een
productgroep dan tussen verschillende disciplinaire groepen.
De productgerichte structurering kan medewerkers bovendien motiveren en
leiden tot een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Het gezamenlijk aan een
product werken en zicbt hebben op de voortgang en betekenis van het werk kan
voldoening geven (vgl. Groep Sociotechniek 1987; Kuipers/van Amelsvoort
1990). Het is ecbter de vraag in hoeverre dit ook voor wetenschappers geldt. Het
gespecialiseerde professionele werk in een functionele organisatie wordt door ben
niet als vervreemdend ervaren, zoals weI het geval is bij een sterk doorgevoerde
specialisatie in productiewerkzaamheden:

"Job enlargement is not an issue in these jobs {professioneel werk: Yl], at least
not from the perspective of the worker. Professionals seldom complain about
monotony. since the complexity of the work and the satisfaction of applying
accomplished skills keeps them motivated" (Mintzberg 1979: 79).

Een te verdedigen stelling is dat, afhankelijk van de orientatie van medewerkers,
de productgerichtheid een verschillend motiverend effect zal hebben. De vraag
'what makes people tick' is aan de orde. Worden medewerkers gemotiveerd door
de bijdrage die ze leveren aan bepaalde 'producten' of door hun eigen discipli-
naire ontwikkeling?

6 Dit zaI in veel wetenschapsorganisaties het geval zijn omdat het vrijwel altijd 'hybride organisaties'
zijn (In 't Veld 1995), die deels taakorganisatie zijn (en zodoende op hoofdlijnen haar taakopdracht
en de daarbij behorende financiering van een principaal ontvangen) en deels marktorganisatie
(werkend voor klanten die voor specifieke taken middelen beschikbaar stellen).
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Een productgerichte structurering kent ook potentiele nadelen of risico' s. Het kan
op gespannen voet staan met vemieuwing op tangere termijn en kruisbestuiving
in de organisatie. Marktgerichtheid en adaptief vermogen is weliswaar de kracht
van deze wijze van structureren, maar het gaat nogal eens om kortetermijnden-
ken, een bier-en-nu orientatie. In productgerichte structuren zoals business units
ontstaat vaak -ongewild - een fixatie op een defmitie van de rnarkt waardoor
herdefinitie (vernieuwing) kan worden belemmerd. Er is wei oog voor verbete-
ringen op korte termijn, maar echte vernieuwingen die zich veelal op grensgebie-
den tussen productgerichte eenheden voordoen, blijven vaak uit. Business units
hebben kortom de neiging te verstarren rand bestaande product-markt-combina-
ties (Prahalad/Hamel 1990; Van der Meer 1991). Wil echte innovatie tot stand
komen en wil de organisatie buiten de gebaande paden treden, dan is bundeling
van krachten en kruisbestuiving tussen eenheden nodig. Oplossingen of ideeen uit
een hoek van de organisatie kunnen bijvoorbeeld ook waarde hebben voor geheel
andersoortige producten. Risico van een productgerichte structurering is een
nieuwe verkokering en fragmentatie, nu langs de lijn van bet produce. Het gaat
ten koste van integratievoordelen of doelsynergie in de organisatie als gebeel.

Specifiek voor universiteiten kan worden gewezen op risico's van de in enkele
facultaire casussen gesignaleerde wens tot structurele differentiatie van prirnaire
processen naar verscbillende onderwijs- en onderzoekstaken, iets waar de MUB
(Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie) expliciet de ruirnte voor
biedt". De doelgerichte integratie binnen de afzonderlijke werkprocessen (bij-

7 Dit risico kan worden verminderd door integratie via medewerkers tot stand te laten komen. Mede-
werkers kunnen aan meer dan een project tegelijk werken of participeren in meerdere productgerichte
groepen. Het zoeken is dan weI naar een optimum in de mate van varieteit aan projecten of taken
waarmee medewerkers worden geconfronteerd. Galbraith (1973) toont aan dat zowel teveel als te
weinig varieteit het innovatievermogen kan aantasten. Indien medewerkers uitsluitend binnen een
project werken, wordt weliswaar de doelorientatie versterkt, maar dit gaat ten koste van ontmoetings-
kansen tussen ervaringskennis en ideeen van medewerkers in de organisatie. Het tegelijkertijd aan
verschillende projecten werken bevordert daarentegen weI de kans op kruisbestuiving, maar indien
projecten losstaan van elkaar en op verschillende doelen zijn afgestemd, neemt zowel de innovatieve
prestatie a1s de doelorientatie per project af.

8 Universitaire faculteiten hebben -meer nog dan onderzoeksinstituten en R&D-organisaties- te
maken met een grote heterogeniteit van taken en activiteiten. Invoering van een productgerichte
structurering door bepaalde onderwijs- en onderzoekstaken in afzonderlijke groepen te clusteren en
te organiseren, kan meer helderheid in de organisatie scheppen (BoonlKorsten 1992; In 't Veld 1995;
Otto 1996). De verschillendsoortige activiteiten binnen universiteiten zijn niet meer te vatten in een
organisatietype: "Voor de verschillende taken en aspecten van het universitair bedrijf dient telkens de
meest passende organisatievorm te worden benut. Soms zal doelmatigheid de voomaarnste tendens
moeten zijn, zoals bij het hoger onderwijs voor velen. Soms zal de professionaliteit voorop moeten
staan, zoals bij fundarnenteel onderzoek en aio onderwijs. Voor innovatieve activiteiten moet
k1einschaligheid en flexibiliteit voorrang krijgen. Men kan nu eenmaal niet verwachten dat een
grootschalige onderzoeksfabriek al te veel aandacht besteedt aan het nieuwe en afwijkende. ( .. ) Het
zijn a1lemaal voorbeelden van de noodzaak van differentiatie tussen taken en gebieden, waarbij de
heterogeniteit van het universitaire bedrijf wordt erkend. Wi! beleid effectiever worden dan zal men
de varieteit, cornplexiteit en dynamiek van universitaire taken en processen en hun veranderlijke
relatie met wisselende omgevingen niet moeten zien a1s een beperkende randvoorwaarde, maar a1s
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voorbeeld initieel onderwijs, fundamenteel onderzoek, postdoctoraal onderwijs
en marktgericht onderzoek) zal weliswaar verbeteren, maar het achterwege
blijven van de inhoudelijke afstemming en bevruchting nissen de werkprocessen
is een belangrijk risico. Het onderwijs kan achterblijven bij de nieuwste ontwik-
kelingen in het vakgebied, fundamenteel en meer toegepast onderzoek stimuleren
en beinvloeden elkaar niet meer wederzijds etcetera. Een universiteit als een
'armada van roeiboten' (Acherman 1989) slaat dan niet meer op de weinig
samenhangende disciplinaire vakgroepen, maar op de geringe samenhang tussen
inhoudelijke activiteiten en werkprocessen. We stippen het risico van een pro-
ductgerichte structurering in universiteiten apart aan omdat de samenhang tussen
onderwijs en onderzoek in universiteiten een heet hangijzer is. De bedoeling is
duidelijk te maken dat zowel aan een disciplinaire structurering als aan een
differentiatie naar verschillende werkprocessen voor- en nadelen kleven.

Een bijkomend risico van de productgerichte structurering is het verlies aan
schaalvoordelen of resource efficiency. Om werkelijk onafhankelijk (zonder
interdependenties) van elkaar te kunnen werken heeft elke productgerichte groep
zijn eigen specialisten nodig en soms ook eigen -dure- apparatuur. Waar in
een disciplinegewijze structuur dit soort resources centraal is bijeengebracht, zijn
ze binnen een productgewijze structurering vee1al verspreid. De mogelijkheid
ontbreekt om veelgevraagde specialisten voor meerdere eenheden in te zetten.
Het verlies aan economies of scale is een bekend nadeel van productgerichte
structuren (vgl. Scott 1992: 234).

Risico van een productgerichte structurering is tenslotte gelegen in de verbrok-
keling van kennis doordat onderhoud en ontwikkeling van specialistische experti-
se in het gedrang kan komen (vgl. Gunz 1982). Kortetermijnoverwegingen en
een doelgerichte inzet van kennis staat voorop. Door (benodigde) kennis toe te
spitsen op hier-en-nu praktische toepassingen, wordt de kennisbasis in een
organisatie uitgehold. Het kan nadelige effecten hebben op de mogelijkheden tot
innovatie en adaptatie op de langere termijn. Sommigen zijn zeer stellig over de
negatieve effecten van een productgerichte inzet van kennis:

"In het nieuwe projessionele milieu wordt kennis (..) een produktiefactor, een
middel dat op maat gekneed en geknipt moet worden om adequaat te kunnen
worden ingezet. Academisch onderzoek werd vroeger gescheiden gehouden van de
beroepspraktijk om het niet te laten 'besmetten' door maatschappelijke oj com-
merciele invloeden. Tegenwoordig wordt wetenschapsbeoefening ajgestemd op
praktische toepassingen, ajgeperkt door tijd en geld (en soms exclusiej gehouden
voor opdrachtgevers). Deze pragmatisering van kennis leidt tot benoemingen van
hoogleraren op kennisgebieden die maatschappelijk heel relevant maar weten-
schappelijk heel mager zijn: bij voorbeeld 'Inkoop ', 'Nieuwe Materialen' of
'Midden- en Kleinbedrijf". In bedrijven en researchlaboratoria staat fundamen-
teel, zuiver wetenschappelijk onderzoek onder druk. (. .) Het risico van pragma-

uitgangspunt van analyse en vonngeving van sturing en organisatie. Pas vervolgens de organisatie bij
de taken aan en niet andersom" (Boon/Korsten 1992: 166).
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tisch kennisgebruik is dat de inhoud van een discipline op den duur niet veel meer
is dan de optelling van vele praktische oplossingen. Wat blijJt er over van de kern
van de professie? Wat zijn nog inspirerende algemeen-geldige gedachten en
uitgangspunten? De vergruizing van het beroep zet zicn steeds verder door en bij
veel professionals ontstaat het gevoel dat er geen 'achterban' meer is in de sfeer
van de beroepsuitoefening" (Van Delden 1991: 23-24).

Uit het bovenstaande citaat kan worden opgemaakt dat pragmatisering en ver-
brokkeling van kennis tevens de motivatie van professionals kan aantasten en
daarmee risico's ten aanzien van de legitimerende functie met zich mee brengt.
Wetenschappers (althans volgens de klassieke beeldvorming, zie hoofdstuk 3)
herkennen zich niet meer in hun werk en raken de band met de gemeenschap van
wetenschappelijke peers kwijt.

Het risico van verbrokkeling en pragmatisering van kennis is gebaseerd op de
veronderstelling dat kennisontwikkeling en up to date vakmanschap in een
productgerichte structurering niet tot hun recht kunnen komen. In hoeverre dit
een terechte veronderstelling is, hangt af van de aard van de gewenste kennisont-
wikkeling. Ais puur monodisciplinaire kennisontwikkeling vooropstaat, is een
productgerichte structuur minder geschikt. Wanneer echter integratie van kennis-
velden gewenst is, biedt een productgerichte structuur - waar medewerkers uit
verschillende disciplines samenwerken binnen een onderzoekslijn - betere kansen
dan een disciplinaire structuur. De zekere mate van despecialisering waar in een
productgerichte structurering sprake van zal zijn, hoeft niet per definitie negatief
beoordeeld te worden:

"Je moet despecialisering niet verwarren met een overgang van 'veel weten van
weinig naar weinig weten van veel '. De stelling dat bij despecialisatie kennis snel
veroudert waardoor men spoedig niet meer inzetbaar zal zijn, is een tautologie
(cirkelredenering). Het argument gaat immers aileen op als je tevoren gespeciali-
seerde kennis als het enig bruikbare beschouwt. Despecialisering wil niet zeggen
dat kennis minder in detail gaat, maar dat de detaillering wordt verlegd van
inzichi in processen van een soort (... ) naar even gedetailleerde kennis van
interactie tussen processen van verschillende soort. Wat verandert is niet de
precisie van kennis maar de aard van het zoeklicht op de werkelijkheid" (De
Sitter 1994: 400).

In organisaties waar medewerkers worden 'afgerekend' op hun bijdrage aan de
ontwikkeling van hun monodiscipline (bijvoorbeeld het aantal artikelen in een A-
of B-tijdschrift) en waar statustoekenning plaatsvindt op basis van specialisering,
zal begrijpelijkerwijs een productgerichte organisatiestructuur met despecialise-
rende effecten niet toegejuicht worden. De legitimering van een andere dan een
disciplinaire structuur is in dit geval moeilijk te verschaffen aan medewerkers.

Samenvatting evaluatie van de discipJinaire en productgerichte structurering
Het onderstaande schema geeft een samenvatting van de verschillende risico's en
kansen van een disciplinaire en productgerichte structurering ten aanzien van de
functionele vereisten.
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Evaluatie van dwarsverbanden en hulpstructuren (matrixvormen)
Bij de bespreking van risico' s en kansen van de disciplinaire en productgerichte
wijze van structurering is herhaaldelijk opgemerkt dat de beoordeling ervan
afhankelijk is van de prestatie-eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en
de daarmee samenhangende doelen die prevaleren in de organisatie. Het betekent
dat er in absolute termen geen kwalificaties als goed of slecht aan beide grond-
vormen kunnen worden gehecht. Wissema constateert eenzelfde contextafuan-
kelijkheid ten aanzien van de vraag of unitmanagement een zinvolle optie is:

"Samengevat Levert de discussie over voor- en nadelen (van unitmanagement, VT)
weinig specifieks op. Dat betekent dat de motivatie om tot unit management over
te gaan primair ligt in de wijze waarop de ondememing het beste op de externe
dynamiek kan aansluiten. Eist die aansluiting een gedecentraliseerd ondememer-
schap, hetgeen naar onze stellige indruk in veel ondernemingen het geval is, dan
moet unit management worden ingevoerd en moeten de voordelen (.. ) als meeval-
lers worden gezien en de nadelen als tegenvallers die gecompenseerd moeten
worden. Op grond van een afweging van aileen de voor- en nadelen kan men niet
tot invoering van unit management besluiten" (Wissema 1991: 30).

Dat 'tegenvallers' gecompenseerd moeten worden, is iets wat in de onderzochte
organisaties daadwerkelijk waargenomen is. Bij beide grondvormen van structu-
rering (de disciplinegewijze en productgerichte structurering) zijn hulpstructuren
ontstaan om bepaalde nadelen van de gekozen structurering op te heffen. Tot slot
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van deze paragraaf evalueren we de zo ontstane dwarsverbanden. Het gaat om
verschillende soorten dwarsverbanden inde onderzochte wetenschapsorganisaties:
dwarsverbanden toegevoegd aan een in hoofdzaak disciplinaire structuur en
dwarsverbanden in een primair productgerichte structuur. Overeenkomst tussen
de verschillende aangetroffen dwarsverbanden is dat wordt gestreefd naar een
zekere combinatie van productgerichtheid (tot uiting komend in projectbeheer) en
disciplinaire gerichtheid (tot uiting komen in kennisbeheer). De dwarsverbanden
kunnen worden aangemerkt als laterale structuren of matrixachtige constructies".
Voor de evaluatie van dwarsverbanden en hulpstructuren maken we dan ook
gebruik van literatuur over matrixstructuren.

In de literatuur wordt bij de invoering van matrixstructuren veelal gedacht vanuit
een in oorsprong disciplinaire structuur. Bedoeling van matrisering in deze
gevallen is om de markt- en productgerichtheid te stimuleren en expliciteren. De
voordelen die doorgaans worden toegekend aan een matrixstructuur (vgl. Knight
1976; Larson/Gobeli 1987; De Laat 1990) komen dan ook sterk overeen met de
sterke kanten en kansen die eerder zijn genoemd ten aanzien van een productge-
richte structurering: een sterkere doelgerichtheid en sturing, duidelijke verant-
woordelijkbeden voor producten, betere coordinatie tussen disciplines, betere
aanpassing aan omgevingseisen, mogelijkbeden tot kruisbestuiving, grotere
gemotiveerdheid omdat medewerkers meer betrokken zijn bij 'hun' product.
Redenerend vanuit een productgerichte hoofdstructuur zijn de voordelen van
matrisering niet gekoppeld aan een grotere mate van doel- en productgerichtheid,
maar juist aan de mogelijkbeden tot goed kennismanagement en accumulatie van
kennis, hetgeen de functionele synergie in de organisatie vergroot. Toevoeging
van een disciplinaire focus in een anderszins productgerichte structuur komt
tevens tegemoet aan de - volgens de klassieke beeldvorming - door wetenschap-
pers gewenste disciplinaire verdieping. In een productgerichte organisatie hebben
de dwarsverbanden derhalve ook een legitimerende functie.
Voor beide soorten matrixachtige structuren die in de casussen zijn waargeno-
men, de disciplinair geconcentreerde en de productgeconcentreerde dwarsverban-

9 Matrixstructuren zijn er in soorten en maten. De Laat (1990, 1993) heeft in zijn studies naar R&D-
organisaties een classificatie gemaakt van soorten matrices, al naar gelang de zeggenschap over
verschillende besturingsopgaven. Hij onderscheidt de coordinatiematrix waarin projectleiders of
projectcoordinatoren geen formele zeggenschap hebben over medewerkers binnen de disciplinaire
afdelingen; zij hebben aileen een coordinerende rol. Deze matrixvorm komt overeen met de in de
casussen aangetroffen dwarsverbanden die zijn toegevoegd aan bestaande disciplinaire structuren. De
Laat onderscheidt verder de projectrnatrix, waarbij projectleiders juist volledige operationele ('wat
moet er gebeuren en wanneer') en effectuerende zeggenschap ('wie voert het werk uit en op welke
wijze') hebben. Aileen de conditionerende zeggenschap (de zeggenschap over aanname, promotie en
beloning van medewerkers) ligt elders in de organisatie. De combinaties van project- en kennisbeheer
die binnen de onderzochte organisaties met een productgerichte structuur zijn aangetroffen, kunnen
voor het merendee1geschaard worden onder de noemer van de projectmatrix. De Laat onderscheidt
tenslotte nog de leiderschapsmatrix, waarin de leidinggevenden in beide lijnen (product en discpline)
in zeggenschap aan elkaar gelijkwaardig zijn.
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den, geldt een additioneel en zeer wezenlijk positief punt: het expliciteren van de
altijd aanwezige spanning tussen functie c.q. discipline en product.

"The conflicts between junction and product that exist in at least a latent form in
most organizations are elevated by the matrix organization into two competing
structural principles. Although such institutionalization of conflict does not resolve
it, it does ensure that both the junctional and the product interests are viewed as
legitimate and have managerial representatives who will continually define and
defend them. Moreover, assigning specific roles the responsibility for defending
particular values gives them higher visibility and makes trade-offs or compromises
more evident: conflicts between decision makers are more visible than conflicts
within a single decision maker" (Scott 1992: 239-241).

Dit argument kwam ook bij Oce en Ericsson als belangrijke reden naar voren om
de scheiding tussen competentie- en operationeel management in te voeren.

Uit de bespreking van voordelen van matrixachtige structuren lijkt naar voren te
komen dat het lateraal organiseren the best of both worlds combineert. Door een
matrixachtige structuur worden 'tegenvallers' van de volledig disciplinegewijze
of de volledig productgerichte structurering inderdaad gecompenseerd. Ma-
trixachtige structuren zijn echter niet zaligmakend. Specifieke nadelen zijn met
name gerelateerd aan de toegenomen complexiteit in organisatiestructurering en
de daaruit volgende negatieve effecten op de sociale verhoudingen. De volgende
punten komen naar voren (vgl. Knight 1976; Larson/Gobeli 1987; De Laat
1990):
• bestuurlijke overhead: een matrixachtige structuur, van welke aard dan ook,

vereist meer managers dan een puur disciplinaire of productgerichte organisa-
tie;

• communicatielast: een matrixachtige structuur vereist veel communicatie en
overleg, hetgeen ten koste gaat van het eigenlijke werk;

• conflicten tussen managers: waar verantwoordelijkheden nadrukkelijk zijn
gesplitst tussen verschillende managers, komen conflicterende belangen expli-
cieter op tafel;

• stress: in een matrixachtige structuur zijn medewerkers gelijktijdig aan twee
vormen van gezag onderhevig. De resulterende onduidelijke verwachtingen
kunnen leiden tot rolambiguiteit bij medewerkers. Daarnaast is rolconflict
mogelijk indien de verwachtingen van beide leidinggevenden botsen. De
medewerker zit hier dan tussenin, er wordt van twee kanten aan hem getrok-
ken. Ten derde kan roloverbelasting ontstaan doordat medewerkers aan veel
overleggen moeten deelnemen.

Zo bekeken mobiliseren laterale structuren de human resources in de praktijk
niet, maar werpen ze juist hindernissen op en veroorzaken ze negatieve synergie.
Door de complexiteit van organiseren kunnen de potentiele opbrengsten van
matrixachtige structuren geheel teniet worden gedaan en zelfs in negatieve
opbrengsten resulteren (De Sitter 1994: 378; De Laat 1990: 15). Matrixachtige
constructies, bedoeld om nadelen van een puur disciplinegewijze dan weI een
puur productgerichte structurering te compenseren, zijn derhalve geen oplossin-
gen voor aIle kwaad. In de meeste casussen worden de eigen risico's van ma-
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trixachtige constructies gesignaleerd. Elke organisatie heeft zijn eigen afwegingen
gemaakt welke risico's en kansen het zwaarste wegen.

5.3 VERANDERINGEN IN DE STRUCTURERING VAN BESTURINGSPROCESSEN

De structurele en culturele condities waaronder mensen werken zijn (mede)bepa-
lend voor de mogelijkbeden tot benutting en ontwikkeling van personele compe-
tenties. Naast veranderingen in de structurering van primaire processen (zoals
besproken in de vorige paragraat) oefenen veranderingen in de inrichting van
besturingsprocessen invloed uit op die condities, bijvoorbeeld door duidelijk te
maken dat nieuwe eisen worden gesteld aan (groepen) medewerkers en dat
andere verwachtingen dan voorheen gelden. In deze paragraaf staan we stil bij
veranderingen in de structurering van besturingsprocessen. Belangrijkste para-
meter is de mate van centralisatie en decentralisatie in de organisatie: waar in de
organisatie worden welke beslissingen genomen en daarbij aansluitend: hoe ziet
de verdeling van beslissingsbevoegdheden over verschillende niveaus en groepen
in de organisatie eruit (Mintzberg 1979; Keuning/Eppink 1985). Organisaties
kunnen meer en rninder gecentraliseerd zijn, veranderingen op dit punt houden
een verschuiving in op een continuum. In paragraaf 5.3.1 geven we weer welke
veranderingen in structurering van besturingsprocessen zich voordoen in de
onderzochte wetenschapsorganisaties. Paragraaf 5.3.2 bevat een evaluatie van
deze ontwikkelingen. De risico's en kansen ten aanzien van de functionele
vereisten (adaptatie, synergie en legitimatie) worden doorgenomen.

5.3.1 Veranderingen in de structurering van besturingsprocessen:
de empirie

Kenmerkend voor de structurering van besturingsprocessen in het klassieke
organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties (zie hoofdstuk 3) is de
grote mate van individuele en collectieve zeggenschap over de inhoud, richting
en uitvoering van werkprocessen, gekoppeld aan de afscherming van rnede-
werkers en werkeenheden van externe (financiele) druk'". Deze kenmerken zijn
in hoge mate van toepassing in de uitgangssituaties van met name de onderzochte
onderzoeksinstituten en faculteiten (de situatie bij aanvang van veranderingen in
hun HR-beleid). De dynamiek in de inner and outer context van deze weten-
schapsorganisaties heeft de behoefte opgeroepen veranderingen in de wijze van
besturing door te voeren. Het ervaren gebrek aan probleemeigenaarschap bij

10 In Mintzbergs terrninologie (1979) is sprake van selectieve verticale decentralisatie (eenheden hebben
veel zeggenschap over de inhoud van het werk, maar hebben geen of weinig formele bevoegheden en
verantwoordelijkheden op fmancieel en personeel vlak) en een grote mate van horizontale decentrali-
satie (de wetenschappelijk medewerkers hebben zelf veel zeggenschap over het werk, niet de
lijnmanagers).
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werkeenheden en medewerkers voor de financiele en andere problemen waarmee
deze organisaties te maken hebben (zie hoofdstuk 4) is de belangrijkste drijfveer.

Vrijwel alle onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten besteden aandacht
aan herziening van hun besturingsprocessen (zie ook tabel 5.3). Ret stimuleren
van een grotere mate van betrokkenheid bij en (mede)verantwoordelijkheid voor
problemen, juist op lagere niveaus in de organisatie, staat voorop. Groot belang
wordt gehecht aan werkeenheden als niveau van sturing in de organisatie vanuit
de idee dat problemen en vragen d::hhopgepakt moeten worden, waar deze zich
voordoen. De eenheden waren voorheen veelal niet meer dan een optelsom van
individuele, sterk autonome medewerkers. Werkeenheden en hun leidinggeven-
den werden als zodanig niet verantwoordelijk gehouden voor het functioneren
van de groep. Door dit nu weI te doen en werkeenheden (en daarbinnen individu-
ele medewerkers) niet meer af te schennen van druk uit de externe en interne
omgeving, worden de eenheden veel directer geconfronteerd met de problemen
waannee de organisatie heeft te maken. Tegelijkertijd worden de strategische
kaders waarbinnen moet worden gewerkt duidelijker aangegeven. De werkinhou-
delijke doelen en profilering van de organisatie zoals besproken in hoofdstuk 4
(§4.3) zijn daarbij richtinggevend. Deze veranderingen leiden ertoe dat de directe
betrokkenheid bij het werken en het functioneren van individuele medewerkers
vanuit werkeenheidsniveau toeneemt.

In de onderzochte wetenschapsorganisaties wordt op verschillende manieren
gestalte gegeven aan de nieuwe nadruk op de werkeenheid als sturingsniveau. In
sommige organisaties worden werkeenheden en hun leidinggevenden directer
aangesproken op hun verantwoordelijkheden voor het -ook in financieel en
personeel opzicht- functioneren van de eenheid, zonder dat sprake is van een
formele decentralisatie van (financiele en personele) bevoegdheden. In enkele
andere casus sen is formele decentralisatie van verantwoordelijkheden en be-
voegdheden wel het geval. Integraal management op lagere niveaus in de organi-
satie is ingevoerd, veelal tezamen met een vorm van 'planning & control'. Een
derde lijn van verandering in structurering van besturingsprocessen die in deze
paragraaf aan de orde komt, betreft het bevorderen van professionalisering van
bestuur. Met name in de facultaire casussen is men zich steeds duidelijker gaan
realiseren dat, wil er sprake zijn van daadkrachtig en slagvaardig bestuur, een
zekere professionalisering noodzakelijk is. Ret biedt ondersteuning aan de
benadering van werkeenheden als belangrijke sturingslaag in de organisatie.
Figuur 5.10 is een schematische weergave van de drie ontwikkelingslijnen in
structurering van besturingsprocessen die we in het navolgende aan de hand van
voorbeelden uit de casussen verder toelichten.
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directer aanspreken

/
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invoering integraal
management, gepaard met
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professionalisering
van bestuur
ter ondersteuning

Figuur 5.10: Overzicht van veranderingen in de structurering van besturings-
processen.

Directer aanspreken werkeenheden, zonder formele decentralisatie van
bevoegdheden op financieel en personeel vlak
De wens om probleemeigenaarschap en betrokkenheid bij organisatievraagstuk-
ken op lagere niveaus in de organisatie te vergroten, is in enkele van de onder-
zochte wetenschapsorganisaties aanleiding geweest periodieke gesprekken te gaan
voeren tussen bestuur of directie van de organisatie (faculteit of instituut) en het
'management' van een afdeling of werkeenheid. In deze gesprekken komen
doorgaans het inhoudelijke, financiele en personele beleid van de eenheid aan de
orde, alsmede de specifieke vraagstukken en knelpunten waarmee die eenheid
heeft te maken. Dergelijke gespreksrondes zijn in sommige gevallen (bijvoor-
beeld bij de FPP- VU) nog in ontwikkeling en geen gemeengoed, terwijl elders
zuIke gespreksrondes al jarenlang plaatsvinden, maar steeds zwaarder worden
aangezet. In kader 5.11 is een voorbeeld opgenomen van zo'n 'verzwaring '
binnen de faculteit Elektrotechniek van de TU Delft.
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Kader 5.11: Verzwaring van periodieke gesprekken bij de faculteit ET-TUD.

In wezen wordt, door het directer aanspreken van werkeenheden, de verantwoor-
delijkheid voor het in financieel opzicht goed of juist minder goed functioneren
van de eenheid bij die eenheden zelf neergelegd. In enkele organisaties is hiertoe
een verandering in budgetsysteem ingevoerd. Binnen het LEI-DLO zijn bijvoor-
beeld de voorheen centrale budgetten doorvertaald naar afdelingen en binnen
somrnige afdelingen naar secties. Per afdeling ontstaat zicht op de te besteden
budgetten. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt welke ornzet in externe finan-
ciering (anders dan via doel- en basissubsidies) per afdeling moet worden gerea-
liseerd. Door het nieuwe systeem van budgetteren is de grote financiele druk in
de organisatie 'gedecentraliseerd' en voelbaar gemaakt op lagere niveaus in de
organisatie. De budgetteringsmaatregelen tezamen vormen een duidelijke stimu-
lans voor afdelingen, secties en individuele medewerkers om de blik meer naar
buiten te richten en meer gericht te zijn op acquisitie van extern gefinancierd
onderzoek.

Het nadrukkelijker stellen van medeverantwoordelijkheid op financieel vlak en
ook voor wat betreft het te voeren personeelsbeleid is in meerdere van de onder-
zochte wetenschapsorganisaties een belangrijke ontwikkeling. Alhoewel de
eenheden en hun leidinggevenden nadrukkelijker op hun verantwoordelijkheden
worden aangesproken, gaan de beschreven aanpakken niet gepaard met formele
decentralisering van bevoegdheden (bijvoorbeeld vrije besteding van budgetten,
mogelijkheid tot aanname van medewerkers). Het nadrukkeJijker stellen van
verantwoordelijkheden zonder een toename van bevoegdheden kan leiden tot
spanningen. In enkele van de onderzochte organisaties (bijvoorbeeld het CWI,
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zie kader 5.12) wordt dit onderkend en wordt nagedacht over de mogelijkbeden
van decentralisering van bevoegdheden.

Kader 5.12: Spanning tussen het benadrukken van verantwoordelijkheden zonder
vergroting van bevoegdheden bij het CWI.

Formele decentralisatie en integraal management op werkeenheidsniveau
Het nadrukkelijker en systematischer aanspreken van eenheden krijgt in enkele
van de onderzochte wetenschapsorganisaties vorm door een formele decentrali-
satie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is met name het geval
waar sprake is van een productgerichte herstructurering in ook voor de buitenwe-
reId duidelijk herkenbare units. Om te komen tot zelfstandige en zelfsturende
eenheden wordt integraal management op werkeenheidsniveau ingevoerd 11. De
decentralisatie is niet zozeer bedoeld om de - vaak toch al grote mate van
autonornie van eenheden en daarbinnen medewerkers - te vergroten, maar juist
om de werkeenheden meer verantwoordelijkheid te laten dragen in zowel inhou-
delijk, fmancieel als personeel opzicht. Om dit in de praktijk te kunnen realise-
ren, gaat decentralisatie in meerdere casussen samen met een vorm van planning
(afspraken over wat te doen) en control (nagaan of gemaakte afspraken worden
nagekomen). Niet aIleen de accountability van eenheden wordt zo bevorderd,
maar tevens worden de strategische kaders aangegeven waarbinnen eenheden
moeten werken. De voorgestane profilering en missie van de organisatie, con-
creet tot uiting komend in een onderzoeks- en onderwijsprogrammering, is
richtinggevend. Druk om binnen deze strategische kaders te werken wordt vooral
via de rniddelenverdeling uitgeoefend.

I I Veela! gaat het om een operationeel integraa! management, dat wil zeggen integraal management ten
aanzien van de uitvoering van werkprocessen. Van een strategisch integraal management, waarbij
eenheden gehee\ vrij zijn om eigen strategische doelen na te streven, is meesta! geen sprake.
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Een eerste voorbeeld van decentralisatie is te vinden bij het ElM, waar decentra-
lisatie van budgettaire bevoegdheden naar nieuw gecreeerde business units de
kern vormt van de veranderingen die binnen het instituut zijn doorgevoerd om
beter op de veranderde omgeving in te kunnen spelen. Een tweede voorbeeld is
het proces van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar
het basisniveau (vakgroepen) binnen de FSW-UU. Uitgangspunt is dat de facul-
teit stuurt op hoofdlijnen (met name het profiel van de faculteit) en dat werkeen-
heden (i.c. vakgroepen) binnen deze kaders de afweging maken tussen doelen,
taken en middelen. Sturing vanuit hogere niveaus in de faculteit vindt plaats via
een planning & controlcyclus. In kader 5.13 worden deze twee voorbeelden
verder toegelicht.

Kader 5.13: Decentralisatie bij het ElM en de FSW-UU.
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Ook in de onderzochte R&D-Iaboratoria wordt het zelfstandig functioneren van
business units voorgestaan en wordt verantwoordelijkheid voor het functioneren
en presteren van de eenheid op lagere niveaus in de organisatie gelegd. Strategi-
sche sturing door middel van onderzoeksprogrammering vindt in de R&D-
organisaties overigens al langer plaats, sturing die ook in deze organisaties heel
concreet tot uiting komt in de verdeling van het R&D-budget over de verschillen-
de eenheden.

Zoals aangegeven gaat decentralisatie gepaard met een grotere mate van accoun-
tability: het afleggen van verantwoording en enige vorm van beoordelen en
sanctioneren van het functioneren van de eenheid. In de meeste gevallen vindt dit
plaats via gesprekken tussen directie/bestuur en de leiding van een werkeenheid.
In de gesprekken wordt idealiter ingegaan op de inhoudelijke positionering van
de eenheid, de financiele resultaten en de personele bezetting en ontwikkeling.
In de praktijk, zeker in geval van een niet zo rooskleurige financiele situatie,
komt de nadruk echter vaak te liggen op de financiele aspecten.
Overigens kan erop gewezen worden dat in geen van de onderzochte weten-
schapsorganisaties de eenheden zelfstandige profit centres zijn met een eigen
winst- en verliesrekening voor de eenheid. Bij bijvoorbeeld ECN worden de
resultaten van business units weI afzonderlijk bepaald, maar eventuele overschot-
ten en tekorten komen uiteindelijk jaarlijks samen op ECN-niveau.

Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van zelfstandige, gede-
centraliseerde werkeenheden in de praktijk is duidelijkheid over bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de verschillende niveaus in de organisatie". Uit de
casussen is gebleken dat de behoefte aan die duidelijkheid groot is, zeker als
eenheden of units voortaan worden aangesproken en afgerekend als zelfstandig
functionerende groepen. In kader 5.12 is al aangegeven dat de FSW-UU gewerkt
heeft aan het scheppen van duidelijkheid. Binnen ECN is op aandringen van de
business units door de directie een notitie 'speelruimte van de units' vervaardigd,
waarin gedetailleerd is aangegeven waar de units als zelfstandige eenheden kun-
nen en mogen opereren en op welke punten door het hogere niveau (de directie)
wordt gestuurd. In kader 5.14 is de strekking weergegeven.

12 In de casussen is, a1svoorwaarde voor het goed kunnen functioneren van decentrale eenheden, ook
gewezen op de noodzaak van een goede decentrale infonnatievoorziening. Binnen verschillende van
de onderzochte organisaties wordt hieraan gewerkt. We gaan er verder niet op in, omdat het niet
direct betekenis heeft voor de benutting en ontwikkeling van personele competenties.
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Kader 5.14: Speelruimte van units bij ECN.

Professionalisering van bestuur
Uit de beschrijvingen van de veranderingen in besturing komt naar voren dat het
directer aanspreken van werkeenheden op hun verantwoordelijkheden erop is
gericht daadkrachtiger en slagvaardiger om te kunnen gaan met problemen en
vraagstukken waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Het verantwoorde-
Jijk maken van eenheden vergt een zekere bestuurskracht, zowel op centraal
niveau (bestuur/directie van faculteit of instituut) als op decentraal niveau (lei-
dinggevenden in de eenheden). In met name de facultaire casussen wordtjuist de
gebrekldge bestuurskracht en, daarmee samenhangend, het beperkte veranderver-
mogen in de organisatie als problematisch gezien (zie hoofdstuk 4). In de facul-
teiten wordt gestreefd naar het vergroten van de bestuurskracht door het professi-
onaliseren van bestuur. In vergelijking met onderzoeksinstituten en R&D-labs
hebben faculteiten op dit terrein ook nog een inhaalslag te maken. Professio-
nalisering houdt meerdere zaken in. Facultaire bestuurders moeten explicieter
met strategische vraagstukken in de organisatie bezig zijn. In toenemende mate
wordt van hen een visie op de ontwikkelingsrichting van de hele faculteit ver-
wacht, in plaats van 'de tent een jaar draaiend houden'. Het betekent ook dat zij
de verantwoordelijkheid op zich (moeten) nemen om veranderingen op gang te
brengen en te implementeren. Langere bestuurstermijnen dan totdusver gebrui-
kelijk zijn nodig. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk waar te nemen in de facul-
taire casussen. Een voorbeeld van professionalisering is de verlenging van het
decanaatschap binnen de FPP-VU, waarmee een grotere continulteit in bestuur
wordt beoogd. De implementatie van voorgenomen beleid moet zo een impuls
krijgen. Een aantal samenhangende maatregelen binnen de faculteit Elektro-
techniek Delft leidde tot een herziening van de bestuursstructuur en zo tot
vergroting van bestuurskracht. Als derde voorbeeld kan gewezen worden op
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ontwikkelingen in de faculteit Sociale Wetenschappen Utrecht, waar de besturing
van vakgroepen is geprofessionaliseerd door per vakgroep een eigen vakgroeps-
directeur aan te stellen. De laatste twee voorbeelden worden nader toegelicht in
kader 5.15.

Kader 5.15: Vergroten van bestuurskracht door professionalisering van bestuur.

De meeste ontwikkelingen zoals waargenomen in de onderzochte faculteiten
liggen in lijn met hetgeen door de wet Modernisering Universitaire Bestuursorga-
nisatie (MUB), die in 1996 is ingevoerd, wordt beoogd. In de MUB wordt onder
andere de positie van decanen versterkt door hen zowel beheers- als bestuursbe-
voegdheden toe te kennen (integraal management). Tegen deze achtergrond ligt
de opkomst van beroepsdecanen in de rede (Memorie van Toelichting MUB: 15).
In enkele van de onderzochte faculteiten liep men zo bezien al op veranderingen
in de bestuursstructuur vooruit. Omgekeerd kan worden gesteld dat de MUB
deels een formalisering is van gegroeide praktijken.

Hoe dan ook, de richting van veranderen is duidelijk: waar voorheen weten-
schappers voor korte tijd bestuurlijke taken vervulden, gebeurt het nu voor een
langere termijn waarbij het werken vanuit een strategische visie en het dragen
van verantwoordelijkheid voor implementatie van veranderingen meer voorop
zijn komen te staan. Algemene tendens in de onderzochte faculteiten is om
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besturen steeds minder te zien als een klus die wetenschappers 'erbij doen'.
Hoewel de bestuurders nog altijd uit de wetenschappelijke gemeenschap ko-
men", is door de professionalisering hun positie een andere geworden. De pro-
fessionele bestuurder zal meer kunnen redeneren vanuit brede organisatiebe-
langen. Doordat hij niet na korte tijd van bestuurder weer bestuurde wordt, is
zijn kwetsbaarheid minder groot en zijn potentiele daadkracht groter. Hiervoor
in de plaats komt echter een nieuwe kwetsbaarheid. Bestuurders in universitaire
constellaties hebben aIleen gezag indien zij op wetenschapsinhoudelijke gronden
kunnen bogen op voldoende status. Anders gezegd, bevoegdheid (ambtsautoriteit,
Lammers 1983: 77) als zodanig is geen legitimeringsgrond. De sterke benadruk-
king van wetenschappelijke status maakt dat de legitimatie van een professionele
bestuurder na verloop van tijd in het gedrang kan komen. Ais professioneel
bestuurder is hij of zij minder in de gelegenheid vakinhoudelijke ontwikkelingen
te entameren. En met de vermindering van status, verrnindert ook de legitime-
ring van de bestuurder in de organisatie. Deze nieuwe kwetsbaarheid wordt
terdege onderkend in de onderzochte faculteiten.

5.3.2 Veranderingen in de structurering van besturingsprocessen:
een evaluatie

In het eerste deel van deze paragraaf is besproken welke veranderingen zich
voordoen in de structure ring van besturingsprocessen binnen de onderzochte
wetenschapsorganisaties. In het tweede deel gaan we in op de risico's en kansen
van de gesignaleerde veranderingen, gerelateerd aan de functionele vereisten
externe adaptatie, interne synergie en legitimatie. Om dit goed voor het voetlicht
te brengen, is duidelijkheid nodig omtrent de aard van de waargenomen verande-
ringen in besturing. Typerend zijn twee kenrnerken.
• Er is sprake van een benadrukking van werkeenheden als belangrijk sturings-

niveau in de organisatie. Lagere niveaus in de organisatie krijgen nu -naast
de werkinhoudelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden die ze allang
hadden - ook duidelijker verantwoordelijkheden op financieel en personeel
vlak toegewezen en deels ook de bijbehorende bevoegdheden.

• Essentie is het aanspreken van eenheden op hun verantwoordelijkheden voor
het functioneren van de groep en het - in enige mate - binnen strategische
kaders brengen van autonomie (onder andere door een globale onderzoekspro-
grammering of een visie op de noodzakelijke samenhang in het onderwijs,
gesteund door de middelenverdeling). Probleemeigenaarschap wordt zo gede-
centraliseerd en de vrijblijvendheid ten aanzien van organisatiedoelen en -
belangen verrninderd. De nadruk ligt niet op het vergroten van de vaak toch
al ruime mate van autonomie van eenheden (en vooral individuen daarbinnen),

13 Althans op facultair niveau, in meer en meer universiteiten zijn in het College van Bestuur professio-
nele bestuurders uit het bedrijfsleven opgenomen.
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maar juist op bet ricbten van die autonomie. Autonomie wordt betrokken op
organisatiedoelen.

De ontwikkelingen kunnen worden samengenomen onder de noemer bet 'vergro-
ten van bet zelfsturend vermogen van eenheden': zowel bet zelfstandig doelen
stellen en beslissingen nemen binnen aangegeven leaders wordt gestimuleerd als
bet dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties en bet functioneren
van de eenheid". Er is kortom Diet alleen sprake van decentralisatie in de vorm
van autonomisering van eenheden, maar tevens van centralisatie op - strategi-
scbe - boofdlijnen en een vergroting van de accountability van eenheden 15.

Na deze typering van de zicb voordoende veranderingen, bespreken we acbter-
eenvolgens de voordelen of kansen van decentralisatie en het stimuleren van het
zelfsturend vermogen van eenheden en de nadelen of risico's ervan. Ter afslui-
ting van dit deel staan we stil bij de noodzaak van 'genestheid' van zelfsturing.

Kansen bij het vergroten van het zelfsturend vermogen:
betere bestuurbaarheid, localized adaption, doelsynergie en motivatie
Decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent een aantal
duidelijke voordelen ofkansen (vgl. Mintzberg 1979; Wissema 1991). Ten eerste
vergroot het de bestuurbaarheid van een organisatie, al is het alleen maar omdat
het centrale niveau in de organisatie vaak niet beschikt over de benodigde infor-
matie om -goede- beslissingen te nemen en niet de (eognitieve) eapaeiteit heeft
om alles te overzien. Anders gezegd: in de werkeenheden zelf heeft men vaak
het beste zieht op benodigde aeties. Dit geldt zeker in wetensehapsorganisaties,
waar de aard van de werkzaarnheden gekenmerkt wordt door een hoge mate van
eomplexiteit en onvoorspelbaarheid. Het principe dat wat deeentraal geregeld kin
worden, ook decentraal geregeld m6et worden, is in de easussen een belangrijk
uitgangspunt geweest bij decentralisering.
Een hieraan gerelateerd -tweede- voordeel is dat decentralisatie een organisatie
in staat stelt snel te reageren en in te spelen op lokale omstandigheden. Deeentra-
lisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden creeert speelruimte in de
organisatie, waardoor beter kan worden omgegaan met de varieteit in de omge-
ving (vgl. the law of requisite variety, Asbby 1969). Zo bezien vergroot deeen-

14 Deze omschrijving van zelfsturing geeft aan dat er geen sprake is van autonomie in termen van
volledige vrijheid in doen en laten, zonder hierop aangesproken te worden. Zelfsturing impliceen
enerzijds autonomie binnen kaders, het gaat om directed autonomy (Bowen/Lawler 1992). Anderzijds
verwijst zelfsturing naar het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en preste-
ren: "Autonomy not only implies freedom, it also implies selfresponsibility" (Kickert 1993: 275).

15 De kenschets van ontwikkelingen in besturing komt overeen met de bevindingen van Burger (1992),
die op basis van een empirisch onderzoek naar decentralisatie conc1udeert dat doorgaans inderdaad
sprake is van formele autonomisering van eenheden (eenheden krijgen tactische en operationele stuur-
en regelruimte die hen voorheen, in een organisatie zonder decentralisatie van integraal management,
niet toeviel). Autonomisering gaat echter gepaard met een recentralisatie van strategische stuur- en
regelfuncties. De randvoorwaarden (strategische kaders en af te leggen verantwoording) worden
duidelijker dan voorheen aangegeven.
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tralisatie de potentie tot localized adaption, hetgeen het aanpassingsvermogen van
de organisatie als geheel ten goede komt:

"If all of the elements in a large system are loosely coupLed to one another, then
anyone element can adjust to and modify a Local unique contingency without
affecting the whole system. These Local adaptions can be swift, relatively econo-
mical, and substantial" (Weick 1976: 6-7).

Decentralisatie heeft -ten derde- ook een potentieel motiverende werking. Het
sluit aan bij de autonomiebehoefte van professionals, is consistent met de waar-
den van een professionele cultuur (Raelin 1985: 222-223) en biedt erkenning en
waardering voor het zelfsturend vermogen van eenheden en individuen daarbin-
nen. Het is echter maar de vraag in hoeverre de behoefte aan autonomie bij
professionals zich ook uitstrekt tot het dragen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden op financieel en personeel vlak. De afscherming van problemen
op dit vlak in het klassieke organisatie- en sturingsregirne werd juist door vele
professionals bijzonder geapprecieerd.

Vergroting van interne bestuurbaarheid en lokale adaptatie zijn potentiele voorde-
len van decentralisatie, die in de praktijk van alledag nog moeten worden waar-
gemaakt. De veranderingen in de structurering van besturingsprocessen in de
casussen zijn juist gericht op het realiseren van deze voordelen. Het zijn pogin-
gen om de kwaliteit van het sturingsvermogen op decentraal niveau te bewaken
en te bevorderen. Door het expliciteren van verantwoordelijkheden worden
eenheden ertoe aangezet te anticiperen en te reageren op veranderingen in hun
interne en externe context. Het kan zo resulteren in een sterkere gerichtheid op
de te leveren prestaties door de eenheid en ook door individuele medewerkers.
Explicitering van verantwoordelijkheden betekent tevens dat binnen de eenheid
zelf acties ondernomen (zullen moeten) worden om een goed functioneren van de
eenheid te waarborgen, iets wat zich voorheen lastig van hogerhand liet sturen.
De bestuurbaarheid van (delen van de) organisatie neemt zodoende toe.

Risico's bij het vergroten van het zelfsturend vermogen: weerstand tegen
inkadering autonomie, problemen rondom accountability en het uit elkaar
groeien van eenheden
Ondanks de grotere mate van zelfsturing, is er binnen wetenschapsorganisaties
weerstand tegen decentralisatie. Weerstand niet zozeer tegen de autonomisering
van eenheden, als wel tegen de daarmee gepaard gaande maatregelen op het vlak
van planning (het explicieter aangeven van de strategische kaders waarbinnen
eenheden zelfsturend kunnen zijn en het maken van afspraken hieromtrent) en
control (benadrukking van accountability). Ten aanzien van de 'planning' geldt
dat het hanteren van overkoepelende kaders de strategische autonomie van
eenheden en individuele medewerkers inperkt, hetgeen - met name in faculteiten
en in instituten voor fundamenteel onderzoek - op veel weer stand stu it. Weten-
schappers denken vaak niet over hun faculteit of onderzoeksinstituut in termen
van een organisatie. Zij richten zich vooral op hun professie, de professionele
associatie is hun 'thuisgroep' (Weick/Berlinger 1989). De idee dat in een facul-
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teit of onderzoeksinstituut het geheel van individuen meer zou moeten zijn dan
de som der delen, is niet iets dat sterk leeft. Werken met strategische, overkoe-
pelende kaders voor de hele organisatie legt er juist sterk de nadruk op. Een
dergelijke benadrukking draagt derhalve risico's in zich voor wat betreft de
legitimerende functie.

Weerstand tegen decentralisatie kan verder worden verklaard door de toegeno-
men accountability die van eenheden en ook van medewerkers wordt gevraagd.
Met name in organisaties waar in het verleden, voor formele decentralisatie, al
veel 'scharrelruimte' (Burger 1992) bestond, betekent decentralisatie niet meer
dan een formalisatie van de bestaande situatie. Een eenheid krijgt zodoende wei
forme Ie bevoegdheden, maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheden waarop
ze ook nog, via vormen van planning & control, wordt aangesproken. De
controleerbaarheid neemt zodoende toe. Een dergelijke 'bemoeienis' staat haaks
op de door wetenschappers geclaimde professionele autonomie en zal gemakke-
lijk aanleiding geven tot conflicten tussen het centrale niveau en professionals
(Korsten 1986: 196).

Juist de accountability en de wijze waarop eraan, via prestatienormen en moni-
torvoorzieningen, invulling wordt gegeven is een heikel punt binnen weten-
schapsorganisaties. Behalve de zonet aangegeven legitimeringsrisico's levert het
werken met prestatienormen en outputcriteria wezenlijke adaptieve en synergeti-
sche risico's op. Aan deze risico's ligt de gedachte ten grondslag dat noch de
doelstellingen in wetenschapsorganisaties vooraf (in meetbare termen) kunnen
worden vastgesteld, noch de prestaties achteraf eenduidig kunnen worden be-
paald". Indien toch pogingen worden ondernomen, loopt men het risico van
misplaatste concreetheid. Er worden dan bijvoorbeeld aIleen kenmerken van de
primaire processen in beschouwing genomen die zonder veel problemen kunnen
worden waargenomen. Cyert formuleert dit risico in prachtige bewoordingen:

"Thefirst step is to measure whatever can be easily measured. This is okay as far
as it goes. The second step is to disregard that which can't be measured or give
it an arbitrary quantitative value. This is artificial and misleading. The third step
is to presume that what can't be measured easily really isn't very important. This
is blindness. The fourth step is to say that what can't be easily measured really
doesn't exist. This is suicide" (Cyert 1975, aangehaald in Groot 1988: 98).

Indien - ondanks dergelijke waarschuwingen - toch gewerkt wordt met (gekwan-
tificeerde) prestatienormen, kan het leiden tot disfunctionele responsen (vgl.
Scott 1992; Groot 1988; Mayntz 1985). Met name doelverschuiving (goal
displacement) is een belangrijk risico, oftewel het risico dat de inzet van (groe-
pen) medewerkers zich meer zal richten op specifieke (concrete) evaluatiecriteria
en prestatienormen, dan op de achterliggende doeistellingen. Het op de korte

16 Dit zijn +volgens de rnanagementliteratuur over beheersing van bedrijfsvoeringsprocessen - strikte
voorwaarden voor het kunnen werken met planning en controlsystemen. Groot (1988: 92-93) gaat
specifiek in op de (on)mogelijkheden van dit soon management- en beheersingsprocessen binnen
universiteiten.

118



tennijn 'scoren' op de concrete evaluatiecriteria kan als onbedoeld effect hebben
dat innovatie op de langere tennijn in het gedrang komt (vgl. Wissema 1991;
Prahalad/Harnel 1990). 'Scoren' en ander strategisch gedrag van medewerkers
is des te sterker te verwachten indien er een discrepantie is in concreetheid
tussen doelen en criteria om de realisatie ervan te evalueren".

Decentralisatie en het benadrukken van accountability kan ook negatieve gevol-
gen hebben voor de interne synergie in een organisatie. Belangrijk punt daarbij
is dat eenheden -nog meer dan al het geval was- uit elkaar kunnen groeien.
Door eenheden meer dan voorheen te beschouwen als zelfstandige, resultaat-
verantwoordelijke groepen, zal de neiging tot een gerichtheid op de eigen groep
en het volgen van een eigen weg toenemen. Ret kan gepaard gaan met ver-
scherpte concurrentie tussen eenheden, bijvoorbeeld bij de verdeling van midde-
len of concurrentie bij het verwerven van opdrachten en financiering in de
markt. Ret risico bestaat dat werkeenheden zich in toenemende mate gaan
afschennen van elkaar en strikt hun eigen gebied afbakenen in het veld waarop
de organisatie zich als geheel beweegt. Dergelijke centrifugale krachten hebben
een negatief effect op de doelsynergie en integratie tussen groepen in de organi-
satie. De gezamenlijkheid in taakvervulling binnen een faculteit of onderzoeksin-
stituut kan afnemen, hetgeen negatieve consequenties kan hebben voor bijvoor-
beeld de samenhang in een onderzoeks- of onderwijsprogramroering. Ook het
realiseren van 'boeket'voordelen (de meerwaarde die -voor de buitenwacht- is
gelegen in het geheel van aanwezige kennisgebieden in de organisatie) wordt zo
aanzienlijk bemoeilijkt".
De eigen weg volgen kan ook betekenen dat men zich aileen nog verantwoorde-
lijk voelt voor de prestaties en het functioneren van de eigen groep, met de rest
van de organisatie heeft men niets te maken. Decentralisatie en benadrukldng van
resultaatverantwoordelijkheid kan zodoende ook de conglomeraatsynergie ver-
minderen, dat wil zeggen de voordelen gebaseerd op de mogeJijkheden tot
grotere risicospreiding in de organisatie. Eenheden zullen minder bereid zijn de

17 In algemene zin kan gesteld worden dat benadrukking van meetbare, te kwantificeren criteria vaak
betekent dat de kwalitatieve kant van de zaak verwaarloosd wordt. Zeker indien de 'score' op deze
criteria effecten heeft in de werkpraktijk (bijvoorbeeld in de middelenverdeling) kan men ervan
uitgaan dat er leereffecten optreden. Degenen die tegenover de beleidsmakers staan zullen altijd net
wat creatiever zijn. In 't Veld (1995: 12) spreekt in dit verband over 'de wet van de afnemende
effectiviteit van beleid'. In de praktijk van bijvoorbeeld universiteiten waar wordt gewerkt met
gekwantificeerde publicatienormen, zijn voorbeelden te vinden van dergelijk creatief gedrag: de
toename van gelijkende artikelen in verschillende tijdschriften, de afname van publicatie van boeken
e.d. (Den Hollander/Smid 1993: 71-72).

18 Het risico van een teloorgang van 'boeket'voordelen spee1tbijvoorbeeld binnen ECN, zo wordt door
betrokkenen zelf gemeld. Voor opdrachtgevers is ECN als samenhangend, breed kennisinstituut
interessant. Het enorme reservoir aan kennis dat binnen de organisatie aanwezig is en waar nodig
ingezet kan worden in projecten geeft een meerwaarde boven de concrete activiteiten die in de
afzonderlijke business units worden uitgevoerd. Feitelijke gebruikmaking van elkaars kennis en
netwerk komt in de praktijk echter maar weinig voor. De nieuwe verkokering tussen zelfstandige
units staat dit in de weg. Dit wordt onwenselijk gevonden, men zoekt naar verbetermogelijkheden.
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solidariteit op te brengen om elkaars verliezen te compenseren. De roep vanuit
goed functionerende groepen om een striktere eigen winst- en verliesrekening zal
toenemen, evenals de druk om in te grijpen binnen groepen die hun resultaatver-
antwoordelijkheid niet waarmaken. Ret leidt ertoe dat financiele overwegingen
(winst en verlies) zeer zwaar worden benadrukt, soms zelfs ten koste van meer
inhoudelijke overwegingen rondom de profilering van de organisatie. Verlieslij-
dende onderdelen die inhoudelijk niet kunnen worden gemist, leveren in dit
opzicht grote hoofdbrekens op. Risico is derhalve dat de strategische vraag wat
een organisatie in huis wil hebben en wat men wil kunnen aanbieden, naar de
achtergrond verdwijnt.
De bedreiging van interne synergie (zowel voor wat betreft integratievoordelen,
boeketvoordelen als conglomeraatvoordelen) zal begrijpelijkerwijs sterker zijn
naarmate eenheden explicieter op hun eigen 'winst- en verliesrekening' worden
aangesproken.

Samenvatting evaluatie van veranderingen in besturing
In schema 5.16 geven we een samenvatting van de besproken risico's en kansen
van het vergroten van het zelfsturend vermogen van eenheden.

Schema 5.16: Samenvatting van risico's en kansen bij het vergroten van het
zelfsturend vermogen van eenheden.
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Afsluiting: de noodzaak van 'geneste' zelfsturing
De situatie waarin eenheden uitsluitend vanuit een lokaal perspectief werken, dat
wil zeggen hun eigen taakvervulling voorop stellen, leidt niet per se tot een
optimaal resultaat voor de gehele organisatie, zo blijkt uit onze evaluatie. Zelf-
sturing betekent weliswaar dat de diverse organisatiedelen op zich blijven functi-
oneren, maar nog niet dat het grotere geheel gediend wordt. Daar waar interde-
pendenties in de organisatie aanwezig zijn, of zouden moeten zijn, is een over-
koepelend, werkeenheidsoverstijgend perspectief nodig".
Zelfsturing in een organisatie dient vanuit dit oogpunt altijd geneste zelfsturing
te zijn, althans als men nog de meerwaarde en wenselijkheid ziet van het bijeen
houden van de verschillende organisatiedelen. (Is dit niet het geval, dan ligt een
holdingmodel meer voor de hand of het opsplitsen van de organisatie in meerde-
re aparte, volledig zelfstandige organisaties.) Geneste zelfsturing verwijst naar
zelfstandige eenheden die functioneren binnen het grotere geheel (het 'nest') van
de organisatie. Het steunt op ideeen over holografische organisaties (vgl. Morgan
1986; Beer 1979). Naast de benodigde bestuurlijke speelruimte voor eenheden
om de varieteit in de lokale omgeving adequaat tegemoet te kunnen treden
(overeenkomstig de law of requisite variety), is een zeker overkoepelend perspec-
tief nodig om coherentie in de organisatie te bewaken. Het overkoepelend per-
spectief is gelegen in de missie van de organisatie en in de strategische kaders
waarbinnen gewerkt moet worden. In de recente literatuur over management van
professionals (vgl. Raelin 1985; Shapero 1985; Maister 1994; Senge 1990;
Tampoe 1993; Weggeman 1992, 1995) wordt veel belang gehecht aan het
creeren van een dergelijke sense of direction. Het wordt gezien als de enige
passende manier om in een professionele organisatie coherentie tot stand te
brengen in de diverse activiteiten. Het vaststellen van het overkoepelend perspec-
tief (de strategische kaders) kan worden gezien als de minimum critical specifica-
tion (Morgan 1986) voor de dagelijkse werkpraktijk van zelfstandige eenheden.'
Binnen de kaders heeft men vervolgens aIle vrijheid om eigen keuzen te maken.

De 'genestheid' van zelfsturing heeft betekenis voor de rollen en taken van zowel
de zelfstandige eenheden als de hogere bestuurlijke niveaus.
Voor de zelfstandige en zelfsturende eenheden houdt geneste zelfsturing in dat zij
niet volledig vrij zijn in hun doen en laten. In het 'voor- en natraject' rondom de
uitvoering van primaire processen worden hun activiteiten gecoordineerd en waar
nodig bijgesteld door hogere bestuurlijke niveaus. In het 'voortraject' van doel-
bepaling en planning zijn de overkoepelende strategische kaders richtinggevend
voor de te ondememen activiteiten in de eenheden. In het 'natraject' gaat het om
het afleggen van verantwoording, om de responsibility-accountability arrange-
ments (Beer 1979).

19 We raken hiermee de discussie over het spanningsveld tussen de benodigde autonomie en interdepen-
tie in organisaties (vgl. Mastenbroek 1991. 1993; Van der Erve 1994). In het slothoofdstuk (hoofd-
stuk 7) staan we hier uitgebreid bij stil.
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Het met volledig vrij zijn van zelfsturende eenheden vergt een bezinning op de
rol van hogere bestuurlijke niveaus (faculteitsbestuur, directie van een onder-
zoeksinstituut)". Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid en dienen een toe-
gevoegde waarde te hebben. De hogere bestuurlijke niveaus hebben een coordi-
nerende en ondersteunende rol te vervullen. De coordinerende rol bestaat uit het
aangeven van de overkoepelende strategische kaders waarbinnen eenheden dienen
te werken". De coordinerende rol strekt zich verder uit tot het bewaken en be-
vorderen van interne synergie, dat wil zeggen het bevorderen van de horizontale
afstemming tussen eenheden, het uitdragen van het belang van het realiseren van
boeketvoordelen, het tegengaan van -verkeerde- concurrentieneigingen en het
in stand houden van conglomeraatvoordelen. Van de hogere bestuurlijke niveaus
wordt kortom een visie verwacht op de organisatie en gewenste samenhang
tussen de delen.
De ondersteunende rol van de hogere bestuurlijke niveaus houdt in dat de zelf-
standige eenheden worden bijgestaan en ondersteund in hun pogingen am de
dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen. Of anders gezegd: hogere
managementniveaus kunnen en mogen, onder het mom van decentralisatie,
eenheden met aan hun lot overlaten. De uitwerking van decentralisatie in de
praktijk mag met betekenen dat problemen en knelpunten gewoonweg naar
beneden worden doorgeschoven.

5.4 STUREN VIA ORGANISATIECULTUUR

Als derde en laatste categorie van organisatiegericht HR-beleid gaan we in op
veranderingen in organisatiecultuur. Ook hierin zijn mogelijkheden gelegen om
de inzet en inzetbaarheid van human resources in de organisatie te bemvloeden.

ia de cultuur van een organisatie wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat be-
paalde gedragingen en werkwijzen worden gevraagd en dat andere gedragingen
met (meer) gewenst zijn.
Zoals al kort aangegeven in hoofdstuk 3, vatten we organisatiecultuur op als het
geheel van waarden, normen, opvattingen en visies op de werkelijkheid die in
belangrijke mate het gedrag van (groepen) medewerkers sturen en beslissingen

20 De vonning van zelfstandige, zelfsturende eenheden leidt oak in andere organisaties (onder andere
grate industriele bedrijven) tot refiectie over de rol van de top in gedecentraliseerde organisaties (vgl.
Wisserna 1991; Wijers 1994; Van Dijck 1996).

21 Het betekent niet dat de hogere bestuurlijke niveaus zelf deze strategische kaders moeten formuleren.
In plaats van voorschrijven en opleggen wat er moet gebeuren, is hun rol en taak erin gelegen te
zorgen dat kaders worden geformuleerd, dat problemen worden aangepakt. Van belang is de geza-
menlijke betekenisgeving, de zinvolle gezamenlijke aetie. Dit houdt in dat bij het formuleren van
kaders een actorbenadering als uitgangspunt moet dienen. De leden van de organisatie zijn immers
de dragers van het strategieproces. Participatieve aanpakken bij beleidsvorming zijn nodig, zonder dat
het ontaard in vrijblijvendheid en 'defensieve vennijding'.
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in organisaties bemvloeden" (vgl. Schein 1985; Smircich 1983, 1985; Frissen
1986; Ouchi/Wilkins 1987; Sanders/Neuijen 1987; Van Hoewijk 1988). Cultuur
is kortom 'the social or normative glue that holds an organization together'
(Tichy 1982). Omdat we vooral geinteresseerd zijn in cultuur als mogelijk instru-
ment om de inzet en inzetbaarheid van medewerkers te beinvloeden, hanteren we
een pragmatische kijk op cultuur: cultuur is een door de organisatie c.q. leiding-
gevenden te bemvloeden factor". Juist de betekenis van cultuur voor het gedrag
van mensen staat centraal.

am verandering in cultuur te bewerkstelligen kunnen in een organisatie verschil-
lende beinvloedingsmechanismen worden gebruikt, directe en indirecte (Schein
1985; Sanders/Neuijen 1987). Indirect werkende mechanismen hebben onder
andere betrekking op het ontwerp en de structurering van een organisatie, de
gehanteerde systemen en procedures. In de voorgaande paragrafen van dit
hoofdstuk zijn deze punten uitgebreid aan de orde geweest en is aangegeven hoe
via veranderingen in structurering van prirnaire processen en besturingsprocessen
getracht wordt het gedrag van medewerkers en de benutting en ontwikkeling van
personele competenties te bemvloeden". Direct werkende beinvloedingsmecha-
nismen zijn met name gelegen in de opstelling van leidinggevenden en de belang-
rijkste aandachtspunten bij het leidinggeven. In wezen hebben de directe me-
chanismen betrekking op het uitdragen en benadrukken van belangrijke waarden
in de organisatie, waarmee verwachtingen ten aanzien van het gedrag en de inzet
van medewerkers worden aangegeven". Leiderschap wordt daarbij vooral
gezien als 'management of meaning' (Smircich/Morgan 1982). Het kan -juist

22 De relatie tussen cultuur en gedrag is overigens wederkerig: cultuur stuurt niet alleen het gedrag van
medewerkers, hun gedrag en beslissingen in de organisatie veranderen de waarden, normen, opvattin-
gen en visies op de werkelijkheid.

23 In de literatuur over (organisatie)cultuur kunnen twee stromingen worden onderscheiden (vgl.
Allaire/Firsirotu 1984; Martin 1985; Van Hoewijk 1988). Een stroming gaat uit van het cultuurbegrip
als ideeensysteern, waarbij cultuur bestaat uit de diepste kern van waarden en normen. Cultuur is in
de ogen van deze auteurs emergent en kan derhalve niet gecreeerd of 'gemanaged' worden door
leidinggevenden. De tweede stroming ziet cultuur als onderdeel van het socioculturele systeem in een
organisatie, direct observeerbaar in gedrag. Cultuur is kenmerkend voor de manier waarop mensen
met elkaar omgaan, met hun werk, met tijd en dergelijke. Dit is makkelijker bemvloedbaar dan de
diepste normen en waarden. In de ogen van deze 'pragrnatici' kan cultuur dan ook gestuurd worden
en als rnanagementinstrument worden aangewend.

24 Indirecte mechanismen werken alleen als cultuurverstevigers wanneer ze consistent zijn met directe
mechanismen. Is dit niet het geval, dan kunnen veranderingen in structurering van primaire processen
en besturingsprocessen ontdoken of genegeerd worden en een bron voor conflicten vormen (Schein
1985; Van Hoewijk 1988). Omgekeerd geldt ook dat directe mechanismen alleen werken als ze
consistent zijn met indirecte mechanismen. Hiermee is +evenals in de inleiding van dit hoofstuk-
nogmaals gewezen op de samenhang tussen structurering van primaire processen, van besturingspro-
cessen en cultuur.

25 Dit werkt door in aanpak en instrumenten bij personeelsgericht beleid, zoals criteria voor beoordeling
en beloning, werving en selectie, promotie en dergelijke. Dergelijke concrete uitingen van direct
werkende beinvloedingsmechanismen worden in hoofdstuk 6 aan de orde gesteld.
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in professionele organisaties als wetenschapsorganisaties - een belangrijke en
krachtige wijze van coordineren en sturen zijn (vgl. Maister 1985; Weggeman
1992).
We bespreken eerst welke veranderingen in 'sturen via cultuur' in de praktijk
zijn waargenomen (paragraaf 5.4.1), daarna (in paragraaf 5.4.2) staan we stil bij
de betekenis van cultuur als stuurinstrument en evalueren we de praktijkontwik-
kelingen aan de hand van de functionele vereisten externe adaptatie, interne
synergie en legitimatie.

5.4.1 Sturen via cultuur: de empirie

In meerdere van de onderzochte wetenschapsorganisaties is men de bestaande
organisatiecultuur als problematisch gaan ervaren. Met name de interne gericht-
heid (in plaats van een externe, oplossingsgerichtheid) en de vrijblijvendheid ten
aanzien van de uitkomsten van het werk worden als ongewenst aangemerkt. In
vrijwel aIle onderzochte R&D-organisaties en onderzoeksinstituten wordt beleid
gevoerd om de cuItuur in de organisatie te beinvloeden (zie tabel 5.3). De aan-
dacht is gericht op het onderstrepen en versterken van resultaatverantwoorde-
lijkheid als belangrijke waarden inde organisatie. In sommige van de onderzoch-
te organisaties (met name de R&D-organisaties) wordt 'sturen via cultuur' breder
opgevat dan aileen het benadrukken van resultaatverantwoordelijkheid. In deze
organisaties wordt aan de organisatiecuItuur en de daarin vervatte shared values
een belangrijke rol toegekend als bindend element in de organisatie. In figuur
5.17 zijn deze twee ontwikkelingslijnen weergegeven. We Iichten ze nader toe
vanuit de praktijk van de onderzochte wetenschapsorganisaties.

combineren met cultuur als bindend element

uitgangssituatie:
interne gerichtheid, __ -~ benadrukken resultaatverantwoordelijkheid
vrijblijvendheid

Figuur 5.17: Overzicht van veranderingen in cultuur.

Opmerkelijk is dat het bewust en beleidsmatig 'sturen op cultuur' binnen univer-
sitaire faculteiten niet of nauwelijks voorkomt. Hoewel ook binnen faculteiten
weI degeJijk sprake is van een versterking van een prestatieve en resultaatver-
antwoordeIijke cultuur, komt het niet aIs apart beleidspunt, benoemd en neerge-
legd in bijvoorbeeld beIeidspIannen, naar voren. Het streven naar cultuurveran-
dering komt in deze organisaties veeleer (indirect) tot uiting in het aanspreken
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van werkeenheden en individuele medewerkers op hun functioneren en presteren.
Cultuur is in deze organisaties geen sturingsinstrument, maar verandert wei
degelijk.

Benadrukken van resultaatverantwoordelijkheid
Veranderingen in cultuur komen in veel van de onderzochte wetenschapsorgani-
saties vooral tot uiting in het onderstrepen en uitdragen van het belang van
resultaatgerichtheid en resultaatverantwoordelijkheid. Niet aileen wordt meer dan
voorheen benadrukt dat er prestaties moeten worden geleverd, maar ook dat het
te verrichten werk moet bijdragen aan het realiseren van organisatiedoelstel-
lingen. De ontwikkelingen bij ECN zijn in dit verband exemplarisch. De beoog-
de cultuuromslag wordt door ECN zelf omschreven als de omslag van een
tolerantiecultuur naar een 'afrekencultuur'. Deze cultuurverandering gaat bij
ECN samen met en ligt het verlengde van een structuurverandering (de vorming
van zelfstandige business units). Elders, bijvoorbeeld bij het LEI-DLO, gaat
verandering in cultuur niet gepaard met structuurveranderingen. In kader 5.18
worden de cultuurveranderingen binnen deze twee onderzoeksinstituten uitgebrei-
der beschreven.

Kader 5.18: Stimuleren van een cultuur van resultaatveraniwoordelijkheid bij
het LE1-DLO en EeN.

Nadruk op shared values en cultuur als bindend element
Insommige R&D-organisaties wordt aan 'sturen op cultuur' een meeromvattende
betekenis gehecht dan aileen het benadrukken van de benodigde resultaatgericht-
heid in de organisatie. Zo zijn binnen de R&D-organisatie van Ericsson verande-
ringen in cultuur en wijze van benaderen van medewerkers aangegrepen om een
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-door marktdruk afgedwongen - omslag in het intern functioneren te maken.
Shared values geven richting aan de interne ontwikkelingen binnen de organisa-
tie. Bij Oce wordt cultuur als samenbindend element van de organisatie be-
schouwd: de cultuur zorgt voor continuiteit in de organisatie, de structurering is
veranderlijk al naar gelang de situatie verlangt. De cultuur en het waardenpa-
troon binnen Oce worden belangrijker gevonden voor sturing dan structuren en
procedures. In kader 5.19 worden deze twee voorbeelden nader toegelicht.

Kader 5.19: Sturen op cultuur bij Ericsson en Oce.

Aanpak bij cultuurverandering
Cultuurverandering laat zich niet goed eenzijdig van bovenaf opleggen. Cultuur
is niet rechttoe rechtaan stuurbaar. Om een daadwerkelijke verandering of
bijstelling van cultuur in een organisatie te bewerkstelligen is betrokkenheid van
de organisatieleden nodig. Zij dragen de cultuur, internaliseren deze en gaan zich
ernaar gedragen. Dit wordt onderkend in de onderzochte wetenschapsorganisaties
waar bewust naar cultuurverandering wordt gestreefd. De nadruk op het 'geza-
menlijke' is duidelijk aanwijsbaar. Veel tijd en energie is gestoken in het creeren
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van betrokkenheid bij medewerkers op alle niveaus van de organisatie door
uitgebreid te communiceren over veranderplannen, rolmodellen en in de toe-
komst gewenst gedrag, in zowel informele en formele overleggen. In kader 5.20
worden de aanpakken die bij ECN en Ericsson zijn gevolgd, weergegeven.

Kader 5.20: Creeren van betrokkenheid en draagvlak bij ECN en Ericsson.

In een aantal van de onderzochte wetenschapsorganisaties (met name de R&D-
labs, maar ook bij bijvoorbeeld het LEI-DLO) worden leidinggevenden gezien
als de belangrijkste cultuurdragers. Zij behoren het principe practice what we
preach toe te passen en in hun contacten met medewerkers systematisch en
consequent de (nieuwe) organisatiewaarden in praktijk te brengen. Aan leidingge-
venden wordt een actieve rol toebedeeld. In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk
6) staan we uitgebreider stil bij de taken die leidinggevenden (zouden moeten)
oppakken, zowel ten aanzien van cultuursturing als personeelsbeleid.

5.4.2 Sturen via cultuur: een evaluatie

Beinvloeding via cultuur kan, zeker indien cultuur opgevat wordt als bindend ele-
ment in de organisatie, gezien worden als een altematieve wijze van organiseren
en coordineren. Zoals ook uit de casussen naar voren komt, is er een zekere uit-
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wisselbaarheid van 'sturen via cultuur' en bemvloeding via structurering van
prima ire processen en van besturingsprocessen:

"A major strenght of the culture metaphore stems from the fact that in showing
that organization rests in shared systems of meaning, and hence in the shared
interpretive schemes that create and recreate that meaning, the metaphor provides
a new focus and avenue for the creation of organized action. Under mechanical
and organismic metaphors, primary emphasis tends to be placed upon the process
of design: the design of organizational parts or the design of adaptive processes.
The culture metaphor points towards another means of creating organized activi-
ty: by influencing the language, norms, folklore, ceremonies, and other social
practices that communicate the key ideologies, values, and beliefs guiding action"
(Morgan 1986: 135).

Na de besprelcing van ontwikkelingen in sturen via cultuur in de praktijk van de
onderzochte wetenschapsorganisaties, staan we stil bij de mogelijke betekenis van
cultuur als sturingsinstrument. De risico' s en kansen ten aanzien van externe
adaptatie, interne synergie en legitime ring komen aan de orde.

Kansen van cultuur als sturingsinstrument: stimulans voor integratie en
gezamenlijkheid, voor adaptatie en voor motivatie van medewerkers
Juist in de literatuur over management van professionals wordt aan het beinvloe-
den van en sturen via cultuur veel belang gehecht (vgl. Ouchi 1979, 1980;
Wilkins/Ouchi 1983; Raelin 1985a; Shapero 1985; Maister 1994; Weggeman
1992, 1995; Dankbaar 1996). Aangezien het tot een goed einde brengen van
complexe en onzekere werkzaamheden aan de autonome professional overgelaten
moet worden, is antwoord nodig op de vraag hoe gezorgd kan worden voor
gelijkgerichtheid in het werk van professionals en een zekere mate van sturing.
Ret antwoord wordt gezocht in het streven naar een grate mate van doelcongru-
entie (goal congruence) en het delen van bepaalde waarden (shared values) die
richting geven aan het handelen". Cultuur geeft in deze zin coherentie aan de
diverse activiteiten in de organisatie (Senge 1990) en biedt daarmee belangrijke
integratieve voordelen. Sturen op cultuur (streven naar doelcongruentie en
gedeelde waarden) kent daarnaast belangrijke adaptieve kansen. Als inderdaad
sprake is van shared values en doelcongruentie, dan zullen professionele mede-
werkers uit zichzelf een goede afstemming met de omgeving zoeken en die
activiteiten ondernemen die tot een goed organisatieresultaat leiden. Voorwaarde
is dat de na te streven ambities en waarden inhoudelijk betekenisvol en belangrijk
zijn voor professionele medewerkers. Pas dan kunnen en zullen zij zich ook
daadwerkelijk betrokken voelen. Doelen en waarden die alleen refereren aan het
zo efficient mogelijk behalen van eenmaal vastgestelde doelen leiden niet tot een
dergelijk commitment (Weggeman 1995; Raelin 1985). Een cultuur gebaseerd op
voor professionals inhoudelijk betekenisvolle ambities leidt tot affectieve binding,

26 Er is sprake van een vloeiende overgang tussen sturing via overkoepelende, strategische kaders (zie
§5.3) en sturing via cuituur. Beide zijn vonnen van het expliciteren van de missie van een organisa-
tie, de eerste met de nadruk op de strategic content, de tweede met een nadruk op de cultural content
(vgl. BrabetlKlemm 1994). Deze vloeiende overgang komt ook uit de casussen naar voren.
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dat wil zeggen tot een positieve attitude van medewerkers ten opzichte van de
organisatie, voortkomend uit identificatie met de waarden en doelen van de
organisatie. De integratie van medewerkers in de organisatie wordt bevorderd,
net als de motivatie. Weggeman (1995: 65) stelt dat wanneer een organisatie in
staat is de affectieve binding van professionele medewerkers -en dus de con-
gruentie tussen hun persoonlijke doelen en die van de organisatie - te maximali-
seren, het energieniveau van de professionals zal toenemen.

Er is overigens enige onduidelijkheid over wat doelcongruentie nu precies
inhoudt en in welke mate er overeenstemming in doelen dient te zijn. Weggeman
spreekt over een congruentie tussen persoonlijke en organisatiedoelen, waarbij hij
doelen in vrij concrete zin opvat. Hij stelt dat het de taak van de manager van
professionals is om - in overleg met de groep - de doelen van de organisatie te
vertalen naar haalbare maar uitdagende doelen, zodanig dat een maximale
overeenstemming wordt bereikt tussen die afgeleide groepsdoelen en de persoon-
lijke doelen van de professionals (Weggeman 1992: 57). Wilkins en Ouchi
daarentegen waarschuwen voor een al te concrete opvatting van doelcongruentie
in de zin van gedeelde doelen:

"We should take care to avoid the assumption that clans require a sharing of
goals. Our use of the term 'goal congruence' is intended to convey the idea that
clan members tend to believe that in the long run they will be dealt with equi-
tably. This belief is critical to the clan because, given the ambiguous nature of
the transactions it typically governs, shan-term or specific equity is virtually
impossible to determine. (.. J This believe in general equity permits shan-term
inequities, without destroying the clan association, and permits cooperative action
in spite of the inability to determine specific equity" (Wilkins/Ouchi 1983: 471).

In beide benaderingen zitten interessante punten. De meer concrete, kortetermijn-
benadering van doelcongruentie biedt aanknopingspunten voor organiseren en
leidinggeven in de dagelijkse werkpraktijk. De tweede, meer langetermijnbenade-
ring legt juist de nadruk op de bereidheid tot veranderen die wordt gecreeerd
door doelcongruentie. Zolang medewerkers het gevoel hebben op de langere
termijn rechtvaardig behandeld te worden, kan van medewerkers een andere
opstelling en ander gedrag worden gevraagd (zoals meer resultaatverantwoorde-
lijkheid).

Risico's van cultuur als sturingsinstrument: geringe legitimiteit van de
organisatiecultuur in sterk professionele organisaties, vermindering kritisch
denken in de organisatie en manipulatie van medewerkers
Bij de aangegeven kansen van 'sturen via cultuur' in wetenschapsorganisaties
kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Een eerste kanttekening is dat
het kunnen realiseren van binding, loyaliteit en betrokkenheid sterk zal afhangen
van de mate waarin een organisatie duidelijke gezamenlijke doelen en waarden
heeft. In R&D-Iaboratoria zal hiervan eerder sprake zijn. De directe binding aan
het moederbedrijf, zeker indien de productie-onderdelen invloed hebben op de
R&D, geven een duidelijke richting aan het R&D-werk. De homogeniteit van
doelen en cultuurwaarden kan groot zijn. In onderzoeksinstituten en zeker binnen
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universiteiten zijn echter de algemene organisatiedoelstellingen veel minder
uitgesproken. Het overkoepelend doel van 'goed onderwijs en onderzoek' dat
bijvoorbeeld in veel universiteiten (en daarbinnen: faculteiten) geldt, is weinig
onderscheidend en zonder een nadere concretisering ook weinig inspirerend. Hier
komt bij dat -zeker in een universiteit- sprake is van een grote diversiteit,
zowel in de zin van verschillende activiteiten (onder andere fundamenteel onder-
zoek, toegepast onderzoek, basisonderwijs, post-doctoraal onderwijs), als in de
zin van verschillende benaderingen en aanpakken (onder andere paradigmatische
verschillen, schoolvorming, verschillen in onderwijsmetboden). Een dergelijke
diversiteit maakt het lastig om concrete, gezamenlijke doelen en waarden te
formuleren, laat staan medewerkers eraan te binden. Pogingen hiertoe komen
geforceerd over".
Een tweede kanttekening bij de toepasselijkheid van 'sturen via organisatiecul-
tuur' in wetenschapsorganisaties is dat in deze organisaties professionele doelen
en waarden een belangrijke rol spelen naast of zelfs in plaats van organisatiedoe-
len en -waarden. Wetenschappers in universiteiten en de meer fundamenteel
wetenschappelijke onderzoeksinstituten worden niet alleen 'afgerekend' op hun
bijdrage aan organisatiedoelstellingen en hun loyaliteit aan de organisatie. Afre-
kening vindt tevens plaats binnen het wetenschappelijke domein via het daar
geldende reputatiesysteem (vgl. Whitly 1984). Binnen R&D-Iaboratoria en
toegepaste, op de markt gerichte onderzoeksinstituten zal hier in mindere mate
sprake van zijn. Deze kanttekening heeft verstrekkende implicaties. Vanwege het
belang van professionele doelen en waarden zal van binding aan een specifieke
organisatie minder sprake zijn. De klassieke beeldvorming van wetenschappers
is dat de binding veeleer (of in ieder geval 66k) de professie geldt dan de organi-
satie. De doelen en waarden die een belangrijke rol spelen zullen eerder professi-
onele doelen en waarden zijn dan organisationele. Het rechtvaardigt de vraag of
het iiberhaupt weI zinvol is te spreken over doelcongruentie en organisationele
shared vaLues binnen wetenschapsorganisaties waar professionele doelen en
waarden een belangrijke rol spelen". Indien toch pogingen in deze richting
ondernomen worden, kunnen legitimeringsrisico's het gevolg zijn.

27 Marx (1986: 73) stelt dat een ideologische homogeniteit binnen universiteiten ook niet wenselijk is,
omdat dit het polyparadigmatische karakter van de wetenschapsbeoefening binnen eenzelfde universi-
teit aantast. In plaats van een culturele homogeniteit op universitair of facultair niveau kan de
behoefte aan een grotere ideologische homogeniteit mogelijk vonngegeven worden door binnen
faculteiten kleinere relatief autonome groepen te vonnen, elk zodanig homogeen in hun ideologie dat
hier wei sprake kan zijn van een collectieve ambitie en shared values. Alhoewel hier vanuit het
oogpunt van eenduidige organisering en besturing veer voor te zeggen valt (vergelijk de eerder
gemaakte opmerkingen over de kracht van zelfstandige en loosely coupled eenheden), doer een
dergelijke benadering - gericht op afzonderlijke eenheden- echter weer afbreuk aan de potentiele
integratievoordelen van 'sturen via cultuur'. Het versterkt juist de verschilJen tussen eenheden en
vergroot zodoende het risico van het uiteen groeien van eenheden.

28 De spanning tussen een professionele cultuur en een organisatiecultuur kan worden verminderd indien
van een dual commitment van medewerkers uitgegaan (kan) worden. Medewerkers zijn in dit geval
zowel betrokken bij de organisatie als gericht op de professie. Uit empirisch onderzoek (vgl.
TumalGrimes 1981) komt naar voren dat een dergelijke dubbele orientatie heel wei mogelijk is.
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Naast deze kanttekeningen specifiek geldend voor de mogelijkbeden tot 'sturen
via cultuur' in wetenschapsorganisaties, wijzen we op enkele meer algemeen
geldende risico's van cultuursturing. Belangrijk punt is dat een (te) sterke bena-
drukking van bepaalde waarden en doelen in de organisatie kan leiden tot 'collec-
tieve bijziendheid ' (Soeters 1994: 238), waardoor afwijkende geluiden niet meer
worden gehoord. In doorgevoerde vorm kan het overconformiteit en groupthink
(Janis 1972) tot gevolg hebben. Het kritisch denken gaat teloor, hetgeen risico's
oplevert voor de externe adaptatie. Men ziet ontwikkelingen die buiten het
zichtsveld van de eigen culturele waarden en doelen vallen niet meer en loopt
zodoende het risico de aansluiting met de buitenwereld te verliezen. Risico's ten
aanzien van de legitimerende functie doen zich voor als bemvloeding via cultuur
vormen van ideologische manipulatie en controle gaat aannemen. Dergelijke
manipulatie en controle kan juist averechts werken en in plaats van motivatie
wordt verzet, wrok en wantrouwen geoogst (Morgan 1986: 138).

In de onderstaand schema (schema 5.21) zijn de genoemde risico's en kansen bij
'sturen via cultuur' samengevat.
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6 Over personeelsbeleid

6.1 INLEIDING

Omgaan met dynamiek in inner en outer context van wetenschapsorganisaties
vergt -naast vernieuwing in organisatieontwikkelingsbeleid - een nadere bezin-
ning op het te voeren personeelsbeleid, het onderwerp van dit hoofdstuk (zie
figuur 6.1). Evenals in het voorgaande hoofdstuk over organisatieontwikkeling
wordt niet alleen de breedte van het palet aan keuzen aangegeven, maar evalue-
ren we tevens deze keuzen in het licht van de benodige dubbele passendheid van
HR-beleid in wetenschapsorganisaties. De risico's en kansen van de gesignaleer-
de ontwikkelingen ten aanzien van de functionele vereisten externe adaptatie,
interne synergie en legitimatie worden besproken.

omgevings-
dynamiek,
outer context

HR-beleidskeuzen:
organisatie-
ontwikkeling

uitgangssituatie
in de casussen,
'bestuurlijk-
organisatorische
erfenis'

behoefte aan
veranderen,
(strategische)
veranderdoelen

verandering
in organisatie-
en sturings-
regime

intern ervaren
problemen,
inner context

HR -beleidskeuzen:
personeelsbeleid

Figuur 6.1: Onderwerp en plaats van hoofdstuk 6 in het onderzoek.

Categorisering van personeelsgericht HR -beleid
In dit hoofdstuk nemen we de beleidsplannen en interventies ten aanzien van
personeelsontwikkeling in de onderzochte wetenschapsorganisaties onder de loep.
Het gaat om het beleid direct gericht op medewerkers, waarmee men een zinvol-
Ie benutting en ontwikkeling van personele competenties wil stimuleren. HR-
beleid in de zin van personeelsgericht beleid is een breed veld waarbinnen op



vele terreinen activiteiten ondernomen kunnen worden. We richten ons op de
activiteiten waarmee in de organisatie zorggedragen wordt voor een goede
resourcing: 'all the processes and activities that are aimed at managing the stock
and flow of an organization's human resources throughout their joint relation-
ship' (Sparrow/Hiltrop 1994: 315). Vanuit medewerkersperspectief gaat het om
activiteiten rondom de individuele loopbaan. We onderscheiden drie categorieen
of aandachtsvelden van personeelsgericht HR-beleid:
• beleid rondom instroom en selectie van nieuwe medewerkers (§6.2);
• beleid rondom het evalueren van het functioneren en presteren van medewer-

kers (§6.3);
• beleid rondom loopbaanontwikkeling (§6.4).
Al deze personeelsgerichte HR-activiteiten zijn erop gericht het werkgedrag c.q.
het functioneren en presteren van medewerkers, nu en in de toekomst, positief
te beinvloeden. In figuur 6.2 is de samenhang van te bespreken onderwerpen in
dit hoofdstuk weergegeven'.

instroom,
selectie
(paragraaf 6.2)

Figuur 6.2: Samenhang in activiteiten personeeisbeieid.

Binnen elk van de drie onderscheiden aandachtsvelden van personeelsbeleid zijn
in de onderzochte wetenschapsorganisaties ontwikkelingen waargenomen. Deze
zijn inductief gegroepeerd, op grond van overeenkomsten tussen beleidskeuzen
in de casussen. In tabel 6.3 is voor elk van de casussen aangegeven waar het
personeelsgerichte HR-beleid zich op toespitst.

Deze figuur komt in grote lijnen overeen met de HRM-cyclus van Fornbrun e.a. (1984). Belangrijkste
verschil is dat Fombrun e.a. beloning als extra aandachtspunt in hun HRM-cyclus betrekken. Dit
onderdeel van HR-beleid laten wij hier buiten beschouwing. We kiezen expliciet voor de invalshoek
van personeelsstromen. Bovendien zijn op het punt van beloning betrekkelijk weinig ontwikkelingen
opgetekend in de casussen. Alhoewel in veel van de onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten
het voomemen bestaat meer gedifferentieerd te belonen, komt het in de praktijk maar weinig voor.
Veel verder dan 'bewust belonen' door toekenning van een extra periodiek bij uitstekend functioneren
gaat het in faculteiten en publieke onderzoeksinstituten vaak niet. Ook het bewust onthouden van de
jaarlijkse periodiek komt in de praktijk niet of slechts zeer sporadisch voor. Er bestaat blijkbaar nog
steeds een barriere voor het uitspreken dat sommigen beter functioneren dan anderen en het gediffe-
rentieerd belonen van mensen. In de onderzochte R&D-Iaboratoria is wei sprake van toepassing van
meer gedifferentieerde beloning, waarbij gebruik wordt gemaakt van expliciete beloningssysternatie-
ken gekoppeld aan beoordeling van medewerkers.
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De tabellaat zien dat aandacht voor het bespreken en beoordelen van het functio-
neren van medewerkers in aIle onderzochte wetenschapsorganisaties sterk in de
beiangstelling staat. Ook de nadruk op tijdelijke contracten is een opvallende
ontwikkeling. Enkele wetenschapsorganisaties leggen bovendien bij selectie van
nieuwe medewerkers de nadruk op bredere selectiecriteria, gericht op inzetbaar-
heid op langere termijn. Opmerkelijk bij de ontwikkeling van medewerkers is dat
de toewijzing van werkzaamheden oftewel een gerichte taakallocatie in de meeste
universitaire faculteiten en onderzoeksinstituten nauwelijks beleidsmatige aan-
dacht krijgt, terwijl het belang hiervan in de onderzochte R&D-Iaboratoria juist
sterk wordt aangezet. De faculteiten en onderzoeksinstituten zetten daarentegen
in op het bevorderen van mobiliteit en het stimuleren van medewerkers om na te
denken over hun loopbaan. In de R&D-Iaboratoria, een enkel onderzoeksinstituut
en een enkele faculteit zijn initiatieven genomen op het vlak van systematisch
loopbaanbeleid, waarbij loopbaanontwikkeling van medewerkers sterk vanuit het
organisatiebelang wordt gestuurd. In de volgende paragrafen gaan we dieper in
op deze aandachtspunten in beleid.

TabeI6.3: Overzicht van personeelsgericht HR-beleid in de casussen.
instroom evalueren ontwikkelen

bredere se- nadruk bespreken toewijzing stimuleren systema-
lectiecri- op tijde- en beoor- werkzaam- om na te tisch loop-
teria, gericht lijkheid delen van heden, ge- denken over baanbeleid,
op inzet- contrac- functioneren richte taak- loopbaan; vanuit
baarheid op ten en presteren allocatie als mobiliteitsbe- organisatie-
langere ter- medewer- ontwikke- vorderende overwegin-
mijn kers lingsbeleid activiteiten gen

ET-TUD + + ++ 0 ++ 0
FPP-VU 0 + ++ 0 ++ 0
ET-UT 0 + ++ + + 0
FSW-UU + + ++ 0 ++ ++
LEI-DLO + + ++ + ++ 0
CWI 0 ++ ++ 0 ++ 0
ElM 0 + + 0 + 0
AMOLF 0 ++ + 0 ++ +
ECN ++ ++ ++ 0 ++ ++
SHELL ++ + ++ ++ 0 ++
OCE ++ 0 ++ ++ 0 ++
ERICSSON ++ 0 ++ ++ 0 ++

Legenda:
+ + belangrijk aandachtspunt in het personeelsgerichte beleid
+ aandachtspunt in het personeelsgerichte beleid
o geen aandachtspunt voor beleid

Over de rol en taken van leidinggevenden
Vrijwel alle personeelsgerichte HR-beleidskeuzen die in de onderzochte weten-
schapsorganisaties zijn aangetroffen, kunnen aan de hand van de aandachtsvelden
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uit figuur 6.2 worden ingedeeld. Er is echter een punt waar in de instituten en
faculteiten veel belang aan wordt gehecht dat zo niet aan de orde komt: de
aandacht voor de rol en taakopvatting van het lijnmanagement, dat wil zeggen de
direct leidinggevenden (onder andere afdelingshoofden, vakgroepvoorzitters en
hoogleraren in het algemeen). Concreet zijn zij degenen die nieuwe medewerkers
selecteren, die al dan niet zinvolle functionerings- en beoordelingsgesprekken
voeren met hun medewerkers, die al dan niet het denken over mobiliteit en loop-
baan bij hun medewerkers stimuleren en ondersteunen, etcetera. Kortom: de
direct leidinggevenden vervullen een spilfunctie bij het in de praktijk brengen
van het personeelsgerichte beleid. In figuur 6.4 is deze centrale rol van direct
leidinggevenden aangegeven.

Figuur 6.4: Centrale rol voor direct leidinggevenden hi} personeelsbeleid.

Hoezeer ook nodig, de taak- en rolopvatting van direct leidinggevenden als
people manager is in veel wetenschapsorganisaties niet gangbaar, inspirerende
uitzonderingen daargelaten. Dit geldt met name voor universitaire faculteiten en
onderzoeksinstituten, in R&D-organisaties maakt personeelsbeleid allangere tijd
een integraal onderdeel van het lijnmanagement uit. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in vrijwel aIle onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten juist de
rol die direct leidinggevenden hebben te vervullen sterk in de belangstelling
staat. Activiteiten worden ondemomen om de direct leidinggevenden te doordrin-
gen van hun taken op het vlak van personeelsbeleid. Als proloog op de bespre-
king van de activiteiten gericht op het bevorderen van een goede inzet en inzet-
baarheid van medewerkers, geven we in kader 6.5 enkele voorbeelden uit de
casussen van de wijze waarop de direct leidinggevenden zelf worden gestimu-
leerd om deze taken op te pakken.
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Kader 6.5: Aandacht voor rol- en taakopvatting van direct leidinggevenden.

In faculteiten en onderzoeksinstituten - zeker daar waar sprake is van decentra-
lisering - wordt van direct leidinggevenden in toenemende mate verwacht dat zij
'management' taken op zich nemen. Hoogleraren, sectie- en afdelingshoofden die
voorheen vooral een positie hadden als 'primus inter pares', worden steeds meer
op hun rol als leidinggevende aangesproken. Het heeft als belangrijk potentieel
voordeel dat individuen meer verantwoordelijk worden gesteld en zich meer
verantwoordelijk gaan voelen voor onder andere het (mede) uitzetten van de
koers van de groep, de financiele situatie van de groep en het personele beleid.
Risico is echter dat de mogelijkheid tot een puur inhoudelijke ontwikkeling van
topwetenschappers in de verdrukking kan komen. De tendens is namelijk om van
alle (direct) leidinggevenden een meer managementachtige taakinvulling en
opstelling te vragen. Het kan verstandig zijn ruimte te laten voor een functiever-
vulling waar puur wetenschapsinhoudelijke verdieping vooropstaat. Excellente
wetenschappers houden zo de mogelijkheid - zoals altijd het geval was - te
stijgen op een professionele, specialistische ladder zonder 'lastig gevallen te
worden' met managementtaken", Hier komt bij dat niet iedere hoogleraar of
sectiehoofd - in het verleden vaak verkozen vanwege hun wetenschapsinhoudelij-
ke kwaliteiten - beschikt over de nu gewenste leidinggevende kwaliteiten. Een
differentiatie van loopbaanpaden, waarbij niet van aIle 'stijgers' hetzelfde wordt
gevraagd maar medewerkers op hun sterke punten worden gewaardeerd en
ingezet, bevordert een goede benutting van personele competenties in de organi-
satie.

2 Zo geredeneerd kan het wenselijk zijn ook in universiteiten en onderzoeksinstituten duale ladders in
te voeren, zowel ter versterking van potentiele positieve effecten van het oppakken van leiding-
gevende taken als ter bescherrning van specialistische, wetenschapsinhoudelijke ontwiklceling van
medewerkers. In §6.4 gaan we dieper in op duale functiestructuren.
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6.2 KEUZEN BIJ INSTROOM EN SELECTm VAN NmUWE MEDEWERKERS

Instroom van nieuwe medewerkers in een organisatie is een van de belangrijkste
sturingsmomenten in het personele beleid. Zorgdragen voor een goede kwaliteit
van de instroom vormt de basis voor alIe verdere pogingen tot een goede resour-
cing in de organisatie. Het aannemen van medewerkers is doorgaans een beslis-
sing voor de langere termijn. Het belang ervan staat ook in het klassieke organi-
satie- en sturingsregime binnen wetenschapsorganisaties buiten kijf: selectie van
nieuwe medewerkers wordt zelfs als de enige denkbare vorm van sturing in
wetenschapsorganisaties gezien. In deze paragraaf staan we stil bij veranderingen
in aard van instroom en selectie van nieuwe medewerkers.

6.2.1 Keuzen bij instroom en selectie van nieuwe medewerkers: de empirie

Uitgangssituatie in de meeste onderzochte wetenschapsorganisaties was dat
nieuwe medewerkers geselecteerd werden op basis van met name wetenschapsin-
houdelijke criteria en, indien zij werden aangenomen, doorgaans een vaste
aanstelIing kregen. Inmiddels wordt in meerdere casussen -onder druk vanuit de
interne en externe context- een gebrek aan personele flexibiliteit ervaren.
Tevens wordt meer dan voorheen -vanuit de markt of vanuit de wetenschaps-
ontwikkeling - samenwerking en afstemming tussen (groepen) medewerkers
gevraagd (zie hoofdstuk 4). In reactie hierop zijn veranderingen in de praktijk
van selectie en instroom van nieuwe medewerkers doorgevoerd. Op twee punten
zijn ontwikkelingen waargenomen:
• de criteria die worden gehanteerd bij selectie van nieuwe medewerkers;
• de aard van het dienstverband (vast of tijdelijk) dat wordt aangegaan met nieu-

we medewerkers.
In figuur 6.6 zijn deze veranderingen gevisualiseerd, we bespreken ze achtereen-
volgend.

hanteren bredere selectiecriteria,
gericht op inzetbaarheid op langere termijn

uitgangssituatie:
gebrek aan arbeids-
mobiliteit en gebrek
aan sarnenwerking

nadruk op tijdelijkheid van aanstellingen

Figuur 6.6: Overzicht van veranderingen in selectie en instroom.
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Bredere selectiecriteria, gericht op inzetbaarheid op langere termijn
In een aantal van de onderzochte wetenschapsorganisaties is sprake van verande-
ring in selectiecriteria voor nieuwe medewerkers. Bij selectie wordt veel meer
dan voorheen gelet op andere kwaliteiten dan puur wetenschapsinhoudelijke
kennis en kunde van medewerkers. Sociale en communicatieve vaardigheden van
sollicitanten (vermogen tot samenwerken, met andere mensen omgaan, initiatief
nemen, en dergelijke) staan daarbij voorop. Tegelijkertijd is sprake van een meer
toekomstgerichte selectie, waarbij niet zozeer de huidige kennis en inzetbaarheid
voor een specifieke functie van belang is, als wei de inzetbaarheid op langere
terrnijn. Inschattingen van het aanpassingsvermogen en de aanpassingsbereidbeid,
van het leer- en ontwikkelingsvermogen gaan meer gewicht in de schaal Ieggen'.

Kijkend naar de onderzochte wetenschapsorganisaties, blijken er duidelijke ver-
schillen in de mate waarin selectiecriteria gericht op inzetbaarheid op langere
termijn worden gehanteerd. In de R&D-Iaboratoria van Shell en Oce is dit al
geruime tijd de praktijk. De eerste schifting van potentiele kandidaten vindt
plaats op vakinhoudelijke gronden. Daarna, bij de uiteindelijke selectie, komt het
veel meer aan op persoonlijke kenmerken en kwaliteiten van een potentiele
medewerker (zie kader 6.7).

Kader 6.7: Wijze van selecteren bij Oce en Shell.

In tegenstelling tot Shell en Oce is in andere onderzochte wetenschapsorganisa-
ties het selecteren op basis van bredere criteria een recente ontwikkeling. Bij
onder andere Ericsson, LEI-DLO en EeN wordt pas de laatste jaren, in het ver-

3 Soortgelijke ontwikkelingen in selectiecriteria doen zich ook in andere dan wetenschapsorganisaties
voor. Shapero (1985) beschrijft dit voor professionele organisaties in bredere zin, anderen signaleren
dezelfde tendensen in arbeidsorganisaties in het a1gemeen (vgl. Moelker 1992; Vander Meeren/Kluyt-
mans 1992; Dekkers/De Lange 1994).
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lengde van de organisatieveranderingsprocessen die zij doorrnaken, veel belang
gehecht aan sociaal-communicatieve vaardigheden en inzetbaarheid op langere
terrnijn. Bij Ericsson geldt deze verschuiving in selectiecriteria overigens niet
aileen bij instroom van nieuwe medewerkers, maar ook voor de interne selectie
van medewerkers voor projecten. Een medewerker die weliswaar technisch iets
minder functioneert maar uitstekende teamwerkcapaciteiten heeft, verdient de
voorkeur boven een topspecialist die dergelijke sociaal-communicatieve vaardig-
heden nauwelijks heeft. Binnen Ericsson wordt deze verschuiving toegejuicht,
omdat ze bijdraagt aan het streven naar meer klant- en resultaatgericht werken.

In de universitaire faculteiten tenslotte staan wetenschapsinhoudelijke criteria nog
steeds boven alles. Ook binnen enkele van de onderzochte faculteiten (ET-TUD,
FSW-UU) worden echter andere selectiecriteria (vooral sociaal-communicatieve
vaardigheden en potentieel tot veranderen c.q. ontwikkelen) meer prominent naar
voren geschoven. De concrete aanleiding is gelegen in de noodzaak tot het terug-
dringen van wacht- en uitkeringsgelden. Door vaste medewerkers te selecteren
op inzetbaarheid op langere terrnijn hoopt men ontslag vanwege het vastlopen in
een functie te voorkomen. Bij tijdelijke medewerkers is de gedachte dat mensen
met goede sociaal-communicatieve vaardigheden makkelijker buiten de faculteit
aan de slag zullen kunnen komen dan wetenschappelijke genieen met deficienties
op sociaal-communicatief vlak.
Benadrukking van selectiecriteria gericht op inzetbaarheid op langere termijn
komt in universiteiten met name sterk naar voren in discussies over het te voeren
beleid. Toepassing van dergelijke bredere selectiecriteria in de dagelijkse praktijk
van vakgroepen binnen faculteiten is echter vaak nog een stap verder.

Groter aandeel tijdelijke contracten
Opvallend fenomeen bij de instroom van nieuwe medewerkers in de onderzochte
wetenschapsorganisaties is de sterke nadruk die wordt gelegd op de tijdelijkheid
van arbeidscontracten, iets wat met name speelt binnen universitaire faculteiten
en enkele van de onderzochte instituten. Het CWI heeft zich bijvoorbeeld ten
doel gesteld 'doorstroominstituut' te worden met een hoge externe mobiliteit (in-
en uitstroom) van medewerkers. Het aandeel medewerkers met een tijdelijke
aanstelling (nu reeds circa 40 %) dient toe te nemen. Ook ECN spreekt zich
duidelijk uit voor een toename van tijdelijke aanstellingen (zie kader 6.8).

\:iWi
Kader 6.8: Wenselijkheid van toename tijdelijke medewerkers bij ECN.
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Waar de toename van het aantal tijdelijke medewerkers bij CWI en ECN een
uitgesproken beleidsvoornemen is, geldt voor universitaire faculteiten dat de
toename van het aantal tijdelijke medewerkers veeleer ad hoc en sluipenderwijs
is doorgevoerd. Een duidelijke visie op de gewenste verhouding tussen tijdelijke
en vaste medewerkers, gekoppeld aan de aard van de werkzaamheden heeft
hieraan doorgaans niet ten grondslag gelegen. De sterke toename van het aandeel
tijdelijke medewerkers kan enerzijds worden toegeschreven aan de invoering van
het AIO-stelsel met zijn tijdelijke aanstellingen. Oaarnaast is er binnen universi-
teiten een algemene trend om werkzaamheden die voorheen in functies met een
vast dienstverband werden uitgevoerd, steeds meer onder te brengen in tijdelijke
banen. Oit geldt in sterke mate voor de toegevoegd docenten en toegevoegd
onderzoekers. Vrijwel aIle nieuwe instromers in deze functiecategorieen krijgen
een tijdelijke aanstelling. Ook de instroom in wetenschappelijke staffuncties, en
dan met name de UO-functie, bestaat voor een niet onaanzienlijk deel uit mede-
werkers met een tijdelijk contract. Er is kortom sprake van een ornzetting van
vaste banen in tijdelijke. Binnen universitaire faculteiten is het niet ongebruike-
lijk dat inmiddels (ruim) meer dan de helft van de wetenschappelijk medewerkers
op een tijdelijke aanstelling werkzaam is.
Dit is ook het geval in de door ons onderzochte faculteiten. Na een periode
waarin de praktijk van instroom van tijdelijke medewerkers min of meer zonder
duidelijke strategie gegroeid is, begint men zich nu bewuster af te vragen wat
binnen de faculteit een wenselijk aandeel van tijdelijke medewerkers is, wat de
minimale aanstellingsduur dient te zijn vanuit het oogpunt van een effectieve en
efficiente inzet van medewerkers, alsmede hoe een academische loopbaan emit
kan of moet zien.
In kader 6.9 zijn twee voorbeelden van het meer beleidsmatig denken over
tijdelijke aanstellingen in faculteiten opgenomen.
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Kader 6.9: Beleidsmatig denken random tijdelijke aanstellingen bij de FSW-UU
en de faculteit ET-TUD.

Ter afsluiting van de praktijkervaringen rondom instroom is het voorbeeld van
AMOLF interessant. AMOLF is al jarenlang een typisch doorstroominstituut:
circa 80 % van alle wetenschappelijk medewerkers is in tijdelijk dienst. am als
instituut goed te kunnen functioneren met een zo groot deel tijdelijke medewer-
kers, voert AMOLF een op de situatie toegesneden en consistent beleid ten
aanzien van het (tijdelijk) personeel (zie kader 6.10). De samenhang tussen
aandachtsvelden in personeelsbeleid (zie figuur 6.2) komt hierin duidelijk tot
uiting.
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Kader 6.10: Personeelsbeleid rondom tijdelijke medewerkers bij AMOLF.

6.2.2 Keuzen bij selectie en instroom van nieuwe medewerkers:
een evaluatie

In het eerste deel van deze paragraaf is beschreven welke ontwikkelingen ten
aanzien van instroom en selectie zich voordoen in de onderzochte wetenschapsor-
ganisaties. Het tweede deel is een evaluatie van deze ontwikkelingen in termen
van de risico's en kansen ten aanzien van externe adaptie, interne synergie en
legitimering. We gaan eerst in op de veranderingen in selectiecriteria, aanslui-
tend op de toename van tijdelijke aanstellingen.

Evaluatie van veranderingen in selectiecriteria: verbeterde adaptatie en
integratie, mogelijke legitimeringsproblemen
Bekeken vanuit de functionele vereisten biedt de gesignaleerde verandering in
selectiecriteria duidelijke kansen ten aanzien van de extern adaptieve functie.
Doordat medewerkers onder andere worden geselecteerd op hun vermogen en
bereidheid zich continu aan te passen en te ontwikkelen zal adaptatie aan veran-
derende omstandigheden en prestatie-eisen soepeler kunnen verlopen. Verande-
ring in selectiecriteria is zo bezien een manier am flexibiliteit in een organisatie
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te brengen om in te kunnen spelen op vaak nog ongekende veranderingen die
zich in de toekomst zullen voordoen. Voordelen zijn er ook vanuit intern syner-
getisch oogpunt. Selectie mede op basis van kenmerken en kwaliteiten van
medewerkers die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de organisatie
(onder andere sociaal-communicatieve vaardigheden, kunnen samenwerken,
passen binnen de organisatie) heeft een positieve uitwerking op de integratie van
medewerkers in de organisatie. Het integratievoordeel zal grater zijn naarmate
het tweezijdig karakter van de selectie sterker wordt, dat wil zeggen als niet
aIleen de organisatie een keuze maakt, maar ook de kandidaat expliciet kiest voor
een organisatie (vgl. de benadrukking van zelfselectie door Weggeman 1995 en
Van der Parre 1996).
Risico's zijn vooral gelegen in de legitimatie van bredere selectiecriteria: er is
een mogelijke ervaren strijdigheid tussen het belang van wetenschapsinhoudelij-
ke, professionele criteria en selectiecriteria die veeleer vanuit organisatiebelangen
zijn ingegeven. De legitimiteit van selectie komt onder druk te staan als weten-
schapsinhoudelijke criteria in onvoldoende mate worden meegewogen. Doorslaan
in het hanteren van sociaal-communicatieve criteria bij selectie - ten koste van
wetenschapsinhoudelijke criteria - zal bovendien een negatieve uitwerking
hebben op de potentie tot inhoudelijke vernieuwing in een organisatie. Het
omslagpunt in deze is overigens lastig vast te stellen. Tussen een wetenschappe-
lijk genie en een kandidaat die op wetenschapsinhoudelijke gronden duidelijk
beneden de maat scoort, is nogal wat variatie mogelijk.

Evaluatie van de toename van tijdelijke aanstellingen
De benadrukking van tijdelijkbeid in aanstellingen markeert in wezen een veran-
dering inflow patterns (Beer e.a. 1984). Waar voorheen een model van life time
employment actueel was, wordt nu veeleer een in- en uitstroommodel als norm
gesteld. Beide stroommodellen hebben eigen risico's en kansen. am de verschil-
len tussen beide modellen goed voor het voetlicht te brengen, evalueren we beide
modellen afzonderlijk.

Evaluatie van het in- en uitstroommodel: toename van flexibiliteit en verlies
aan efflcientie
Het belangrijkste voordeel van een toename van het aantal tijdelijke medewerkers
in een organisatie (i.c. het in- en uitstroommodel) is gelegen in de flexibiliteit die
het de organisatie biedt, flexibiliteit om zowel op korte als op langere termijn in
te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving en op veranderende presta tie-
eisen. Door continue in- en uitstroom kan worden ingespeeld op de behoeften om
het personeelsbestand uit te breiden of in te krimpen, al naar gelang de behoefte
aan arbeidsinzet of beschikbare financien. Bovendien kan de benodigde inhoude-
lijke expertise in de organisatie worden gebracht. Men 'huurt' wat direct nodig
is, zonder dat mensen opgeleid of ontwikkeld hoeven te worden. Op langere
termijn betekent deze instroompraktijk dat voortdurend 'vers bleed' in de organi-
satie wordt gebracht, waardoor voortdurende adaptatie en innovativiteit wordt
bevorderd. Door de voortdurende in- en uitstroom van tijdelijke medewerkers
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wordt tevens een kweekvijver van tijdelijke medewerkers gecreeerd waaruit
doorstromers naar vaste posities kunnen worden geselecteerd. Het ligt dan voor
de hand dat goede, gewaardeerde medewerkers worden gekozen, die ook goed
passen in de organisatie. Een dergelijke aanpak leidt tot een goede integratie van
deze doorstromers in de organisatie.

Tegenover de kansen tot flexibiliteit in de organisatie staan echter ook risico's,
onder andere indien men +vanwege krapte op de arbeidsmarkt of vanwege
behoefte aan specialistische c.q. organisatiespecifieke kennis - niet voldoende
medewerkers met de juiste kennisachtergrond en kwalificaties kan verkrijgen. Dit
risico geldt des te sterker indien in de organisatie 'waardevolle, schaarse, moei-
lijk imiteerbare en vervangbare bekwaamheden' (Paauwe 1994) nodig zijn. Het
gaat bijvoorbeeld om medewerkers die alle details van de onderwijsprogramme-
ring kennen, of die een duidelijke interne rol vervullen als motivator, stimulator
en innovator, maar ook om medewerkers die beschikken over netwerken die
voor de groep van wezenlijk belang zijn. Een netwerk in de wetenschappelijk
gemeenschap, of het netwerk van een medewerker in een maatschappelijk veld
dat voor acquisitie van onderzoeksopdrachten van groot belang is.
In de human resource based theory of the firm (en ook in de transactiekostenthe-
orie waarop deze theorie is gebaseerd) is binding van medewerkers +onder
andere door hen een vast dienstverband aan te bieden - echter pas relevant als
sprake is van organisatiespecifieke kwalificaties van medewerkers. Herhaaldelijk
wordt gesteld dat bij professionals in het algemeen, en ook bij wetenschappers,
hiervan geen sprake is. Zij opereren op een vakdeelmarkt (vgl. Ten Have/Vis-
sers 1987; Soeters/Schwan 1990). Voor wetenschappers lijkt dit voor de hand te
liggen: wetenschappelijke kennis is immers openbaar en overdraagbaar en
derhalve niet organisatiespecifiek. Wat nu precies organisatiespecifieke kennis is
in wetenschapsorganisaties, staat echter open voor discussie. Is de kennis en
ervaring van een medewerker rondom een bepaald onderwijscurriculum niet
organisatiespecifiek, of de opgebouwde ervaring in een bepaalde onderzoekslijn?
Het vertrek van medewerkers met deze ervaringen zal altijd gepaard gaan met
een zeker productiviteitsverlies, terwijl volgens de transactiekostentheorie (Willi-
amson 1985) de afwezigbeid van organisatiespecifieke kwalificaties (human asset
specificity) juist betekent dat lidmaatscbap van de organisatie gewijzigd kan
worden zonder verlies aan productiviteit. Een eenduidig antwoord is niet te
geven. Hoe dit ook zij: voor een wetenschapsorganisatie is bet binden van mede-
werkers met voor de organisatie waardevolle kwalificaties een belangrijk punt
van overweging, of bet nu gaat om organisatiespecifieke kwalificaties of niet.

Een andersoortig risico van de voortdurende in- en uitstroom van medewerkers
is dat het kan leiden tot een gebrekkige kennisopbouw en kennisaccumulatie in
de organisatie. Met de vertrekkende tijdelijke medewerkers kan veel van de ver-
worven kennis en ervaring voor de organisatie verloren gaan. Innovatie kan
worden belemmerd, betgeen uiteindelijk de continuiteit van een wetenschapsor-
ganisatie in gevaar kan brengen. Daar komt bij dat tijdelijke medewerkers door-
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gaans niet de netwerken of status hebben om veranderingen en vernieuwingen
doorgevoerd te krijgen:

"On the other hand, in-and-out (..) systems are likely to experience problems with
adaptation because new people moving rapidly through lower levels do not have
the power or network of relationships to create major changes or cannot afford
to take risks" (Beer et al. 1984: 103).

Hiermee wordt tevens verwezen naar de mogelijk gebrekkige integratie van
tijdelijke medewerkers in de organisatie. Juist omdat zij tijdelijk zijn, bestaat het
risico dat vaste medewerkers hen niet als volwaardige coUega's beschouwen. Ze
worden niet opgenomen in de informele informatienetwerken en sociale netwer-
ken, waardoor tijdelijke medewerkers er niet echt bijhoren. Een dergelijke
segmentering kan het realiseren van doelsynergie bemoeilijken.

Het werken met grote aantallen tijdelijke medewerkers kent tevens duidelijke
inefficienties. Dit treedt op verschillende manieren naar voren, zo wordt ook in
de onderzochte wetenschapsorganisaties onderkend:
• verlies aan efficientie door een gebrekkige kennisopbouw en kennisaccumula-

tie. Voordat tijdelijke medewerkers volwaardig inzetbaar zijn, moeten ze eerst
een tijd worden ingewerkt en ervaring opdoen. Vaak vertrekken ze dan weer
op het moment dat de gedane (tijds)investeringen zouden kunnen gaan rende-
reno Met de tijdelijke medewerker verdwijnt bovendien veel (waardevoIle)
kennis uit de organisatie.

• hiermee samenhangend is er verlies aan efficientie doordat de vaste medewer-
kers zwaar worden belast met het inwerken en begeleiden van tijdelijke mede-
werkers. Het gaat ten koste van hun eigenlijke, inhoudelijke taken.

• verlies aan efficientie door hoge en telkens terugkerende wervings- en selec-
tiekosten. Het gaat niet aIleen om materiele kosten (advertentiekosten) maar
ook om het tijdsbeslag dat gemoeid is met een zorgvuldige selectie van mede-
werkers. Een frequente in- en uitstroom vergt veel tijd van duurbetaalde
medewerkers.

• verlies aan efficientie in financiele zin door wachtgeld- of uitkeringsverplich-
tingen. Naarmate een organisatie meer tijdelijke medewerkers dienst heeft,
loopt men meer risico' s op dit punt".

Overigens kan ook worden gewezen op een efficientievoordeel van het in-en-
uitrnodel: omdat tijdelijke medewerkers veelal jong zijn en derhalve onderaan de
salarisladder staan, kan een organisatie een lagere gemiddelde personeelslast
realiseren.

4 In wetenschapsorganisaties wordt overigens 'creatief omgegaan met dit financieel risico. In toene-
mende mate worden tijdelijke medewerkers via detacheringsconstructies aangenomen. waardoor zij
officieel niet in dienst zijn van de instelling. maar van een detacheringsbureau (vaak opgezet door de
instelling zelf). Op deze wijze is. bij aflopen van het contract. geen sprake van wachtgeld- of uitke-
ringsverplichtingen bij de wetenschapsorganisatie. Een tijdelijke medewerker die werkloos wordt,
komt in de WW terecht. De gesignaleerde kosten verbonden aan het werken met veel tijdelijke
medewerkers worden zodoende afgewenteld.
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Evaluatie van het life time employmentmodel: voordelen van kennisaccumu-
latie en vorming van persoonlijke netwerken tegenover het risico van 'vast-
roesten' van medewerkers
De risico's en kansen van het life time employmentmodel zijn min of meer het
spiegelbeeld van hetgeen zojuist is weergegeven voor het in- en uitstroommodel.
We kunnen er kort over zijn. Doordat medewerkers langere tijd in dienst zijn,
is de organisatie - in potentie - verzekerd van een goede kennisopbouw en
kennisaccumulatie. Het levert - in tegenstelling tot het in- en uitstroommodel-
juist efficientievoordelen op. Benutting van eerder opgedane kennis en ervaring
binnen de organisatie heeft - in ieder geval op korte termijn - een positief effect
op de productiviteit van medewerkers en de organisatie als geheel. Daarnaast is
er sprake van integratiekansen doordat medewerkers die langer in dienst zijn in
sterkere mate persoonlijke relaties en netwerken in de organisatie zullen ontwik-
kelen. Men weet elkaar makkelijker te vinden, zaken kunnen onderling worden
afgestemd, coordinatie verloopt soepeler.

"Interpersonal relationships can be a more powerful means than formal structures
for encouraging cooperation. Senior employees in lifetime employment systems
(. .) develop a network of relationships that make it easier to coordinate interde-
pendent parts of the organization. (.. J Thus, organizations that rely on interde-
pendence to achieve their goals might consider how their human resource flow
patterns contribute to this objective" (Beer et al. 1984: 104).

Tegenover het voordeel van accumulatie van kennis staat het -in wetenschapsor-
ganisaties zwaarwegende - risico van het mogelijk 'vastgeroest' raken van
medewerkers in hun patroon van werken en het obsoleet raken van kennis
(Sparrow/Hiltrop 1994). Met vaste aanstellingen loopt een organisatie het risico
op langere termijn te blijven zitten met medewerkers die bijvoorbeeld niet
meegegaan zijn met ontwikkelingen, of met medewerkers die vasthouden aan
thematieken en aanpakken die niet meer relevant zijn. Schrikbeeld in veel weten-
schapsorganisaties is dat door nieuwe medewerkers een vaste aanstelling te
geven, men in de toekomst opnieuw te maken zal krijgen met vastlopende
medewerkers en een 'uitgeblust' personeelsbestand. Dit risico is door de terugke-
rende selectie bij het in-en-uit model niet aanwezig: 'vastroesten' is vrijwel
onmogelijk.

Mogelijkbeden tot binding en kansen op commitment van de twee instroom-
modellen
Wellicht het interessantste verschil tussen de beide stroommodellen is dat de twee
modellen verschillende 'psychologische contracten' tussen de medewerker en de
organisatie creeren. Meerdere auteurs (vgl. Wilkins/Ouchi 1983; Beer e.a. 1984;
Raelin 1985) benadrukken dat baanzekerheid een van de belangrijkste mechanis-
men is om een gevoel van rechtvaardige behandeling (general equity) tot stand
te brengen. De zekerheid die een organisatie zo verschaft, versterkt de loyaliteit
en betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie alsmede de bereidheid om

147



zich in te zetten voor het realiseren van organisatiedoelen'. Tijdelijke mede-
werkers zijn enerzijds te kort in de organisatie om goed gesocialiseerd te raken
en anderzijds hebben zij er ook weinig belang bij om zich sterk met de organisa-
tie te identificeren. De veronderstelling is verder dat het scheppen van baanze-
kerheid leidt tot een langetermijnperspectief van medewerkers op de werkrelatie.
Men is meer bereid te geven en te nemen. Afwezigheid van baanzekerheid
daarentegen roept veeleer korte termijn calculerend gedrag op.
Op deze wijze bekeken leveren tijdelijke aanstellingen een wezenlijk risico op
voor de legitimerende functie in een organisatie. Door het veronderstelde korte-
termijnperspectief van tijdelijke medewerkers kan men niet meer verzekerd zijn
van de loyaliteit en (organisatie)doelgerichte inzet van medewerkers. Risico
- zeker bij korte tijdelijke aanstellingen - is dat medewerkers sowieso meer
bezig zijn met het uitkijken naar een volgende baan dan het -met volle inzet en
betrokkenheid - vervullen van de huidige tijdelijke functie. Uit eigenbelang zal
een medewerker zich ook meer identificeren met voor hem belangrijke netwer-
ken of zijn professie en minder met de organisatie waar hij op dat moment werk-
zaam is.

Bij de gepostuleerde positieve effecten van baanzekerheid plaatsen we enkele
kanttekeningen. Belangrijk punt is dat de motiverende werking van baanzeker-
heid een typisch Amerikaans fenomeen lijkt, dat in de Nederlandse context
wellicht minder geldig is. In Nederland was (en is vaak nog) een vaste baan
eerder regel dan uitzondering. Ret is dan ook maar de vraag in hoeverre baanze-
kerheid de positieve effecten oproept die worden verondersteld". Ret bieden van
baanzekerheid aan jonge medewerkers die niet meer automatisch op een vaste
baan kunnen rekenen, zal wellicht wel de veronderstelde positieve uitwerking
hebben (grotere loyaliteit, binding en dergelijke).
Een tweede kanttekening bij het belang van baanzekerheid is dat, geredeneerd
vanuit het klassieke professionele model, wetenschappers sowieso niet sterk

5 Beer e.a, (1984) koppelen baanzekerheid expliciet aan de mogelijkheden voor sturen via cultuur:
"Without employment stability it is difficult, perhaps impossible, to maintain a strong culture. Strong
cultures develop more easily in lifetime systems because employees are more likely to identify with
the organization and want to become socialized. (.. ) Managers of high-commitment work systems
who want to use culture as a means of social control and want to develop a clan-like organization will
have to consider these factors in choosing a human resource flow pattern" (Beer et al. 1984: 104).

6 Baanzekerheid kan aangemerkt kunnen worden als een dissatisfier, een 'hygienefactor' in plaats van
een satisfier of motivator (naar Herzberg, zie Mok 1990). Hygienefactoren zijn factoren in de
arbeidssituatie die dissatisfactie opleveren en zelden satisfactie. Motivatoren daarentegen zijn factoren
waarvan de aanwezigheid bijdraagt aan satisfactie in het werk. Satisfactie en dissatifactie is overigens
geen unidimensionaal begrippenpaar. Het zijn veeleer aparte dimensies: er is sprake van satisfactie
of de afwezigheid van satisfactie, net zoals er sprake is van dissatisfactie of de afwezigheid van
dissatisfactie. Mok (1990: 91) geeft hierbij het voorbeeld dat de aanwezigheid van schone lucht
normaal is en geen satisfactie geeft. De afwezigheid van schone lucht geeft echter dissatisfactie. Met
betrekking tot baanzekerheid kan analoog geredeneerd worden dat baanzekerheid in Nederland de
norma1estaat is en geen satisfactie oplevert. De afwezigheid van baanzekerheid kan echter negatieve
effecten en dissatisfactie opleveren.
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zullen hechten aan een vaste baan. Wetenschappers zijn immers cosmopolitans
(Gouldner 1957, 1958) van wie verwacht mag worden dat zij hun hell daar
zoeken waar zij zich het beste kunnen ontplooien. Veronderstelling is dat het
aanbieden van een vaste baan niet zal leiden tot binding aan de organisatie of
loyaliteit. De beeldvorming van wetenschappers als cosmopolitans is echter niet
voor iedereen evenzeer van toepassing. Het permanent op zoek zijn naar nog
betere ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden lijkt aileen weggelegd voor
de topwetenschappers. Zij kunnen elders makkelijk aan de slag en hebben ook de
drive om -indien het betere ontwikkelingsmogelijkheden oplevert- van werk-
plek te veranderen. De meeste medewerkers die een vaste baan hebben, blijven
echter op hun plaats. De arbeidsmobiliteit onder vaste medewerkers is laag. Een
vaste aanstelling zal kortom voor de echte toppers niet doorslaggevend zijn en
niet het gewenste bindend effect sorteren. Het aanbieden van een vaste aanstel-
ling voor goed functionerende, maar niet tot de top behorende medewerkers
daarentegen zou eventueel welloyaliteit, binding en betrokkenheid kunnen stimu-
leren.

Samenvatting en afsluitende opmerkingen
In schema 6.11 zijn de besproken risico's en kansen van veranderingen in
instroom en selectie samengevat.

Als afsluiting van deze paragraaf merken we op dat naast de twee besproken
stroommodellen er uiteraard ook nog andere flow patterns denkbaar zijn, die
liggen tussen de twee uiterste van het in- en uitstroomrnodel en het model van
life time employment. In deze tussenliggende modellen wordt getracht de flexibi-
liteitsvoordelen van het in- en uitstroommodel te combineren met de sterke
punten van het life time employmentmodel. Kenmerkend voor deze tussenva-
rianten is dat medewerkers voor een langere periode worden aangesteld (meestal
minimaal vijf jaar) , waardoor ze een perspectief voor de langere termijn kunnen
hanteren en veel van de risico' s van inefficientie en een gebrekkige integra tie van
het in- en uitstroommodel worden voorkomen. Doordat medewerkers echter
weten dat aanstellingen eindig (kunnen) zijn, worden tegelijkertijd de risico's van
'vastroesten' van het life time employmentmodel ingedamd.
Een voorbeeld van zo'n tussenvariant van stroombeleid is het up or out model
dat medewerkers voor een langere periode baanzekerheid biedt (vaak 5 a 7 jaar).
In deze periode wordt beoordeeld of een medewerker het potentieel heeft door
te groeien naar hogere posities in de organisatie. Goed functionerende medewer-
kers met stijgingspotentieel krijgen dan een vaste aanstelling, anderen dienen te
vertrekken. Dit model wordt in enkele casussen (ET-TUD, ET-UT) voorgestaan.
Een tweede tussenvariant is een systeem met critical point reviews: medewerkers
krijgen weliswaar een vaste aanstelling, maar periodiek (bijvoorbeeld elke vijf
jaar) wordt hun plaats in de organisatie ter discussie gesteld. Op deze wijze
wordt wei baanzekerheid gegeven, maar geen zekerheid over de precieze werk-
plek. Indien dit systeem goed is ingeburgerd en geaccepteerd, levert ook deze
aanpak de nodige flexiblliteit op, terwijl tegelijkertijd vastlopen of het onderuit
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gaan zitten in een functie wordt tegengegaan. De zekerheid dat periodiek de
eigen plaats in de organisatie bekeken wordt, maakt dat medewerkers zich zullen
blijven bewijzen, zo is althans de idee.

Schema 6.11: Samenvatting van risico's en kansen van veranderingen in
instroombeleid.
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6.3 AANDACHT VOOR HET EVALUEREN VAN HET FUNCTIONEREN EN
PRESTEREN VAN MEDEWERKERS

AIle activiteiten op het vlak van personeelsbeleid zijn uiteindeliik ericht 0 het
bemv oe en van et wer ge rag en de prestaties van """"illedewerkers(zie figuur
6. et evalueren van het functioneren en presteren van medewerkers is een
van de meest directe werkwijzen hiertoe. Zonder zicht op individuele kwaliteiten
is het lastig, zo niet onm~gelijk om gerichte v~rvolg~~p~<:.nte ondernemen die
zowel vanuit organisatieperspectief als vanuit her (looll.b~a_n)persectief van
medewerkers zinvol ~ijn. Het bespreken en evalueren van de verrichtingen en het
functioneren van medewerkers is zodoende de spil van het personeelsgerichte
HR-beleid.

6.3.1 Evalueren van het functioneren en presteren van medewerkers:
de empirie

In vrijwel aIle onderzochte wetenschapsorganisaties krijgt het evalueren van het
functioneren en presteren van medewerkers veel nadruk (zie tabel 6.3). De grote
mate van (beleidsmatige) aandacht voor deze thematiek is -met name in de

I

onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten - een inhaalmanoeuvre, In het
recente verleden werden medewerkers in deze organisaties - in Ii"~_met het
klassieke organisatie- en sturingsregime - door !ia~siiauwel!i.lf§~anges roken op
h~ inzeJ en ~bijQ!".M~~ werd het functioneren van medewerkers v~!!!cQie1-of
sl~ts~pp~lYlakkig be$prQken eIl~eevalu.s:e~.'Veranderingen in de externe en
interne context van wetenschapsorganisaties (resulterend in een toenemende
p~statiedruk)-=-h_ebbenertoe .geleict9i~het aanspreken van medewerkers ophun
functioneren en r~~!~t;n 0 de_v.Qo.!grondis komen_te staan. De behoefte aan
meer afstemming tussen werkzaarnheden, aan minder vrijblijvendheid ten aanzien
van organisatiedoelen en de noodzaak om het vastlopen van medewerkers in een
functie proberen te voorkomen (zie hoofdstuk 4) liggen hieraan ten grondslag.
Veel aandacht gaat uit naar (het bevorderen van het) houden van functionerings-
en beoordelingsgesprekken, hetgeen centraal staat in deze paragraaf. In figuur
6.12 is deze ontwikkeling weergegeven.

7 Het evalueren van het functioneren en presteren van medewerkers kan op meer en minder formele
wijze plaatsvinden. Ais 'rneer formee!' valt vooral te denken aan functionerings- en beoordelings-
gesprekken. Daamaast zijn er de niet-formele gesprekken, het leidinggeven en coachen gedurende het
jaar. Zonder iets af te doen aan het grote belang van deze meer informele werkwijzen, wordt hier
aileen ingegaan op de formele functionerings- en beoordelingsgesprekken en het beleid dat hierorn-
trent wordt gevoerd. We scheren functionerings- en beoordelingsgesprekken daarbij over een kam.
Belangrijk is de tendens diit medewerkers op hun functioneren en presteren worden aangesproken en
beoordeeld. In de praktijk van de onderzochte wetenschapsorganisaties speeJt het onderscheid tussen
beide soorten gesprekken - in weerwil van het nadrukkelijke onderscheid dat hiertussen wordt
aangebracht in de HRM-literatuur- nauwelijks een rol van betekenis.
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benadrukken belang van
evalueren en houden van
functionerings- en
beoordelingsgesprekken

uitgangssituatie: geen
evaluatie van functioneren en
presteren, vrijblijvendheid en
vastlopen door medewerkers

Figuur 6.12: Overzicht van veranderingen in evalueren van het functioneren.

Tussen de onderzochte wetenschapsorganisaties zijn duidelijke verschillen in de
mate waarin het voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken is
ingeburgerd. In de R&D-laboratoria worden al langere tijd systematisch derge-
lijke gesprekken gevoerd, in vrijwel aile onderzochte onderzoeksinstituten en de
universitaire faculteiten is het daartegen een ontwikkeling van de laatste jaren. In
deze laatste organisaties wordt veel aandacht, tijd en energie gestoken in het
opzetten van systematieken om functionerings- en/of beoordelingsgesprekken te
voeren en in het stimuleren dat deze gesprekken ook daadwerkelijk worden
gehouden. Het be reekbaar maken van de inzet en het functioneren van mede-
werkers is een ware cuItuuromslag, zo blijkt bijvoorbeeld uit een interne inven-
tarisatie van ervaringen met functioneringsgespre en OijaeFSW -00 .1n-kader
6.13 zijn de ervaringen in de Utrechtse faculteit opgenomen. --

Kader 6.13: Ervaringen met functioneringsgesprekken bij de FSW-UU.
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Overigens worden in meerdere van de onderzochte wetenschapsorganisaties niet
alleen met medewerkers functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd,
maar ook met de (direct) Ieidinggevenden zelf. Opnieuw geldt dat voor de R&D-
laboratoria en een aantal onderzoeksinstituten dit allang de gewoonte is. Voor
met name universitaire faculteiten is het bespreken van het functioneren van de
direct Ieidinggevenden, i.c. de hoogleraren, van recente datum, zo het al ge-
beurt. Als het bespreken van het functioneren van rank and file medewerkers al
een cultuurdoorbraak is, dan geldt het des te sterker ten aanzien van direct
leidinggevenden c.q. hoogleraren. In kader 6.14 is een voorbeeld opgenomen
van een faculteit waar - tegen de verwachting in - positieve ervaringen zijn
opgedaan met het voeren van functioneringsgesprekken met leidinggevenden.

Kader 6.14: Functioneringsgesprekken met hoogleraren bij de FPP-VU.

Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken is slechts een eerste
stap, zo realiseert men zich in de onderzochte wetenschapsorganisaties. Het gaat
immers niet om de formaliteit van het houden van dergelijke gesprekken, maar
om de inhoud van en het vervolg op die gesprekken. De inhoudelijke kant van
de gesprekken is nog niet overal naar wens, ook niet bij de R&D-casussen. Uit
de onderzochte wetenschapsorganisaties komt naar voren dat er in het algemeen
vier probleempunten zijn .
• Het komt veel voor dat in de gesprekken niet man en paard worden genoemd.

Functioneringsproblemen worden toegedekt. De neiging tot pacificatie is vrij
sterk in wetenschapsorganisaties". De traditie is nog vaak om bij problemen
het DELLE-principe te hanteren: 'Durch einfach liegen lassen erledigen'.

• In de gesprekken wordt te vee1aandacht besteed aan de inhoud van het werk,
de interessante punten op wetenschapsinhoudelijke vlak. Te weinig aandacht
gaat uit naar het functioneren van de medewerker en aan de ontwikkeling die
medewerkers doormaken of zouden moeten doormaken.

8 Een dergelijk verroijdingsgedrag en gebrek aan openheid en duidelijkheid, is niet iets waar weten-
schapsorganisaties alleen in staan. Meerdere auteurs (Beer 1988; Latham 1984) geven aan dat het een
van de belangrijkste knelpunten is in performance appraisal. Zij wijzen op de neiging van leidingge-
venden om aileen in aigemene termen het functioneren van medewerkers te evaiueren, zonder hierbij
op concrete of specifieke knelpunten in te gaan. Bij functioneringsgesprekken wordt ook vaak een
•sandwichbenadering' gevolgd: kritiek wordt ingepakt tussen lof en veel positieve punten. Gevolg van
deze praktijken is dat de boodschap niet overkomt.
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• Het functioneren van medewerkers wordt in het 'Iuchtledige' besproken. Er is
geen goede afstemming tussen enerzijds de verwachtingen en behoeften vanuit
de organisatie en anderzijds de wensen van de medewerker en zijnlhaar moge-
Iijkbeden tot verdere ontwikkeling binnen de organisatie. Het werkt vrijblij-
vendheid van de gesprekken in de hand.

• Naar aanJeiding van een gesprek gebeurt er eigenJijk niets. Soms worden er
helemaal geen afspraken gemaakt, soms worden gemaakte afspraken niet
nagekomen. Een inbedding van de gesprekken in de dageJijkse werkpraktijk
ontbreekt. Nadat bet functioneren van een medewerker is besproken, wordt
overgegaan tot de orde van de dag, business as usual. Het leidt ertoe dat
medewerkers -en overigens ook de leidinggevenden- het gevoel krijgen dat
de gesprekken slecbts een formaliteit zijn en geen betekenis hebben voor hun
dagelijkse werkpraktijk".

Een belangrijk aandachtspunt betreft tenslotte de criteria waarop het functioneren
van medewerkers wordt geevalueerd, In het algemeen worden in de onderzochte
wetenschapsorganisaties twee soorten criteria gehanteerd. Ten eerste criteria die
direct gekoppeld zijn aan de geleverde restaties. Soms wordt aileen een kwalita-
tieve beoordelin gemaakt, soms worden kwantitatieve gegevens gehanteerd
(bijvoorbeeld aantal artikelen en publicatiescore, aantal uren onderwijs, percen-
tage extern declarabel gewerkte uren, financiele resultaten van acquisitie-inspan-
ningen). Ten tweede worden gedragscriteria gebruikt ter evaluatie, criteria zoals
werkbouding, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, met andere mensen
omgaan, oplossingsgerichtheid, markt- of vraaggerichtheid. In kader 6.15 zi"n de
g nteerde evaluatiecriteria van,enkele 0.!lge~~ochtewetenschapsorganisaties als
voorbeeld opgenomen. - --

9 Ook hierin zijn wetenschapsorganisaties zeker niet uniek. In de HRM-literatuur wordt niet voor niks
gehamerd op het belang van veelvuldige terugkoppeling, juist in de dageJijkse werkpraktijk: "Con-
ducting an appraisal once a year is about as effective as taking only one tennis or golf lesson in a
year. It may make the person aware of poor habits, but it is unlikely to bring about and sustain
effective behavior" (Latham 1984: 99).
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Kader 6.15: Voorbeelden van gehanteerde evaluatiecriteria. ( ,(,,0)] vt· ( 1)0 ("" \(.-" E~

6.3.2 Evalueren van bet functioneren en presteren van medewerkers:
een evaluatie

Na de bespreking van ontwikkelingen in de praktijk, geven we een evaluatie van
de implicaties van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
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Aan de orde komen de risico's en kansen ten aanzien van de functionele vereis-
ten externe adaptatie, interne synergie en legitimering.

Kansen bij het evalueren van het functioneren en presteren van medewer-
kers: explicitering van de gewenste inzet en motivering medewerkers
Het belangrijkste potentiele voordeel van het voeren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken is dat aan medewerkers duidelijk wordt gemaakt welke
resultaten en gedragingen in de organisatie worden gewenst. Het geeft kaders aan
voor wat 'goed functioneren' inhoudt en geeft richting aan de dagelijkse werk-
praktijk (Latham 1984; Hall 1984). Idealiter zijn de criteria die worden gehan-
teerd direct gekoppeld aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie'".
D or de 'uiste si nalel!..!Ltu~~ dat wi} ze en door de relevante functi-
oneringscriteria in het kader van organisatiedoelstellingen te benadrukken)
kunnen medewerkers evoeli worden emaakt voor de prestatie-eisenwaarmee
de organisatie wordt geconfronteerd. 'Betrokkenheid van medewerkers bij de
gang van z ken in de or anisatie wor~ gevjaagd, de orientatie bii medewerkers
op te leveren restaties wordt versterkt. Juist omdat in deze gesprekken .duidelijk
gemaakt kan worden welke inzet en gedrag wordt verwacht van medewerkers,
biedt het tevens de mogelijkheid tot het communiceren en zodoende versterken
van shared values en doelcongruentie. Townley wijst erop dat functionerings- en
beoordelingsgesprekken een belangrijke rol vervullen in de wijze van control in
professionele organisaties:

"One of the junctions of appraisals, rather than its being seen as the 'objective'
measurement of individual performance, is to communicate organizational norms
or 'culture' and reinforce this process" (Townley 1989: 103).

Zo bezien is het bespreken van het functioneren van medewerkers een zeer
belangrijke en concrete activiteit in het 'sturen via cultuur'. Dit is in het vorige
hoofdstuk (§5.4) al aangestipt.

De otentiele ositieve effecten van functionerings- en beoordelingsgesprekken
kunnen no worden versterkt indien bet bes reken ~an het functioneren gepaard
gaat met afs raken over doel- en taakstellin van individuele medewerkers. Zoals
beschreven, wordt dit onder andere in de FSW-UU nagestreefd. Voordeel van
het maken van afs raken over doel- en taakstellin en is dat een meer s ecifieke
teru ko elin ver het f!plctionerej!.en presteren van individuele medewerkers
kan wog~en (Algera e.a. 1992: 87}rl:Hethanteren van uitdagende doel-
en taakstellingen heeft een positief effect op de prestaties en ook motivatie van
medewerkers (vgl. Latham 1984; Raelin 1985; Locke/Latham 1990; Algera e.a.
1992; Weggeman 1992). Het realiseren van gestelde doelen leidt tot gevoelens

10 Waar ontwikkeling van wetenschap als een belangrijke doelstelling voorop staat, zullen doorgaans
soortgelijke criteria worden gehanteerd die ook gelden bij de collegiale beoordeling vanuit de
wetenschappelijke gemeenschap (peer reviews, waaronder visitatiecommissies in universiteiten).
Omdat de gesprekken betrekking hebben op de dagelijkse werkpraktijk van medewerkers, kan het
werkgedrag en presteren echter directer worden beinvloed dan via collegiale controle.
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van competentie en 'psychologisch succes' (Hall 1984: 163)11. Dat het steIlen
van doelen ook positieve effecten heeft op de prestaties van wetenschappers, is
aangetoond door Pelz en Andrews.

"In loosely coordinated settings, the most autonomous individuals were able to
isolate themselves from challenge. A nondemanding organization permitted them
to withdraw into an ivory tower of maximum security and minimum challenge.
There they atrophied" (Pelz/Andrews 1976: xxii).

Risico's bij het evalueren van het functioneren en presteren van medewer-
kers: weerstand tegen accountability en mogeJijkbeid van doelverschuiving
Belangrijke kanttekening bij de weergegeven kansen is dat, om de potentiele
voordelen waar te kunnen maken, de kwaliteit van de gesprekken op een hoog
niveau dient te staan. Goede kwaliteit betekent het verrnijden van de valkuilen
zoals eerder in deze paragraaf weergegeven vanuit de praktijk van de onderzoch-
te wetenschapsorganisaties. Deze kwaliteitseisen maken het twijfelachtig of de
potentiele voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en het
gedrag van medewerkers op deze wijze beinvloed kan worden. Goed~ co~uni-
catie tussen leidinggevende en medewerker blijkt -niet aIleen in wetenschapsor-

-gaJilsatles =-laSti .~- - - - - -
Nog afgezien van de mogelijke kwaliteitsproblemen bij het voeren van de ge-
sprekken, kan het principe van het aanspreken op en bespreken van het functio-
neren van medewerkers als zodanig legitirneringsrisico's met zich meebrengen.
Door het functioneren en pr~s~ren van m~ewer~er~ bespreekbaar te maken,
wordt een zekere mate van accountability van medewerkers gevraagd. Medewer-
kefSdienen verantwoording-af te leggen hoe en waaraan zij hun tijd besteden en
wat dit 0 levert. De' controleerbaarheid van het werken neemt zodoende toe,
hetgeen als ongewenste bemoeienis met het werk kan worden opgevat en op
gespannen voet kan staan met professionele waarden en wensen van medewer-
kers. Dit zal sterker zijn naarmate meer organisatiespecifieke criteria (in plaats
van professionele criteria) worden gehanteerd bij het bespreken van het functio-
neren.

Ook kan worden gewezen op enkele risico's die meer specifiek verbonden zijn
aan de instrumentering, en dan met name de criteria die worden gehanteerd bij
het bespreken van het functioneren en presteren van medewerkers in een weten-
schapsorganisatie. Het vraagstuk van de meetbaarheid van de kwaliteit van
wetenschap. eli"k werk en de ou ut van individuele medeweLIs:ers_kQmtnaar
voren (zie ook §3.1). De onderlin e onver eli"kbaarheid van wetenschappelijke
werkzaamheden bemoeili"kt bi"voorbeeld de beoordeling op een-schaal (het ene
onderzoek is het andere niet). Het bepalen wat een goed resultaat is, is sowieso

11 Aan het psychologisch succes wordt veel belang gehecht, onder andere om het functioneren van
medewerkers op langere termijn op peil te houden. Chemiss (1993) geeft bijvoorbeeld aan dat door
een cyclus van psychologisch succes in stand te houden, uiteindelijk bum out en het vastlopen in een
functie kan worden voorkomen.
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lastig omdat creativiteit en serendipiteit" een belangrijke rol spelen. Hoe is het
te waarderen als juist door buiten een omschreven onderzoeksprogramma te
treden belangrijke vernieuwingen tot stand komen? En wat als men wei buiten de
gestelde kaders treedt, maar niets vindt? Bovendien zijn werkresultaten vaak een
groepsprestatie, hetgeen individuele beoordeling bemoeilijkt.

Indien, ondanks deze lastige punten, toch kwantitatieve prestatiecriteria worden
gehanteerd is er een risico dat de aandacht zich richt op zaken die weliswaar
meetbaar zijn, maar niet de meest wezenlijke elementen in het presteren van
medewerkers betreffen. Het werken met min of meer kwantitatieve prestatiecrite-
ria op individueel niveau komt in grate lijnen overeen met wat eerder in hoofd-
stuk 5 (§5.3) is opgemerkt over het hanteren van kwantitatieve prestatienormen
op groepsniveau. Kort gezegd bestaat het risico van disfunctionele responsen die
leiden tot doelverschuiving. Mayntz geeft dit specifiek voor onderzoeksinstellin-
gen aan:

"Da es in den meisten Forschungsbereichen bis heute kaum geLungen ist, unpro-
blematische und allgemein akzeptierte Maftstiibe for ForschungsLeistungen zu
entwicklen, kann dieser Steuerungsmodus nicht nur sein Ziel verfehlen, sondem
auch negative Nebenwirkungen zeitigen, so/em die wissenschaftLichen Mitarbeiter
sich in ihrem Verhalten an den zur Leistungsbeurteilung benutzten Indikatoren
orientieren, ohne deshaLb notwendigerweise die Leistung selbst zu erhohen"
(Mayntz 1985: 82).

Niet aIleen wordt een verkeerd soort adaptatie gestimuleerd (adaptatie aan
meetbare criteria, in plaats van aan de achterliggende prestatie-eisen waarmee de
organisatie wordt geconfronteerd), maar tevens loopt men het risico dat de
nadruk tezeer komt te liggen op 'scoren' op de korte termijn, hetgeen ten koste
gaat van belangen en doelen op de langere termijn. Door kwantitatieve prestatie-
criteria op individueel niveau te hanteren zuIlen medewerkers bovendien hun
eigen 'score' op deze criteria naar voren willen lafen komen. Het leidt tot discus-
sies over wie de credits krijgt voor bepaalde werkzaarnheden (denk bijvoorbeeld
aan de volgorde van auteurs bij artikelen). De nadruk komt zodoende sterk te
liggen op individuele prestaties en bijdragen. De onderlinge concurrentie tussen
medewerkers neemt toe. Risico is dat men minder geneigd zal zi"n tot samenwer-
kin en bundelin van krachten. Nadelige effecten op de doelsynergie zijn het
gevol . - - - ~ - - - - - -

In schema 6.16 zijn de besproken risico' s en kansen van het evalueren van het
functioneren en presteren van medewerkers samengevat.

12 Serendipiteit kan ornschreven worden als: "The happy faculty, or luck of finding unforeseen evidence
of one's ideas or, with surprise, coming upon new objects or relations which were not being sought"
(Walpole aangehaald in Huisjes 1993: 1). Creativiteit en serendipiteit rnaken het Diet aileen lastig de
resultaten achteraf te beoordelen (wanneer noem je iets een goed resultaat? wat als met aile creativi-
teit geen oplossing wordt gevonden?), maar bemoeilijkt ook planning en het rnaken van doel- en
taakstellingen vooraf. Huisjes merkt op dat creativiteit en serendipiteit zich lastig in een planmatig
keurslijf laten dwingen.
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Schema 6.16: Samenvatting risico's en kansen bij het evalueren van het functi-
oneren en presteren van medewerkers.

6.4 BEINVLOEDEN VAN DE (LOOPBAAN)ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS

In deze paragraaf staat de (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers centraal.
Aandacht voor ontwikkeling van medewerkers is voor de organisatie en voor
medewerkers zelfvan grote betekenis. De organisatie heeft behoefte aan kwalita-
tief hoogwaardig personeel, nu en in de toekomst. Ontwikkeling van rnedewer-
kers kan hieraan een bijdrage leveren. Voor medewerkers is de ontwikkeling die
zij in het werk doormaken bepalend voor hun loopbaan en daarmee voor hun
verdere loopbaanmogelijkbeden. Via HR-ontwikkelingsactiviteiten wordt idealiter
gestreefd naar een betere afstemming tussen de belangen van de organisatie en
van medewerkers.
We richten ons vooral op die ontwikkelingsactiviteiten in de onderzochte weten-
schapsorganisaties, die het meest direct gerelateerd zijn aan de werkpraktijk van
medewerkers: de ontwikkeling die medewerkers doormaken via (verandering in)
hun werkzaamheden", Naar onze mening is de grootste uitdaging van het per-

13 Tot het brede veld van personeelsontwikkeling wordt ook het opleidingsbeleid gerekend, een tbema-
tiek die we hier verder buiten beschouwing laten. We volstaan met op te merken dat in de onder-
zochte wetenschapsorganisaties de tendens is om opleidingen gerichter in te zetten. Waar opleidingen
in het verleden vaak ais een 'verworven recht' van medewerkers werden beschouwd, wordt nu meer
gekeken naar de belangen en behoeften vanuit de organisatie. Met name het aanleren en trainen van
vaardigheden krijgt steeds meer nadruk, onder andere op het vlak van projectmanagement, presenta-
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soneelsgerichte HR-beleid in wetenschapsorganisaties juist gelegen in het be-
invloeden van de ontwikkeling van medewerkers in hun werk. Dit is immers iets
dat traditioneel niet tot het HR-beleid in wetenschapsorganisaties hoorde.

6.4.1 Loopbaanontwikkeling van medewerkers: de empirie

Aan loopbaanontwikkeling van medewerkers wordt in het klassieke organisatie-
en sturingsregime nauwelijks beleidsmatige aandacht besteed. De autonome
professional is zelfsturend, ook in zijn loopbaan. Hij dient zelf de uitdaging in
het werk te blijven vinden en zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden te creeren,
Dynamiek in de interne en externe context noopt tot veranderingen in deze
praktijk. Het ervaren gebrek aan personele mobiliteit en daarmee aan flexibiliteit
in de organisatie en het vastlopen van medewerkers in hun functie (zie hoofstuk
4) maken dat een zekere bemoeienis met de loopbanen van wetenschappers
vanuit de organisatie wenselijk wordt gevonden. Alle onderzochte wetenschaps-
organisaties zijn beleidsmatige aandacht gaan geven aan personeelsontwikkeling
(zie ook tabel 6.3). Verschillende aanpakken worden gevolgd. In sommige
organisaties (met name de R&D-Iaboratoria) krijgt gerichte projectallocatie en
toewijzing van werkzaarnheden aandacht. De faculteiten en onderzoeksinstituten
steken veel energie in het stimuleren van medewerkers om na te denken over hun
loopbaan. Ze proberen op deze manier mobiliteit te bevorderen. In de R&D-
organisaties en een enkel onderzoeksinstituut en faculteit wordt tenslotte gewerkt
aan een systematisch loopbaanbeleid vanuit organisatiebelangen. Het gaat dan om
beleid en de bijbehorende instrumenten, bedoeld om te voorzien in de behoefte
van de organisatie aan bepaalde personele competenties, nu en in de toekomst.
Waar de mobiliteitsbevorderende activiteiten vooral individueel gericht zijn,
uitgaande van de individuele loopbaanwensen en vrijwillig en vrijblijvend van
aard, is het uitgangspunt bij het systematische loopbaanbeleid dat mobiliteit en
loopbaanstappen voor een - groot - deel vanuit organisatieoverwegingen en ook
door de organisatie worden bepaald". In figuur 6.17 zijn de verschillende
ontwikkelingen gevisualiseerd. In het navolgende worden ze nader toegelicht.

tie, marktbewerking en communicatie. Het instrument opleiding wordt zodoende sterker benut ter
ondersteuning en facilitering van de in gang gezette veranderingsprocessen in de onderzochte
wetenschapsorganisaties. In Mensen in onderzoek (Fruytier/Timmerhuis 1995, hoofdstuk 5) wordt
deze thematiek uitgebreider toegelicht.

14 Op een 'career development spectrum' (Hall e.a. 1986) kunnen de mobiliteitstimulerende activiteiten
aangemerkt worden als op de medewerker gerichte activiteiten ('employee centered career planning')
en het systematisch loopbaanbeleid als organisatiegerichte activiteiten (,organization centred career
management').
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gerichte projectallocatie en
toewijzing van werkzaamheden

uitgangssituatie:
gebrek aan mobiliteit, stimuleren van
vastlopen van medewerkers mobiliteit

systematisch loopbaanbeleid
vanuit organisatieoverwegingen

Figuur 6.17: Overzicht van ontwikkelingen in (Loopbaan)ontwikkeling van
medewerkers

Gerichte projectallocatie en toewijzing van werkzaamheden
De wijze van projectallocatie en het toewijzen van werkzaamheden aan medewer-
kers is een van de meest directe manieren om 'bemoeienis' te hebben met de
ontwikkeling die medewerkers doormaken. De taken die medewerkers verrichten
en de projecten waaraan zij werken bieden meer of minder mogeJijkbeden tot
learning on the job. Medewerkers besteden verreweg het grootste deel van hun
tijd aan het dagelijkse werk, veel meer dan aan welke andere ontwikkelingsacti-
viteit ook. Het werk dat medewerkers verrichten, bepaalt derhalve voor een
groot deel hun (mogelijke) ontwikkeling. Desondanks wordt projectallocatie en
toewijzing van werkzaamheden eigenlijk alleen in de onderzochte R&D-organisa-
ties gezien als een belangrijk ontwikkeJingsinstrument. Leidinggevenden in deze
organisaties worden geacht hieraan terdege aandacht te geven. Uit het voorbeeld
van Oce (zie kader 6.18) wordt duidelijk dat het belang van een gerichte en
doordachte werktoedeling door toenemende druk op de organisatie steeds grater
wordt.
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Kader 6.18: 'Oogstgedrag ' en het belang van projectallocatie bij Oce.

Alhoewel ook in de onderzochte universitaire faculteiten en onderzoeksinstituten
wordt onderkend dat het uitvoeren van werkzaamheden het meest bepalend is
voor de ontwikkeling van medewerkers, krijgt het weinig -beleidsmatige-
aandacht. Projectallocatie en de verdeling van werkzaamheden wordt in deze
organisaties niet gezien als een wezenlijk beleidsinstrument voor de sturing en
stimulering van de ontwikkeling van medewerkers". Beleidsmatige bemoeienis
met de ontwikkeling van medewerkers en hun werkzaamheden lijkt in deze
organisaties nog teveel te raken aan de autonomie en vrije functievervulling van
medewerkers. Een voorbeeld van een poging om wel expliciet beleid te voeren
op dit punt, is het voorstel van het bestuur/beheer van de faculteit Elektrotech-
niek van de Universiteit Twente om een expliciete taakdifferentiatie te koppelen
aan loopbaanbeleid (zie kader 6.19). Alhoewel het plan niet is geaccepteerd door
de facultaire gemeenschap en daardoor ook niet is ingevoerd, is het ais een
interessant voorbeeld van gerichte taaktoewijzing opgenomen.

15 Dit neemt niet weg dat sommige direct leidinggevenden (sectiehoofden, hoogleraren) de ontwikkeling
van hun medewerkers weI degelijk sturen door ze bepaalde ervaringen op te laten doen (bijvoorbeeld
door ze te stirnuleren een bestuurstaak op Ie pakken, of door een peri ode in het buitenland of een
'stage'periode in het bedrijfsleven te regelen). Deze 'good practices' zijn uitermate relevant maar
worden vaak slechts voor een deel van de medewerkers ondernomen, namelijk de jonge en veelbelo-
vende medewerkers.
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Kader 6.19: Voorstel tot taakdifferentiatie bij de faculteit ET-UT.

Loopbaandenken en mobiliteit stimuleren
Het stimuleren van medewerkers om na te denken over hun (verdere) loopbaan
en in het verlengde hiervan eventuele stappen te ondersteunen en faciliteren, is
een ontwikkelingsactiviteit die de laatste jaren sterk de nadruk heeft gekregen in
veel wetenschapsorganisaties. Mobiliteitsbevordering is het thema binnen het
personeelsbeleid van universiteiten en ook onderzoeksinstituten. Het aanstellen
van medewerkers op tijdelijke basis is een van de maatregelen om de mobiliteit
te vergroten en flexibiliteit in de organisatie te krijgen (zie §6.2). Tegelijkertijd
wordt in faculteiten en onderzoeksinstituten op verschillende manieren getracht
het zittend personeel mobieler te maken. Zowel overstappen binnen de eigen
organisatie worden gestimuleerd alsook vertrek naar een andere werkgever. Door
uitstroom van medewerkers kan flexibiliteit in de organisatie worden verkregen:
het maakt het mogelijk om, passend bij de behoefte in de organisatie, nieuwe
medewerkers aan te nemen. Daarnaast wordt -bij gebrek aan verticale stijgings-
mogelijkheden binnen de doorgaans platte organisaties - interne horizontale
mobiliteit gezien als een mogelijkheid om medewerkers ontwikkelingskansen en
leerervaringen te bieden. De idee is dat mobiliteit medewerkers 'fris' houdt en
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een waarborg lean geven voor een gemotiveerd lang arbeidsleven. Vastlopen in
een functie, met name door oudere medewerkers, lean zo worden tegengegaan.
Mobiliteitsbevordering in wetenschapsorganisaties -en zeker het stimuleren van
horizontale mobiliteit - blijkt echter een moeizame aangelegenheid te zijn.
Alleen verticale loopbaanstappen worden gewaardeerd en geaccepteerd. Het
traditionele stijgingsdenken heeft ook onder professionals de overhand, horizon-
tale stappen zijn verdacht. Het stimuleren van horizontale mobiliteit wordt al snel
opgevat in termen van 'oprotbeleid' of 'functioneer ik dan niet goed?'. In veel
wetenschapsorganisaties wordt het negatieve denken over zijdelingse loopbaan-
stappen versterkt doordat in het (recente) verleden inderdaad alleen bij 'pro-
bleemgevallen' een horizontale overstap werd gestimuleerd. In kader 6.20 is een
voorbeeld opgenomen van het belang dat wordt gehecht aan mobiliteitsbevorde-
ring en de negatieve reacties van medewerkers hierop.

Kader 6.20: Voorstellen tot mobiliteitsbeleid en negatieve reacties hierop bij de
FPP-VU.

Bij de R&D-Iaboratoria is mobiliteit en het zetten van zijdelingse stappen een
veel normalere zaak dan bij de universitaire faculteiten en de onderzoeksinstitu-
ten. Bij Shell bijvoorbeeld is mobiliteit van het personeel volledig geinstitutiona-
liseerd en geintegreerd in de normale wijze van opereren. Hun mobiliteitsbeleid
komt aan de orde bij de bespreking van systematisch loopbaanbeleid (§6.4).
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Bij het bespreekbaar maken van mobiliteit wordt in faculteiten en onderzoeksin-
stituten veel belang gehecht aan het voeren van functioneringsgesprekken. In
deze gesprekken dient op basis van het huidig functioneren een toekomstperspec-
tief te worden gecreeerd. Het onderstreept nogmaais de spilfunctie van functione-
ringsgesprekken bij het voeren van personeeisbeleid. In kader 6.21 zijn de
intenties hieromtrent in de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit
Utrecht opgenomen.

Kader 6.21: Het bevorderen van mobiliteit via junctioneringsgesprekken bij de
FSW-UU.

In de onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten wordt mobiliteit ook op
andere manieren dan via functioneringsgesprekken gestimuleerd. In sommige
casus sen worden bijvoorbeeid Ioopbaancursussen aangeboden, waarin medewer-
kers ertoe worden aangezet hun eigen positie en Ioopbaan in beschouwing te
nemen ('wat wil je eigenlijk, zit je weI goed'). Soms gaan deze cursussen al
sterk in de richting van loopbaancounseling, soms zijn ze aIleen als reflectie op
de eigen loopbaan bedoeid. Over het algemeen zijn het vrijblijvende cursussen,
zonder de verplichting om vervoigstappen te ondernemen. Ook worden in enkele
casussen, naast functioneringsgesprekken, aparte Ioopbaangesprekken gehouden
met individuele medewerkers. Meermalen wordt een doelgroepsgewijze aanpak
gevolgd, bijvoorbeeid door een bepaalde functiecategorie uit te nodigen of alle
medewerkers die langer dan tien jaar bij de organisatie werkzaam zijn. In kader
6.22 is een voorbeeid opgenomen.
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Kader 6.22: Loopbaangesprekken ter bevordering van mobiliteit bij de FPP-VU.

De pogingen om medewerkers tot nadenken over hun loopbaan aan te zetten, zijn
in meerdere van de onderzochte casussen -na aanvankelijke scepsis+ goed
gevallen. Veel medewerkers ervaren een loopbaancursus of een loopbaangesprek
uiteindelijk als zinvol. De mobiliteitsstimulerende activiteiten hebben medewer-
kers niet alleen aan het denken gezet over hun loopbaan, maar in enkele gevallen
heeft het ook geresulteerd in heuse overstappen. Ondanks knelpunten en weer-
stand kan aandacht voor mobiliteit en loopbanen wel degelijk vruchten afwerpen.
Een voorbeeld is in kader 6.23 opgenomen.

Kader 6.23: Positieve effecten van aandacht voor mobiliteit bij de faculteit ET-
TUD.
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Tot slot: met aileen het voeren van (loopbaan)gesprekken komt over het alge-
meen geen mobiliteit tot stand, zo realiseert men zich duidelijk. In het verlengde
hiervan worden dan ook in de onderzochte wetenschapsorganisaties - vanuit een
afdeling P&O- allerlei vervolgactiviteiten aangeboden".

Systematisch loopbaanbeleid vanuit organisatie-overwegingen
De basis voor een systematisch loopbaanbeleid vanuit organisatieoverwegingen
is gelegen in een goed zieht op het potentieel dat men in huis heeft en een goed
zicht op de personele competenties die men -op korte en langere termijn-
nodig denkt te hebben. Een aantal van de onderzochte wetenschapsorganisaties
- met name de R&D-organisaties - hanteert uitgebreide procedures en instru-
menten om dit zicht te krijgen. De Hk-reviews dienen als basis voor beslissingen
over functiewisselingen in de organisatie en gaan gepaard met potentieelinschat-
tingen. In kader 6.24 is de werkwijze bij Oce in het kort weergegeven, in kader
6.25 de Shell-aanpak.

Kader 6.24: Human Resource Review bij Oce.

16 Omdat we in deze studie niet zozeer geinteresseerd zijn in concrete instrumenteringen van beleids-
voornemens, maar juist in de betekenis van beleidskeuzen zelf, gaan we hierop niet dieper in. We
volstaan met een korte opsomrning van aangeboden vervolgactiviteiten in de onderzochte casussen:
• deelname aan een individueel counselingtraject bij een extern bureau;
• mogelijkheid van outplacement en gebruik van outplacementbureaus;
• mogelijkheden voor om- en bijscholing;
• mogelijkheden scheppen voor een stage of detacheringen binnen of buiten de organisatie;
• attenderen op interne en externe vacatures, al dan niet met behulp van vacaturebanken;
• verwijzing naar mobiliteitsbureaus, welke met name binnen universiteiten de laatste jaren zijn

opgezet.
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Kader 6.25: Potentieelinschatting en junctiewisselingen bij Shell.

Naast HR-reviews is het ontwikkelen en toepassen van loopbaanschema's of
loopbaanpaden een belangrijk instrument bij de vormgeving van loopbaanbeleid.
In de onderzochte wetenschapsorganisaties waar loopbaanpaden zijn uitgezet, zijn
deze paden expliciet geent op een dual ladder: stijgingsmogelijkheden zijn niet
alleen beperkt tot het algemeen management (leidinggevende-carriere), maar gel-
den ook voor specialisten (deskundigheidscarriere). Na een gemeenschappelijke
instroomfunctie divergeert het loopbaanpad dan ook in specialistische, inhou-
delijke functies en in functies waarin coordinerende, leidinggevende taken een
belangrijke plaats innemen. Beide ladders worden als gelijkwaardig beschouwd
en navenant beloond. Shell kent bijvoorbeeld een klassieke dual ladder met naast
een loopbaanpad voor managementfuncties de mogelijkheid voor een research-
loopbaan. ECN hanteert een differentiatie van loopbanen in drie paden (zie kader
6.26). ECN streeft zo naar een verheldering van de verschillende professionele
rollen die in de organisatie benodigd zijn in termen van senioriteit en begeleiden-
de, initierende en innoverende taken die medewerkers op zich nemen. Posities op
verschillende ladders corresponderen overigens niet met formele functies in de
organisaties, ze komen niet voor in de organigrammen.
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Kader 6.26: Loopbaanschema geent op duale ladder bij ECN.

Als laatste voorbeeld van systematisch loopbaanbeleid wijzen we op het stelsel
van functiedifferentiatie zoals ingevoerd bij de faculteit Sociale Wetenschappen
van de Universiteit Utrecht. Dit loopbaanschema is niet geinspireerd op de
scheiding tussen managementtaken en specialistische, wetenschapsinhoudelijke
taken, maar op een scheiding tussen onderwijs en onderzoek. Voor beide hoofd-
taken, en ook voor de combinatie van de taken, zijn aparte loopbaanpaden met
bijbehorende functievereisten, kwalificaties en beloning ontwikkeld (zie kader
6.27). Ook dit loopbaanschema heeft als doel het verhelderen en waarderen van
de verschillende taken in de organisatie.
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Kader 6.27: Functiedifferentiatie bi} de FSW-UU.

6.4.2 Loopbaanontwikkeling van medewerkers: een evaluatie

Teneinde een goede evaluatie te geven van de gesignaleerde loopbaanontwikke-
lingsactiviteiten in de casussen, is het nodig stil te staan bij wat nu eigenlijk een
loopbaan in een wetenschapsorganisatie kan inhouden. Het stelt ons in staat de
kernaandachtspunten van loopbaanontwikkeling in wetenschapsorganisaties te
benoemen. De evaluatie in deze paragraaf spitst zich toe op het bespreken van
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risico's en kansen van die kernaandachtspunten, en niet zozeer op de veelheid
aan concrete activiteiten.

Bij een loopbaan wordt vaak gedacht aan de beschikbare officiele posities in een
organisatie, de formeJe stijgingsmogelijkbeden voor medewerkers. Een loopbaan
van een medewerker wordt dan beschreven in termen van de formele posities die
hij of zij heeft bekleed of kan gaan bekleden. Nadeel van deze benadering van
een loopbaan is dat het doorJopen van formele posities in wetenschapsorganisa-
ties over het algemeen weinig aanknopingspunten biedt voor sturing en beinvloe-
ding van de ontwikkeling van medewerkers. Wetenschapsorganisaties zijn nu
eenmaal over het algemeen platte organisaties met betrekkelijk weinig stijgings-
mogeJijkbeden, waardoor sturen op stijging een weinig frequente activiteit is.
Niet voor iedereen is stijging weggelegd, en zelfs diegenen die wel stijgen doen
dit slechts een enkele keer. Veel medewerkers zitten -vaak al vrij sne! - op een
plateau in hun loopbaan, dat wil zeggen op een punt waar verdere stijging
onwaarschijnlijk is. Dit is op zichzelf niet problematisch:

"There is nothing inherently wrong with plateauing; physicians, lawyers, artists,
and many other professionals spend most of their work lives in the same work
role. The problem comes when plateauing results in stagnation and cessation of
new, stretching learning experiences. So, the question becomes, how can stimula-
tion and novelty be built in to long-term work roles?" (Hall/Louis 1988: 45).

Hall en Louis vragen zo aandacht voor een andere visie op loopbanen: een
loopbaan als het patroon van ervaringen, vaardigheden en kennis die medewer-
kers opdoen door de werkzaamheden die ze verrichten binnen de officiele
posities die ze bekleden. Een loopbaan wordt in deze visie beschreven in termen
van de - inhoudelijke - ontwikkeling die medewerkers doormaken in hun
dageJijkse werk". Van belang is niet de formele positie in de organisatie, maar
de in het werk ontwikkelde en te ontwikkelen individuele competenties van
medewerkers (vgl. Weick/Berlinger 1989; Lawler 1994; Van Dijck 1994)18.

Aan de hand van deze twee visies op loopbanen kunnen de loopbaanontwikke-
lingsactiviteiten in de casussen worden gekenschetst". De benadering van een

17 De structurering van primaire processen is medebepalend voor de ontwikkeling die medewerkers
kunnen en zullen doormaken. In hoofdstuk 5 (§5.2) is dit bij de bespreking van de risico's en kansen
van respectievelijk een disciplinegewijze en productgerichte structurering aan de orde gesteld. Deze
twee hoofdvonnen van structurering bieden elk specifieke kansen maar ook belemmeringen of risico's
voor de ontwikkeling van medewerkers, welke met name zijn gerelateerd aan het vraagstuk van
(de )specialisatie.

18 Op basis van deze tweede visie op loopbanen schetsen Buyens e.a. (1995: 29) voor R&D-medewer-
kers een ontwikkeling weg van formeel, hierarchisch loopbaandenken naar een 'kennisladdersysteem'
met kennis- of competentiestappen als bouwstenen in de loopbaan van de onderzoekers.

19 De beide benaderingen op loopbanen lopen overigens in elkaar over. Ook in de onderzochte wet en-
schapsorganisaties waar het uitzetten van verticale loopbaanpaden veel aandacht krijgt, wordt tegelij-
kertijd de nadruk gelegd op de ontwikkeling van medewerkers binnen een functie en functieniveau.
Dit biedt mogelijkbeden tot een meer frequente en meer dagelijkse beinvloeding van de ontwikkeling
van medewerkers, eventueel uitmondend in stijging op een ladder.
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loopbaan als de sequentie van beschikbare officiele posities komt naar voren in
het ontwerp van gescheiden loopbaanpaden (duale ladders) zoals bijvoorbeeld bij
ECN en Shell. Het beschouwen van een loopbaan als de persoonsgebonden,
inhoudelijke ontwikkeling van medewerkers binnen de officiele posities spreekt
uit de pogingen om door gerichte projectallocatie en taaktoewijzing de ontwik-
keling van medewerkers te beinvloeden, alsook uit het stimuleren van mobiliteit
en functiewisselingen. Beide aanpakken, die in het empirisch deel afzonderlijk
zijn beschreven, beogen de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en
vastlopen in een functie tegen te gaan. Gestreefd wordt naar het aanbrengen van
diversiteit in werkzaamheden en het laten opdoen van nieuwe leerervaringen.
Gerichte taakallocatie en het stimuleren van functiewisselingen c.q. mobiliteit
zijn in deze zin uitwisselbare manieren van Hk-ontwikkeling".

De vraag dringt zich op wat nu eigenlijk een zinvolle ontwikkeling is, hoe een
wenselijk patroon van ervarings- en kennisopbouw eruit ziet. Het antwoord zal
afhangen van de doelen die men zich stelt en het soort competenties dat wordt
gewenst dan weI noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden in een
specifieke situatie. Een eenduidig antwoord is derhalve niet te geven, een 'juiste'
ontwikkeling valt lastig in algemene termen te duiden. WeI duidelijk is dat in
wetenschapsorganisaties bij het zoeken naar een zinvolle loopbaanontwikkeling
van medewerkers rekening gehouden zal moeten worden met de spanning die
bestaat tussen het streven naar diversiteit en verbreding in de loopbaan enerzijds
en de wens of noodzaak tot specialisatie anderzijds. Het is een van de belangrijk-
ste, algemene aandachtspunten bij HR-ontwikkeling in wetenschapsorganisaties.
De evaluatie van loopbaanontwikkelingsactiviteiten spitsen we daarom toe op dit
spanningsveld.

In het navolgende komen we achtereenvolgens te spreken over de eigen risico' s
en kansen van zowel specialisatie als diversiteit in de wetenschappelijke loop-
baan. Daarbij abstraheren we van de kwestie of volstaan kan worden met rond
de medewerkers gecentreerde activiteiten (employee centred career planning), of
dat een meer gestuurde ontwikkeling van medewerkers vanuit organisatiebe-
langen nodig is (organization centred career management, Hall e.a. 1986).
Ongeacht de positie die een organisatie inneemt op dit career development
spectrum, zijn dezelfde soort risico's en kansen van belang bij de afweging
tussen specialisatie versus variatie in loopbanen. De verschillen in concrete
aanpakken en instrumenteringen van het HR-ontwikkelingsbeleid, zoals beschre-
yen in het empirisch deel, schuiven we naar de achtergrond. Na de bespreking
van de spanning tussen diversiteit en specialisatie evalueren we tot slot de duale

20 Het benadrukken van de uitwisselbaarheid van gerichte taakallocatie en functiewisselingen c.q.
rnobiliteit impliceert dat (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers niet per definitie een verandering
van functie of van werkplek vergt. Medewerkers kunnen zich binnen een en dezelfde werkplek of
functie ontwikkelen, belangrijke leerervaringen opdoen en daardoor een zekere loopbaanontwikkeling
doormaken. Ontwikkeling is dus niet gebonden aan functiewisseling. Essentieel is niet mobiliteit als
zodanig, maar het rnobiliseren van rnedewerkers.
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functiestructuren in wetenschapsorganisaties. Zowel de evaluatie van de spanning
tussen diversiteit en specialisatie als van de duale loopbaansystemen geschiedt
aan de hand van het bespreken van risico's en kansen ten aanzien van de drie
onderscheiden functionele vereisten (externe adaptatie, interne synergie en
legitirnering) .

Risico's en kansen van een specialistische loopbaanontwikkeJing: directe
inzetbaarheid versus vastlopen in een specialisatie
Kenmerkend voor een specialistische ontwikkeling van medewerkers is dat eerder
opgedane kennis en ervaring van medewerkers wordt benut en dat hierop wordt
voortgebouwd. Het grote voordeel is een gedegen kennisopbouw en -accumulatie
op bepaalde terreinen, en dat geconcentreerd bij specifieke medewerkers. Zeker
in organisaties waar fundamenteel, monodisciplinair onderzoek wordt verricht,
is - geredeneerd vanuit de aard van de werkprocessen - een diepgravende,
specialistische ontwikkeling van medewerkers gewenst. In organisaties waar
echter de comb inatie en integra tie van verschillende kennisgebieden van groot
belang is, is een vergaande specialisatie minder essentieel en zelfs een potentiele
belemrnering voor een goede taakuitvoering. De mate waarin kennisaccumulatie
door specialisatie een voordeel is, hangt derhalve af van de aard van de gewenste
kennisontwikkeling in een organisatie (mono-disciplinair of niet)" .
Een gedegen kennisaccumulatie kan de organisatie efficientievoordelen opleve-
ren, zeker op de korte termijn. Door hun specialisatie zijn medewerkers imrners
direct en op een hoog niveau inzetbaar. Inwerktijd of tijd om the state of the art
zich eigen te maken is niet nodig. Shapero wijst erop dat dit een organisatie
competitief voordeel verschaft:

"It is in the short-term interest of an organization to keep a successful profes-
sional doing what he or she has already been successful at (.. J. In preparing
proposals for grants or research contracts, an organization claims distinction on
the basis of the successful past performance of its best professionals, and, in
effect, promises that those professionals will do the same kinds of things if fun-
ded. There is little competitive advantage in suggesting that someone will be used
in afield in which he or she hasn't had extensive experience" (Shapero 1985:
172-173).

Een directe inzetbaarheid, of anders gezegd resultaatgerichtheid op de korte
termijn, is ook voor individuele medewerkers van belang. De eis vanuit de
organisatie om productief te zijn, leidt tot een 'scoringsdrift' bij medewerkers,
waarbij de in het verleden gedane specialisatie-investeringen te gelde moeten
worden gemaakt.

21 In hoofdstuk 5 (bij de evaluatie van de productgerichte structuur in §5.2.2) is dieper ingegaan op de
relatie tussen de aard van de gewenste kennisontwikkeling en het belang van specialisatie. Waar in
hoofdstuk 5 is gesproken over de (de)specialiserende effecten van structurering en de risico's en
kansen hiervan, gaat het hier om de risico's en kansen van een specialistische dan wei op diversiteit
gerichte loopbaanontwikkeling van medewerkers.
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De druk om te specialiseren wordt niet alleen bepaald door het belang van een
directe inzetbaarheid, maar is ook een product van de ontwikkeling van weten-
schap. De groei van de wetenschap is een proces van vertakking in disciplines en
subdisciplines, waardoor de wetenschapper niet langer de 'universele weten-
schapper' is maar de 'specialist' (Mulkay 1975; Snijders 1995; Fruytier/Van
Sluijs 1996). Om erkenning, status en waardering te verkrijgen is een ver door-
gevoerde specialisering vereist. Publiceren in de juiste tijdschriften vergt bijvoor-
beeld een langjarige investering in een bepaald veld of thematiek. Specialisatie
wordt beloond: het brengt diverse positieve bevestigingen met zich mee, onder
andere toekenning van onderzoeksgelden, uitnodigingen voor lezingen en advies-
aanvragen. Specialisatie maakt ook dat men gekend wordt en anderen kent in een
bepaald veld. Het is niet aIleen een inhoudelijke, maar ook een sociale investe-
ring. Voortbouwen op de bestaande en erkende specialisatie wordt zo een zijns-
wijze. De beschreven mechanismen die een specialistische ontwikkeling stimule-
ren, voeren medewerkers in wat weI de 'specialisatiefuik' wordt genoemd (Van
Vloten-Doting, in Fruytier/Hoogerwerf 1994: 13). Een fuik waar medewerkers,
juist vanwege de specialisatieversterkende mechanismen, maar moeilijk uit
kunnen komen. Als een medewerker eenmaal een hoog specialisatieniveau heeft
bereikt, is diversiteit en variatie in werkzaamheden irnmers een inefficientie en
bovendien bedreigend voor de bereikte status. Veel van de weerstand tegen
mobiliteit en diversiteit in werkzaamheden, zoals ook waargenomen in de casus-
sen, kan hieraan worden toegeschreven.

Door te spreken over een 'specialisatiefuik' wordt duidelijk dat specialisatie niet
per definitie positief is te waarderen. Specialisatie, zeker in een ver doorge-
voerde vorm, resulteert in een langdurige, eenzijdige benutting en ontwikkeling
van competenties waardoor medewerkers uiteindelijk onvoldoende uitdagingen en
leerervaringen kunnen hebben en zich niet (meer) ontwikkelen":

"In time, even the most engaging job assignments and responsibilities can appear
less exciting, little more than habit, to people who have successfully mastered and
become accustomed to their everyday task requirements. (.. J If employees cannot
maintain, redefine, or expand their jobs for continued change and growth, then
their work enthusiasm will detonate" (Katz 1984: 23).

In een serie van onderzoeken tonen Katz en Allen (Katz 1982; Katz 1984; Katzl
Allen 1988) aan dat R&D-medewerkers die lang in eenzelfde functie verblijven
of lang hetzelfde soort werk doen, in routines vervallen, zich afsluiten van ont-
wikkelingen in de buitenwereld en niet meer openstaan voor veranderingen en
vernieuwingen. De opgebouwde specialistische kennis kan obsoleet raken (er is
eenvoudigweg geen vraag meer naar) en de eenzijdige, specialistische ontwik-
keling kan uiteindelijk leiden tot het vastlopen in een functie of specialisatie.
Veel van de loopbaanontwikkelingsactiviteiten zoals waargenomen in de casussen
zijn er juist op gericht vastlopen in een functie tegen te gaan.

22 Van Assen en Keijsers (1992: 421) noemen een ervarings- en loopbaanpatroon waarbij achtereenvol-
gende taken en/of functies weinig verschillen van voorgaande 'roofbouw'.
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Risico's en kansen van diversiteit in de loopbaanontwikkeling: inzetbaarheid
op langere termijn versus versnippering van kennis en kunde
Als reactie op de gesignaleerde nadelen van (over)specialisatie wordt door
meerdere auteurs gewezen op het belang van diversiteit in taken en/of functie-
wisselingen, juist voor professionals (vgl. Katz 1982; Raelin 1985; Allen/Katz
1986; Maister 1994). Diversiteit in de loopbaanontwikkeling en varieteit in taken
biedt de mogelijkheid om nieuwe leerervaringen op te blijven doen, iets wat niet
aIleen voor de jonge, talentvolle medewerkers in een organisatie van belang is,
maar juist ook voor -oudere- medewerkers die een plateau in hun loopbaan
hebben bereikt". Raelin is zeer uitgesproken over de noodzaak van diversiteit
in de loopbaan:

"Professionals should be able to work on a wide range of tasks and assignments,
making use of diverse skills, abilities, and creative talent. Assignments should
also differ in their scope, thus affording varying levels of complexity, challenge,
and time for completion. Professionals should also have the opportunity to change
jobs from time to time so as not to become stale, overspecialized, or pigeonholed
in one area of competence. Not having the opportunity to try new things can be
a fatal precursor of obsolescence" (Raelin 1985: 237-238).

Zorgdragen voor diversiteit in taken en het stimuleren van een bredere ontwikke-
ling van medewerkers biedt -op deze wijze benaderd - belangrijke kansen.
Medewerkers kunnen voortdurend nieuwe ervaringen en kennis opdoen, hetgeen
resulteert in een blijvende motivatie en inzetbaarheid op langere terrnijn. Diversi-
teit in taken levert medewerkers waardevolle ervaringen op die relevant zijn voor
de interne en externe arbeidsmarkt. Hun employability is verzekerd, hetgeen
zowel voor de organisatie als voor individuele medewerkers van belang is.
Medewerkers verwerven een vorm van zekerheid, onafhankelijk van de specifie-
ke organisatie waar zij werken (vgl. Lawler 1994). Inzetbaarheid en employabili-
ty brengt tegelijkertijd flexibiliteit in de organisatie, benodigd om in te kunnen
spelen op veranderingen in de omgeving. Door de diversiteit in loopbaanontwik-
keling van medewerkers ontstaat een zekere gewenning in de organisatie om
nieuwe thematieken en vraagstukken op te pakken. Zeker in organisaties waar
- door toedoen van veranderingen in de omgeving en veranderende prestatie-

23 Gerpott en Domsch (1987) concJuderen naar aanleiding van een onderzoek onder R&D-medewerkers
dat de nadelige effecten van plateauing (i.c. verminderde prestaties en onverschillig gedrag) gedeelte-
lijk zijn toe te schrijven aan de geringere feedback en ondersteuning door direct leidinggevenden en
de minder uitdagende en motiverende kenmerken van de taken die zij toegewezen krijgen. Ook Allen
en Katz onderstrepen het belang van diversiteit en uitdaging. juist voor oudere medewerkers. Zij
vechten de idee van de onvermijdeJijke obsoletie van oudere medewerkers aan: "Work assignments
for older engineers are often made with the implicit assumption of the inevitability of technical
obsolescence. That inevitability has been seriously challenged in recent years. Furthermore such an
assumption leads to work assignments that are inherent! y less challenging and thereby creates a
selffulfilling prophecy, guaranteeing obsolescence. Recent research shows that instead of age being
the cause of obsolescence, the failure of management to provide challenging work and to emphasize
the need for technical currency is the more likely cause. If older engineers seek more challenging
work and seldom find it, can there be any wonder that they often allow themselves to sink into
obsolescence? (oo) Older engineers can be challenged by modifying job assignments and thereby
forcing the acquisition of new knowledge" (AllenlKatz 1986: 197).
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eisen - niet bekend is wat in de toekomst aan kennis en kunde nodig is, kan bet
verstandig zijn specialisatie niet te ver door te voeren. Door diversiteit in loop-
baanontwikkeling blijven medewerkers openstaan voor veranderingen en wordt
het verandervermogen in de organisatie gestimuleerd:

"Put simpLy, movements into new positions may be necessary to keep individuals
stimuLated, flexible, and vigilant with respect to their work environments. Within
a single job assignment, the person may eventuaLLy reach the Limit to which new
and exiting chaLLenges are possible or even welcomed. At that point, a new job
position may be necessary. To maintain adaptabiLity and to keep employees
responsive, what might be needed are career histories containing sequences of job
positions involving new challenges and requiring new skills" (Katz 1982: 176).

Doordat medewerkers op verschillende plekken in de organisatie werkzaam zijn,
krijgen ze tevens een beter en meer samenhangend zicht op de taken, doelen en
belangen van de organisatie als geheel. En doordat ze telkens met andere (groe-
pen) medewerkers samenwerken, ontwikkelen medewerkers netwerken binnen de
organisatie. Men weet elkaar sneller te vinden indien nodig of zinvol voor
bepaalde werkzaamheden. De doelsynergie (het gezamenlijk werken aan taken en
doelen) alsmede de integra tie van medewerkers in de organisatie wordt versterkt.
Zoals in het empirisch deel van deze paragraaf aangegeven, is dit een belangrijk
doel van de mobiliteitspraktijken bij Shell.

Aan diversiteit in de loopbaan zijn echter ook risico's verbonden. Diversiteit kan
botsen met de (professionele) wens tot specialisatie. Een wens die wordt ver-
sterkt indien specialisatie -expliciet of impliciet- het belangrijkste beoorde-
lings- c.q. waarderingscriterium in de organisatie is. Diversiteit kent tevens het
risico van een gebrekkige accumulatie van kennis en ervaring. Snelle wisselingen
in taakgebieden of functies leiden tot een versnippering van kennis en kunde".
Op basis van een onderzoek naar loopbaanstappen van R&D-medewerkers stelt
Van Diepen:

"Snelle Loopbanen hebben vaak tot gevolg dat kennis versnipperd raakt: zulke
professionals hebben zich gedurende reLatief korte tijd op veeL onderwerpen ge-
stort, waardoor ze later wellicht op geen enkeL kennisgebied meer echt competent
kunnen zijn. In ieder gevaL blijken hun innovatieve prestaiies te gaan tegenvaLLen.
Blijkbaar is de verworven kennis relatief zo weinig gebruikt dat die kennis is
opgedroogd. Dit pleit voor het creeren van kritische massa in Loopbanen. Een
saiLLante suggestie die hieruit volgt, is dat overstimulering van medewerkers in de
vorm van 'fast track programma's' meer schadelijk dan effectief zal zijn, vanwege
het risico van verspilling van de kennisontwikkeling bij deze routes" (Van Diepen
1996: 65).

Diversiteit in de loopbaanontwikkeling van wetenschappers kan derhalve leiden
tot aantasting van het innovatieve vermogen van medewerkers en daarmee van de

24 Naast het tempo van loopbaanstappen speelt ook de richting van de stappen een rol in het tot stand
brengen van een zinvol ervaringspatroon. Grote stappen in een andere richting zijn evenzeer verspil-
lend. Als een medewerker telkens een nieuw kennisdomein zich eigen moet maken, waarbij eerder
verworven kennisdomeinen worden verwaarloosd, is ook sprake van versnippering van kennis over
de loopbaan van die medewerker.
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organisatie. Het kan ook gepaard gaan met verlies aan efficientie in de organi-
satie: er wordt verkwistend omgesprongen met kennis en ervaring van medewer-
kers. Een versnipperd ervaringspatroon leidt bovendien op individueel niveau tot
desintegratie van kennis en kunde. Medewerkers kunnen ervaringen niet goed
samenbrengen en aan elkaar verbinden, waardoor de individuele loopbaan een
onsamenhangend geheel wordt. Dit levert weinig pluspunten op de interne en
externe arbeidsmarkt.

Boven- en ondergrens aan specialisatie en diversiteit
Aan zowel een grote mate van specialisatie als een grote mate van variatie en
diversiteit in de loopbaan zijn duidelijke risico's te onderkennen. Er lijkt sprake
te zijn van een boven- en ondergrens aan de mate van diversiteit en ook speciali-
satie in de loopbaan van medewerkers, een gedachte die vanuit verschillende
invalshoeken wordt bevestigd. Zo concluderen Pelz en Andrews in een empirisch
onderzoek naar performance van wetenschappelijk onderzoekers dat diegenen
met een zekere mate van diversiteit in werkzaamheden (i.c. verschillende soorten
taken, varieteit in thematieken) beter presteren dan onderzoekers die een dergelij-
ke diversiteit niet kennen. Het leidt hen tot de formulering van een 'creatieve
spanning' tussen specialisatie en diversiteit, een spanning die altijd nodig is:

"Specialization lends security but diminishes challenge; some degree of diversity
is required. (oo) In the short run, such a policy (van diversiteit, IT) may not be
the most efficient way to manage a laboratory. It may cost more and take more
time. But in the long run it will make for breadth and flexibility, and these will
continue to open doors for creative advances" (Pelz/Andrews 1976: xxvii-xxviii).

In Nederland is op dit onderzoek voortgeborduurd (vgl. Van Assen 1991; Van
AssenlKeijsers 1992; Van Diepen 1996). Ook hier is de conclusie dat een
geleidelijke kennisontwikkeling, startend vanuit een kennisdomein en geleidelijk
uitbreiden naar meerdere kennisdomeinen met behoud van diepgang, het meest
optimale loopbaanmodel is. Nieuwe werkervaringen komen bovenop oude en een
samenhangend geheel van competenties wordt ontwikkeld.
Ook uit andere hoeken, niet specifiek gerelateerd aan wetenschapsorganisaties,
wordt gewezen op het bestaan van een boven- en ondergrens aan specialisatie en
diversiteit in loopbanen. Zo suggereren Beer e.a. (1984) een kromlijnige samen-
hang tussen de snelheid waarmee functies en/of taken elkaar opvolgen in een
loopbaan en de ontwikkeling van personele competenties. Indien de snelheid te
laag is, geeft dit de medewerkers te weinig mogelijkbeden nieuwe ervaringen op
te doen en competenties te ontwikkelen. Een te hoge snelheid daarentegen kan
betekenen dat een medewerker te korte tijd in een bepaalde werkomgeving is om
een toegevoegde waarde te leveren en samenhangende nieuwe competenties te
ontwikkelen. Ook Thijssen (1996) wijst in zijn onderzoek naar de verbanden
tussen leren, leeftijd en loopbanen op soortgelijke effecten. Bij een te hoog
tempo van loopbaanstappen treedt in zijn termen 'ervaringsfragmentatie' op,
terwijl bij een te laag tempo sprake is van 'ervaringsconcentratie', hetgeen
kwalificatievernieuwing en flexibiliteit kan blokkeren.
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Met een samenvatting van de besproken risico's en kansen ten aanzien van
diversiteit en specialisatie sluiten we de evaluatie van - horizontale - loopbaan-
ontwikkeling af (zie schema 6.28).

Schema 6.28: Samenvatting risico's en kansen van diversiteit en specialisatie in
loopbaanontwikkeling

Risico's en kansen van duale of gescbeiden loopbaanpaden
Na de evaluatie van diversiteit danwel specialisatie binnen bepaalde functie-
niveaus (horizontale loopbaanontwikkeling), staan we ter afsluiting van deze
paragraaf stil bij de risico's en kansen van duale loopbaanpaden (verticale
loopbaanontwikkeling). Ret loopbaanconcept van duale ladders is afkomstig uit
R&D-organisaties waar men, naast de daar gebruikelijke stijgingsmogelijkbeden
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richting (algemeen) management, voor de excellente onderzoekers die hun
professie willen blijven uitoefenen aparte stijgingsmogelijkheden heeft ge-
creeerd". Door een duale ladder worden in wezen de verschillende benodigde
rollen in een organisatie uit elkaar gehaald, geexpliciteerd en op hun eigen
bijdrage gewaardeerd. Hoewel het gebruikmaken van gescheiden loopbaanpaden
in onderzoeksinstituten en ook faculteiten een andere achtergrond heeft (de
inhoudelijke, professionele ladder is nooit ondergeschikt geweest aan een mana-
gementladder), staat ook in deze organisaties eenzelfde overweging voorop: het
expliciteren en afzonderlijk waarderen van de verschillende benodigde rollen in
de organisatie (zie de loopbaanpaden bij ECN en FSW-UU). De gescheiden
loopbaanontwikkeling heeft zodoende in potentie een belangrijke motiverende
werking. De functiedifferentiatie bij de FSW-UU dient in de faculteit te leiden
tot een gelijkwaardige waardering van onderwijs en onderzoek. Vervulling van
beide taken is nodig. En in R&D-organisaties maakt de duale ladder duidelijk dat
professioneel-inhoudelijke ontwikkeling evenzeer van belang is als ontwikkeling
naar een leidinggevende functie. Bijkomend voordeel in R&D-organisaties is dat
topwetenschappers niet min of meer worden gedwongen een managementcarriere
te ambieren, willen zij in de organisatie stijgen. De kennis en ervaring van
excellente wetenschappers blijft behouden, hetgeen bevorderlijk is voor de
innovatiekracht in de organisatie (vgl. Schriesheim 1977; Raelin 1985). Een
gescheiden loopbaanstructuur kent tevens een efficientievoordeel: medewerkers
worden ingezet voor taken waarin ze goed zijn. Een excellente onderzoeker hoeft
immers geen goede leidinggevende te zijn (dit is zelfs vaak niet het geval, vgl.
Raelin 1985; Miller 1986), een goede onderzoeker is evenmin per definitie een
goede docent.

Hiermee zijn de kansen weergegeven die idealiter verbonden zijn aan duale
ladders of gescheiden loopbaanpaden. Ondanks deze positieve punten zijn duale
ladders aan veel kritiek onderhevig (vgl. Goldner/Ritti 1967; Schriesheim et al.
1977; Gunz 1980, 1982; Raelin 1985; Allen/Katz 1986). Deze kritiek heeft niet
zozeer betrekking op nadelen of risico' s van het duale laddersysteem als princi-
pe, als wei op de werking ervan in de praktijk. Een praktisch probleem is onder
andere een gebrek aan feitelijke gelijkwaardigheid tussen de onderscheiden
ladders. Van gelijke beloniog en waardering voor parallelle posities op de
verschillende ladders is vaak geen sprake.

25 Het systeem met duale ladders leunt sterk op vermeende local c.q. cosmopolitan orientaties van
wetenschappelijke medewerkers. Een onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers met een
orientatie op een rnanagementcarriere die waardering zoeken binnen de organisatie en medewerkers
die zich richten op een professionele of wetenschappelijke carriere en waardering en erkenning bij
hun wetenschappelijke peers zoeken. Het belang dat medewerkers hechten aan beide loopbaanpaden
wordt gezien als een puur individueel gegeven. Gerpott et al. (1988) stellen dat carriere-orientaties
juist sterk beinvloed worden door zowel de cultuur van het land als de cultuur van de organisatie
waar men werkt. Dat wat gewaardeerd en beloond wordt in een land en/of specifieke organisatie is
in hun ogen vooral bepalend voor de carriere-orientatie van medewerkers. Het impliceert dat een
duale ladder in verschillende landen en verschillende organisaties anders beleefd en gewaardeerd
wordt.
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Een ander probleem - specifiek voor organisaties waar een professionele en een
managementladder worden onderscheiden - betreft de toelating van medewerkers
op de professionele ladder. Soms gebeurt dit dusdanig restrictief dat het geen
incentives biedt. Wordt daarentegen in een organisatie te weinig restrictief
omgegaan met toelating tot de professionele ladder, dan devalueert de special i-
satische ladder. Het beeld van de specialistische ladder als een 'dumping ground
for failed managers' (Gunz 1980: 117) is een wezenlijk probleem. Als in een
organisatie stijging op de professionele ladder wordt gezien als een teken van
falen en slechts een troostprijs voor het achterwege blijven van een manage-
mentcarriere, is het systeem van een duale ladder ten dode opgeschreven. Ana-
loog hieraan geldt voor de functiedifferentiatie tussen onderwijs en onderzoek het
risico dat de onderwijsladder verwordt tot een 'dumping ground for failed re-
searchers' .
In de literatuur over duale ladders in R&D-organisaties wordt er tenslotte op
gewezen dat de posities op de professionele ladder geen machtsbasis hebben en
dat deze medewerkers ook niet betrokken zijn bij besluitvorming in de organi-
satie. Door de professionals vrij te stellen van allerlei bestuurlijke aangelegenhe-
den en managementtaken (onder andere budgettering, personele planning) wor-
den hen tegelijkertijd de gebruikelijke machtsbronnen ontzegd. Het maakt hun
positie in de organisatie zwak (vgl. Goldner/Ritti 1967). Dit risico geldt niet
voor de scheiding tussen een onderwijs- en onderzoeksladder.

In schema 6.29 zijn de risico's en kansen van gescheiden loopbaanpaden opge-
somd.

Schema 6.29: Samenvatting risico's en kansen gescheiden loopbaanpaden.
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7 Slotbeschouwing

Kan in de praktijk van wetenschapsorganisaties een verandering in organisatie-
en sturingsregime worden geconstateerd? Zo ja, in welke richting ontwikkelt het
organisatie- en sturingsregime zich? Deze derde en laatste onderzoeksvraag staat
centraal in dit hoofdstuk (zie figuur 7.1).

omgevings-
dynamiek,
outer context

HR -beleidskeuzen:
organisatie-
ontwikkeling

uitgangssituatie
in de casussen,
'bestuurlijk-
organisatorische
erfenis'

behoefte aan
veranderen,
(strategische)
veranderdoelen

verandering
in organisatie-
en sturings-
regime

intern ervaren
problemen,
inner context

HR -beleidskeuzen:
personeelsbeleid

Figuur 7.1.' Onderwerp en plaats van hoofdstuk 7 in het onderzoek.

In de eerste paragraaf vatten we samen welke keuzen in de onderzochte weten-
schapsorganisaties zijn gemaakt bij de vormgeving van hun organisatie- en
personeelsbeleid. Dit mondt uit in een schets van een 'nieuw' organisatie- en
sturingsregime. Zo'n regime moet worden beschouwd als een patroon van meer
of minder samenhangende kenmerken van organisatieontwikkeling en personeels-
beleid in wetenschapsorganisaties. Het is nadrukkelijk geen Weberiaans ideaalty-
pe van organisatie en sturing in wetenschapsorganisaties. Niet de (theoretisch)
meest zuivere vorm wordt beschreven, maar de empirisch gesignaleerde ont-
wikkelingen. Het nieuwe regime dient ook niet prescriptief opgevat te worden
('ZO hoort het') maar descriptief ('zo kan het' of 'zo gebeurt het').

Het nieuwe organisatie- en sturingsregime is niet meer dan een poging om een
dynarnisch geheel te vangen in een patroon. Het dient niet gezien te worden als



de nieuwe status quo in wetenschapsorganisaties voor de komende jaren. Zo'n
typering is een onterechte fixatie, een onterechte verabsolutering van een mo-
mentopname. Wetenschapsorganisaties zijn voortdurend bezig om een dynamisch
evenwicht te zoeken tussen de verschillende vereisten waarmee zij te maken
hebben. In paragraaf 7.2 gaan we dieper in op de belangrijkste spanningsvelden
waarbinnen gezocht moet worden naar zo'n evenwicht. Criterium bij dat zoeken
is de benodigde 'dubbele passendheid' van HR-beleid in wetenschapsorganisaties.
Paragraaf 7.3 vormt de epiloog op deze studie waarin enkele relativerende
opmerkingen bij deze studie worden geplaatst.

7.1 EEN NIEUW ORGANISATIE- EN STURINGSREGIME:
VAN ACCOMODATIE NAAR ASSOCIATIE

Ben organisatie- en sturingsregime is geen bIauwdruk die in in een keer wordt
ontworpen en ais samenhangend pakket van maatregelen in een organisatie wordt
ingevoerd, ter vervanging van een eerder regime. Veeleer is sprake van een zich
ontwikkelende organisatie- en sturingspraktijk, waarin bepaalde punten worden
benadrukt en eerdere praktijken worden afgezwakt of veranderd. In die praktijk
komen veranderende ideeen en opvattingen over wenselijke vormen van sturing
en organisatie tot uiting. Hieronder zetten we de belangrijkste gesignaleerde
ontwikkelingen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid in de onderzochte
wetenschapsorganisaties op een rij. Waar in de voorgaande empirische hoofd-
stukken telkens afzonderlijke elementen in het organisatie- en personeelsbeleid
aan de orde zijn gesteld, schetsen we hier een patroon van het geheel aan ont-
wikkelingen in de onderzochte wetenschapsorganisaties. Het patroon geeft zicht
op de richting waarin het organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisa-
ties aan het veranderen is en deels al veranderd is'.

Belangrijkste keuzen in organisatieontwikkeling
Ben eerste breed gedragen ontwikkeling in de casussen is de vorming van meer
doel- en taakgerichte groepen waarbij medewerkers gezamenlijk verantwoorde-
lijkheid dragen voor een bepaaid cluster aan taken of een specifiek aandachts-
veld. Herstructurering van de primaire process en vindt plaats door het toevoegen
van productgeorienteerde dwarsverbanden aan een anderszins disciplinegewijze
groepering of door het Ioslaten van de disciplinegewijze structuur en het 'kante-
len' van de organisatie naar productgerichte eenheden. Ondanks verschillen in
aanpak is het achterliggende idee hetzelfde: het stimuleren van product- en
marktgericht (samen)werken en daarmee van de resultaat- en doelgerichtheid
binnen de organisatie. Door de nadruk te leggen op het 'product' worden presta-

Het totaalbeeld is in wezen een analytische generalisatie op basis van de uitgevoerde casestudies.
Zoals aangegeven in hoofdstuk I leent de onderzoeksmethode van casestudies zich Diet voor statisti-
sche generalisaties, maar wei voor beschrijvende gevolgtrekkingen die ook betekenis hebben voor de
bredere populatie. In plaats van statische regelmaat wordt hier gezocht naar eenheid in verscheiden-
heid.
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tie-eisen geexpliciteerd. Het is duidelijker wat van - groepen - medewerkers
wordt verwacht. Tevens wordt de organisatie wendbaarder en flexibeler. Inspelen
op veranderende behoeften en vragen is makkelijker te organiseren en te realise-
ren binnen een productgerichte groep dan tussen verschillende disciplinegewijze
groepen.

Een tweede ontwikkeling is de verandering in de structurering van besturingspro-
cessen, waarbij vooral het toegenomen belang van het werkeenheidsniveau in het
oog springt. Waar vakgroepen en afdelingen voorheen veelal niet meer voorstel-
den dan een optelsom van individuele en autonome medewerkers, worden zij nu
gezien als een van de belangrijkste niveaus van sturing in de organisatie. Essen-
tie van deze ontwikkeling is niet zozeer het vergroten van de - vaak toch al
ruime mate van - autonomie op lagere niveaus in de organisatie, maar het
verduidelijken van responsibility-accountability arrangements. Autonomie wordt
meer betrokken op organisatiedoelen, ze wordt gericht. Werkeenheden en
leidinggevenden worden directer aangesproken op het functioneren van de groep
en op hun (mede)verantwoordelijkheid voor problemen en uitdagingen waarvoor
de organisatie staat. Tegelijkertijd worden de strategische kaders waarbinnen
moet worden gewerkt duidelijker aangegeven. De faculteit of het onderzoeksin-
stituut stuurt op hoofdlijnen, daarbinnen hebben eenheden de vrijheid om afwe-
gingen tussen doelen, taken en middelen te maken. In enkele organisaties is
sprake van formele decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
en wordt integraal management op het niveau van werkeenheden ingevoerd.
Elders blijft het bij het aanspreken van eenheden op hun verantwoordelijkheden.
De veranderingen in structurering van besturingsprocessen worden - met name
in universitaire faculteiten - ondersteund door een professionalisering van
bestuur.
De geschetste ontwikkelingen zijn eerder (in hoofdstuk 5) samengevat als 'het
vergroten van het zelfsturend vermogen van eenheden': en het zelfstandig doelen
stellen en beslissingen nemen binnen aangegeven kaders wordt gestimuleerd en
het dragen van verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties en het functioneren
van de eenheid. , .
Parallel aan de herstructurering van de prima ire processen en besturingsproces-
sen is het sturen op een cultuur van resultaatverantwoordelijkheid een derde
ontwikkelingslijn. In met name de onderzoeksinstituten en de R&D-organisaties
worden resultaatgerichtheid en resultaatverantwoordelijkheid expliciet uitgedra-
gen als belangrijke waarden in de organisatie. Het realiseren van een zekere out-
put wordt benadrukt: er moet (meer) gepresteerd worden. Bovendien worden
resultaten en prestaties die vanuit organisatieperspectief relevant zijn meer op de
voorgrond geplaatst. Marktrelevantie en de snelheid waarmee resultaten worden
geboekt, spelen bijvoorbeeld een grotere rol. Sturen op een cultuur van resultaat-
verantwoordelijkheid geldt in sommige organisaties als een van de belangrijkste
manieren om aan (groepen) medewerkers duidelijk te maken wat gewenst gedrag
en een gewenste inzet is. De opstelling van leidinggevenden is daarbij van groot
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belang. In enkele R&D-organisaties wordt het 'sturen op cultuur' breder opgevat
dan aIleen het propageren van resultaatverantwoordelijkbeid. Hier wordt veel
belang gehecht aan het verhelderen van het waardenpatroon, de shared values in
de organisatie die dienen als culturele leidraad voor het handelen.
Het belangrijkste achterliggende idee van 'sturen via cultuur' is dat op deze wijze
gewenst gedrag en inzet wordt geexpliciteerd, Het geeft kaders aan voor het
werken van medewerkers. Dergelijke kaders kunnen +zeker indien sprake is van
doelcongruentie en werkelijk gedeelde waarden in de organisatie - worden
gezien als altematieve sturingsmechanismen. 'Sturen via cultuur' beoogt intema-
lisatie van bepaalde waarden en doelen, waardoor werkeenheden en individuele
medewerkers met een grote mate van autonomie uit zichzelf de 'juiste' activitei-
ten zullen ondememen.

Belangrijkste keuzen in personeelsbeleid
Naast deze drie hoofdlijnen van organisatieontwikkeling kan ook op het vlak van
personeelsbeleid gewezen worden op enkele breed gedragen ontwikkelingen. We
hebben ons vooral gericht op het zorgdragen voor een goede resourcing of,
vanuit het perspectief van medewerkers, het beleid rondom de individuele
loopbaan.

Een loopbaan begint met de instroom en selectie van medewerkers. Inhet klassie-
ke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties is inputsturing de
enige denkbare vorm van sturing. Het evidente belang ervan verandert niet, weI
de aard van de instroom en selectie. Bij selectie van nieuwe medewerkers wordt
-naast wetenschapsinhoudelijke selectiecriteria - veel meer dan voorheen gelet
op sociale en communicatieve vaardigheden van sollicitanten (vermogen tot
samenwerken, met andere mensen kunnen omgaan en dergelijke). Tegelijkertijd
is sprake van een meer toekomstgerichte selectie. Niet zozeer de huidige kennis
en inzetbaarheid voor een specifieke functie is van belang, als weI de inzetbaar-
heid op langere termijn. Meer gewicht wordt toegekend aan het leer- en ontwik-
kelingsvermogen van potentiele medewerkers en ook aan hun aanpassingsvermo-
gen en aanpassingsbereidheid. Selectie op inzetbaarheid op langere termijn geeft
de organisatie flexibiliteit om in te spelen op nog onbekende toekomsten.
Een tweede wezenlijke verandering bij instroom is de verandering in de aard van
het arbeidscontract dat met nieuwe medewerkers wordt aangegaan. Opmerkelijk
is de nadruk die in de meeste onderzochte faculteiten en onderzoeksinstituten
wordt gelegd op de tijdelijkbeid van arbeidscontracten. De toename van het
aantal tijdelijke medewerkers levert flexibiliteit in de organisatie op, nodig om in
te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving. Tevens worden tijdelijke
aanstellingen gezien als een probaat middel om het vastlopen van medewerkers
in een functie te voork6men.

De basis voor het verdere loopbaanbeleid na instroom is het evalueren van het
functioneren en presteren van medewerkers. Getuige de nadruk op het houden
van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken, wordt het belang hiervan in
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toenemende mate onderkend in wetenschapsorganisaties. Van leidinggevenden
wordt verwacht dat zij met medewerkers hun functioneren en presteren bespre-
ken en hen aanspreken op hun inzet, bijdrage en werkgedrag. Hoe deze gesprek-
ken ook vorrn krijgen, het gemeenschappelijke idee is dat op deze wijze kaders
worden gesteld voor het individuele functioneren. In de gesprekken kan aan
medewerkers duidelijk worden gemaakt welke resultaten en gedragingen in de
organisatie worden gewenst. Opgemerkt moet worden dat de uitvoeringspraktijk
in sommige organisaties in schril contrast staat met de beleidsintenties. De
kwaliteit van functionerings- en beoordelingsgesprekken laat vaak te wensen
over, als ze al gehouden worden.

Een laatste gesignaleerde algemene ontwikkelingslijn in het personeelsbeleid
betreft het belang dat wordt gehecht aan het stimuleren van +met name hori-
zontale - loopbaanstappen via gerichte taakallocatie en interne danwel externe
arbeidsmobiliteit. Het aanbrengen van diversiteit in werkzaamheden en het laten
opdoen van nieuwe leerervaringen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
Gemeenschappelijke doelstelling van de verschillende ontwikkelingsactiviteiten
is - naast het bieden van enig loopbaanperspectief aan medewerkers - het
bevorderen van flexibiliteit en adaptatievermogen in de organisatie. Externe
mobiliteit (vertrek van medewerkers) geeft numerieke flexibiliteit en daarmee
speelruimte in de organisatie. De flexibiliteit die kan worden verkregen via
functiewisselingen en via gerichte taakallocatie is daarentegen meer gerelateerd
aan het bevorderen van inzetbaarheid van medewerkers op langere termijn en het
tegengaan van vastlopen in een functie. Ook bij deze ontwikkelingslijn geldt dat
de beleidsintenties in de werkpraktijk van wetenschapsorganisaties vaak maar
moeizaam en spaarzaam worden gerealiseerd.

Ontwikkeling van accomodatie naar associatie
De geschetste ontwikkelingen in organisatie- en personeelsbeleid maken duidelijk
dat de huidige organisatie- en sturingspraktijk in de onderzochte wetenschaps-
organisaties op een aantal punten wezenlijk afwijkt van het klassieke organisatie-
en sturingsregime. Waar in het klassieke organisatie- en sturingsregime de
organisatie sterk ten dienste staat van medewerkers - in de hoop dat zo uiteinde-
lijk ook organisatiebelangen worden gediend - is in de huidige organisatie- en
sturingspraktijk het organisatiebelang en het realiseren van organisatiedoelen veel
duidelijker voorop komen te staan. In hoofdstuk 3 hebben we gesteld dat het
klassieke organisatie- en sturingsregime is gebaseerd op een enkelvoudige pas-
sendheid van HR-beleid, namelijk passend bij het eigenzinnige en bijzondere van
wetenschappelijk werk en professionals. De gesignaleerde ontwikkelingen in de
praktijk van wetenschapsorganisaties zijn met name bedoeld om beter rekening
te kunnen houden met de prestatie-eisen die aan de organisatie worden gesteld en
het kunnen realiseren van organisatiedoelen. De enkelvoudige passendheid van
HR-beleid wordt omgevormd tot een dubbele passendheid.
Uit de geschetste ontwikkelingslijnen komt naar voren dat het klassieke organisa-
tie- en sturingsregime +gebaseerd op accomodatie+ in de praktijk van de onder-
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zochte wetenschapsorganisaties aan actualiteit heeft ingeboet. In plaats van
'accomodatie' is nu veeleer sprake van 'associatie': van medewerkers wordt
betrokkenheid bij en inzet ten behoeve van het realiseren van organisatiedoelen
gevraagd. Vandaar de naam 'associatie'regime.

In schema 7.2 zijn het accomodatie- en associatieregime naast elkaar gezet aan
de hand van de besproken kenmerken van organisatieontwikkeling en kenmerken
van het personeelsbeleid. In het schema is ook aangegeven welke problemen men
is gaan ervaren met het accomodatieregime. De kenmerken van het associatie-
regime die hier tegenover staan, zijn veelal bedoeld als oplossing van deze
problemen. Ook aan deze oplossingen kIeven echter weer bezwaren, er zijn geen
'juiste' of 'goede' keuzen. Elke beleidsaanpak kent naast potentiele voordelen
ook bepaalde risico's en is zodoende niet aIleen een (poging tot) probleemoplos-
sing, maar tegelijkertijd ook een mogelijke bron van nieuwe problemen. In de
hoofdstukken 5 en 6 is dit uitgebreid aan de orde geweest. In het schema vermel-
den we derhalve ook welke potentiele risico's zijn verbonden aan kenmerken uit
het associatieregime.
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Schema 7.2: Vergelijking van het accomodatie- en associatieregime.
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Nadere bescbouwing van bet associatieregime:
voorwaarden scbeppen voor effectieve zelfsturing
De gesignaleerde beleidskeuzen in de praktijk van wetenschapsorganisaties laten
zien dat niet meer -zoals in het klassieke organisatie- en sturingsregime-
volstaan wordt met het aannemen van goede medewerkers en ze vervolgens naar
behoren accomoderen opdat zij - in vrijheid en ongestoord - hun werk naar
behoren kunnen verrichten. De eenmalige 'input'sturing (bij aanname van mede-
werkers) wordt aangevuld met strategieen waarmee op een meer regelmatige
basis sturingsimpulsen kunnen worden gegeven teneinde de organisatie 'op koers'
te houden. Een nadere beschouwing van de onderzoeksresultaten wijst uit dat in
de ontwikkelingsgang van het accomodatieregime naar het associatieregime met
name twee algemene beleidslijnen met daarbij passende interventies worden
gevolgd: een flexibiliserend beleid en een integrerend of kaderstellend beleid.

Het flexibiliserend beleid heeft als oogmerk het vergroten van het adaptief
vermogen in de organisatie. Het gaat hierbij om het voorzien in benodigde
flexibiliteit in kwantitatieve zin (het soepel kunnen inspelen op veranderingen in
de omvang van de vraag) als om flexibiliteit in kwalitatieve zin (het soepel
kunnen inspelen op veranderingen in het soort onderzoek en onderwijs dat
gevraagd wordt). Het streven naar flexibiliteit in de organisatie krijgt op ver-
schillende manieren vorm. Er worden -met name via het personeelsgerichte
beleid - maatregelen genomen om de personele flexibiliteit te vergroten. De
toename van het aantal tijdelijke aanstellingen vergroot de numerieke flexibiliteit
in een organisatie. Het stimuleren van inzetbaarheid en employability werkt
positief uit op de functionele flexibiliteit. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het
vergroten van de organisationele flexibiliteit. De gesignaleerde veranderingen in
de structurering van primaire processen en van besturingsprocessen (productge-
wijze structurering, decentralisatie en dergelijke) beogen een vergroting en
explicitering van het zelfsturend en adaptieve vermogen in de organisatie. In
figuur 7.3 zijn de verschillende vormen van flexibiliteit in een overzicht weerge-
geven.

Het integrerend of kaderstellend beleid houdt in dat er duidelijker kaders worden
gesteld waarbinnen gewerkt dient te worden. Medewerkers en groepen in de
organisatie worden op verschillende manieren directer aangesproken op hun
bijdrage in de organisatie en worden meer betrokken bij het wel en wee van de
organisatie. De productgewijze structurering heeft een dergelijk kaderstellend
effect, alsook het verduidelijken van responsibility-accountability arrangements
op werkeenheidsniveau. Op individueel niveau worden via functioneringsgesprek-
ken kaders aangegeven en het gewenste gedrag geexpliciteerd. Het stimuleren
van een cultuur van resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie is eveneens
een manier van inkadering. Door al deze verschillende vormen van kaders stellen
wordt de 'genestheid' van zelfsturing aangescherpt: (groepen) medewerkers
kunnen zelfsturend zijn binnen het grotere geheeJ - het 'nest' - van de organisa-
tie.

188



Benodigde f1exibiliteit in de organisatie

kwantitatieve tlexibiliteit
de mate waarin de weten-
schapsorganisatie tegemoet
moet komen aan de zich
voortdurend wijzigende
kwantitatieve vraag
naar kennis

(moet worden
gerealiseerd
door)

productietlexibiliteit
f1exibiliteit van en in het
kennisontwikkelings- en
kennistoepassingsproces

personele tlexibiliteit

functionele flexiliteit
- (bredere) inzetbaarheid

medewerkers

PERSONEELS-
BELEID

kwalitatieve tlexibiliteit
de mate waarin de weten-
schapsorganisatie tegemoet
moet komen aan de zich
voortdurend wijzigende
kwalitatieve vraag naar
kennis

organisationele of structurele
tlexibiliteit

structurering primaire
processen (productgewijze
structuur)
structurering
besturingsprocessen
(decentralisatie, integraal
management)

ORGANISATIE-
ONTWIKKELING

Figuur 7.3: Mogelijkheden omflexibiliteit te creeren in wetenschapsorganisaties
(naar Fruytier/Van Sluijs 1996: 73).
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Het geheel overziend is de globale ontwikkelingsrichting binnen wetenschapsor-
ganisaties er een van goede condities creeren om in te kunnen spelen op verande-
ringen in de omgeving en voorwaarden scheppen voor effectieve zelfsturing,
Flexibiliteit en speelruimte op decentraal niveau vergroot het (lokale) adaptieve
en zelfsturende vermogen in de organisatie. Door kaders te stellen is er meer
aandacht voor de effectiviteit van zelfsturing bekeken vanuit organisatiedoelen en
-belangen.
In het voorwaarden scheppen voor effectieve zelfsturing schuilt het belangrijkste
strategische moment van de nieuwe organisatie- en sturingspraktijk in weten-
schapsorganisaties. Niet de afstemming of congruentie met een concrete, inhou-
delijke strategie staat voorop, als weI de mogelijkbeden en manoeuvreerruimte
om in de toekomst in te kunnen spelen op zich voordoende vragen en problemen.
Deze gedachtengang sluit aan bij de benaderingswijze van Ten Have om human
resource management op te vatten als een instrument om keuzemogelijkbeden in
de toekomst te vergroten:

"Personeelsbeleid dient strategisch beLeid te zijn. Nu zit er een merkwaardige
tegenstrijdigheid verschoLen in de term strategisch personeeLsbeLeid. Een van de
redenen om te komen tot HRM was nu juist de toenemende turbuLentie in de
zakelijke en maatschappeLijke omgeving van bedrijven. In een dergeLijke omgeving
zijn doe Len, middelen en effecten geen Lang Leven beschoren. Een strategie van
strategieverandering Lijkt dan meer op zijn pLaats. (.. J Ook HRM kan beter
worden beschouwd als een instrument om keuzemogelijkheden in de toekomst te
vergroten dan een vaste, gepLande route met aan het eind succes in het verschiet"
(Ten Have 1993: 279).

Door het creeren van manoeuvreerruimte is het nieuwe organisatie- en sturings-
regime beter bestand tegen turbulentie in de omgeving en complexiteit dan het
klassieke organisatie- en sturingsregime. Het kan aangemerkt worden als een
hoger niveau van organiseren (Mastenbroek 1993; Van der Erve 1994).

Het associatieregime tussen beheersing en betrokkenheid
Het onderzoek naar de concrete wijzen van HR-beleid in wetenschapsorganisaties
heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van een fundamentele vraag in de
organisatiesociologie, namelijk op welke wijze coordinatie en cooperatie ten
behoeve van organisatiedoelen kan worden verkregen, gegeven het feit dat mede-
werkers eigen doelen en verwachtingen hebben. Het antwoord op dit funda-
mentele probleem kan worden gevonden in het spanningsveld tussen de nodig
geachte mate van beheersing (control) en de benodigde mate van vertrouwen in
en betrokkenheid van medewerkers, tot uiting komend in het toekennen van
autonomie. Zoals eerder aangegeven zal in wetenschapsorganisaties, gegeven de
aard van de werkzaamheden, dit spanningsveld gekenmerkt moeten worden door
een hoge mate van vertrouwen en autonomie en een geringe mate van control.
Wetenschappelijk werk laat zich nu eenmaal niet op detailniveau sturen en
beheersen, een grote mate van control in wetenschapsorganisaties kent vele
disfuncties. Betrokkenheid van en vertrouwen in medewerkers zijn essentiele
uitgangspunten in elk sturings- en organisatieregime in wetenschapsorganisaties.
Dit is niet ter discussie gesteld in deze studie, weI de vraag op welke wijze het
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'bouwen op vertrouwen' gestalte kan krijgen. Meerdere modaliteiten lijken
hierbij mogelijk. Er is een zekere speelruimte om - binnen het uitgangspunt van
'bouwen op vertrouwen' - eigen, bij de situatie passende keuzes te maken.

De ontwikkelingsgang van het accomodatieregime naar het associatieregime kan
worden bezien in dit licht. Eerder is aangegeven dat de balans bij het acco-
modatieregime sterk doorslaat naar betrokkenheid, vertrouwen en een grote mate
van autonomie. Hetzelfde geldt ook voor het associatieregime, maar hier zijn
tevens enkele beheersingsmechanismen ingebouwd. Het gaat niet om beheersing
van de werkprocessen zelf, als wel om een zekere strategische beheersing door
het verhelderen van de kaders waarbinnen gewerkt dient te worden en het
verduidelijken van responsibility-accountability arrangements. Het is dan ook
beter te spreken van een toegenomen doelgerichtheid en verantwoordelijkheid
dan van beheersing. Organisatiebelangen, problemen in de organisatie en organi-
satiedoelen worden veel explicieter dan voorheen op de voorgrond geplaatst. In
het associatieregime is zodoende sprake van en een hoge mate van vertrouwen en
benodigde betrokkenheid en een zekere mate van - strategische - beheersing.

Het associatieregime in verschillende contexten
Het associatieregime zal niet in elke wetenschapsorganisatie in gelijke mate
passend of wenselijk zijn. Verschillen in context (i.e. eontingentiefactoren)
spelen een rol. In de beschrijving van de ontwikkelingen in de casussen is dit
soms naar voren gekomen. Het kan de behoefte oproepen aan een typologie:
wanneer, onder welke omstandigheden is het associatieregime het meest passend?
Het onderzoeksmateriaal leent zich niet tot het doen van dergelijke uitspraken.
Het opstellen en testen van een dergelijke typologie is relevant voor vervolgon-
derzoek. Dit neemt niet weg dat op basis van ons onderzoeksmateriaal tentatief
enkele opmerkingen gemaakt kunnen worden.

Allereerst over verschillen al naar gelang de aard van financiering c.q. 'nabijheid
van de markt'. Het belang van deze contingentiefactor is duidelijk waar te nemen
in de onderzochte wetenschapsorganisaties. Daar waar directer dan voorheen
doelstellingen en prestatie- of outputeisen zijn gekoppeld aan financiering, doet
het associatieregime sterk opgeld.

Een tweede mogelijk verschilpunt betreft de aard van werkzaamheden (funda-
menteel of toegepast werk). In termen van de hier gehanteerde regimes is de
verwachting in de literatuur dat in organisaties waar fundamenteel werk wordt
verricht het accomodatieregime passend is terwijl bij toegepast wetenschappelijk
werk het associatiemodel geschikt is. De door ons onderzochte wetenschapsorga-
nisaties passen deels in dit beeld. In de casussen waar fundamenteel onderzoek
wordt verricht en de aard van de gewenste kennisontwikkeling in sterkere mate
mono-disciplinair van aard is, is de verandering richting het associatieregime
minder uitgesproken dan in de instituten voor toegepast onderzoek. In deze
laatste organisaties is echter een externe, op producten en markten gerichte focus
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(tot uiting komend in het associatieregime) pas doorgevoerd bij een sterk toege-
nomen financiele of marktdruk (zie ook §4.1). De aard van fmanciering en de
nabijheid van de markt lijkt derhaive bepalender dan de aard van werkzaamheden
(toegepast of fundamenteel).

Ben derde Iaatste mogelijk verschilpunt in de passendheid van het associatieregi-
me betreft verschillen tussen wetenschapsgebieden. De door ons onderzochte
casussen sluiten niet aan bij de verwachting uit de Iiteratuur (zie §4.1) dat beta-
wetenschappen meer intern samenhangend en 'georganiseerd' zijn dan aipha- en
gammawetenschappen en derhaive het associatieregime hier meer van toepassing
is. Een gammafaculteit (FSW-UU) beweegt zich bijvoorbeeid nog het meest van
aIle vier onderzochte faculteiten in deze richting. Relevanter dan het weten-
schapsgebied sec lijkt de mate waarin kennisintegratie en samenwerking in
teamverband belangrijk wordt gevonden. Is dit het gevaI, dat zijn de integrerende
en kaderstellende elementen uit het associatieregime zinvol en gewenst.

7.2 OMGAAN MET SPANNINGSVELDEN:
DE UITDAGING VAN HR-BELEID IN WETENSCHAPSORGANISATIES

Ontwikkeling van HR-beleid in wetenschapsorganisaties is geen kwestie van het
zoeken naar definitieve oplossingen voor problemen of het maken van de 'juiste'
keuzen in organisatie en sturing. We hebben er herhaaidelijk op gewezen dat
eike oplossing naast bepaaide kansen ook risico' s met zich meebrengt. De
grootste uitdaging schuilt in het voortdurend schipperen tussen de diverse en
soms tegenstrijdige vereisten waarmee wetenschapsorganisaties te maken hebben.
Mayntz verwoordt dit poetisch:

"Fur den Leiter einer Forschungsorganisation ist die Notwendigkeit, Scylla und
Charybdis zu vermeiden, keine nur einmal zu absolvierende Heldentat, sondem
nie endendes Alltagsgeschaft" (Mayntz 1985: 31).

Eenzijdige keuzen, waarbij de balans sterk naar een kant doorslaat, brengen
potentiele nadelen of risico's met zich mee. Het impliceert niet dat het omgaan
met spanningsveiden het kiezen van een positie in het middengebied inhoudt.
Veelal is het gewenst in beide kanten van een spanningsveid te voorzien. En-en
denken in plaats van Of-Of denken staat voorop, waarbij de spanningen en soms
tegenstrijdige vereisten in een organisatie niet worden opgevat ais conflicten
(zoais weI het geval is in de klassieke beeldvorming random professionals in
organisaties), maar juist als productieve spanningen of, in bewoordingen van
Pelz en Andrews (1976), als 'creative tensions'. Deze paragraaf is gewijd aan
het benoemen en bespreken van de belangrijkste spanningsvelden zoals die in dit
onderzoek naar voren zijn gekomen.
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Basisspanningsvelden
Startpunt is het analytisch bekijken van spaoningsvelden die zich in een organisa-
tie ktinnen voordoen. Ervan uitgaande dat in een organisatie zowel organisatie-
doelen en -belangen een rol spelen, alsook persoonlijke doelen en belangen van
medewerkers, kunnen in principe drie basisspaoningsvelden worden benoemd.
Deze zijn in figuur 7.4 weergegeven, we lichten ze kort toe.

ORGANISATIE

Streven naar adaptatie;
het vermogen om te reageren
en in te spelen op (verande-
ring en in) de omgeving

spanning

Streven naar synergie;
het te behalen voordeel van
gezamenlijkheid in de
organisatie

MEDEWERKERS

Streven naar
individualiteit,
uitdaging, vrijheid en
ongebondenheid

spanning

Streven naar zekerheid,
veiligheid, gezamenlijkheid
en 'erbij horen'

spanning
rondom
benodigde
legitimatie

Figuur 7.4: Overzicht van basisspanningsvelden.

Allereerst is er een spanningsveld tussen organisatiedoelen en -belangen en
persoonlijke doelen, wensen en verwachtingen van medewerkers. Omdat - juist
in wetenschapsorganisaties - betrokkenheid alsmede gemotiveerde cooperatie en
inzet van medewerkers essentieel is, is het een belangrijk spaoningsveld. Aan-
dacht is nodig voor het 'psychologisch contract' tussen medewerkers en organisa-
tie. Dit komt onder andere tot uiting in het benodigd draagvlak voor beleidskeu-
zen die de benutting en ontwikkeling van personele competenties beinvloeden.
Zonder acceptatie kan een wetenschapsorganisatie niet goed functioneren, voor-
zien moet worden in een voldoende mate van legimatie. Eenzijdigheid is echter
risicovol: bij een te grote nadruk op verwachtingen en wensen van medewerkers
kunnen organisatiedoelen en -belangen onvoldoende aan bod komen. Een te
sterke en exclusieve nadruk op organisatiedoelen en veronachtzaming van het
kunnen realiseren van persoonlijke doelen werkt daarentegen demotiverend en
contraproductief.

Een tweede basisspaoningsveld betreft de spanning tussen verschillende organisa-
tiedoelen onderling. Met name het bevorderen van synergie in de organisatie en
het streven naar adaptatie en flexibiliteit om in te kunnen spelen op (veranderin-
gen in) de omgeving kunnen op gespannen voet staan. Deze spanningsverhouding
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is bij de bespreking van beleidskeuzen in hoofdstuk 5 en 6 herhaaldelijk naar
voren gekomen.

De twee genoemde basisspanningsvelden zijn gerelateerd aan de functionele
vereisten in een organisatie, zoals in deze studie gehanteerd. Ben derde basis-
spanningsveld betreft mogelijke tegenstrijdigheden tussen verschillende persoon-
lijke doelen en verwachtingen van medewerkers. Het heeft met name betrekking
op de spanning tussen enerzijds de behoefte bij medewerkers aan zekerheid,
veiligheid, gezamenlijkheid, het gevoel ergens bij te horen etcetera. en anderzijds
de behoefte aan individualiteit, uitdaging, vrijheid en ongebondenheid. De balans
tussen deze punten zal voor individuele medewerkers verschillend liggen. Welke
wensen, voorkeuren en verwachtingen van medewerkers prominent zijn binnen
wetenschapsorganisaties is niet empirisch onderzocht. Dit spanningsveld laten we
grotendeels buiten beschouwing'.

Hiermee zijn in abstracte bewoordingen de basisspanningsvelden aangegeven
waarmee wetenschapsorganisaties (en in wezen elke organisatie) te maken
hebben. Ze kunnen nader geconcretiseerd worden aan de hand van vier span-
ningsvelden zoals die naar voren zijn gekomen bij de bespreking van risico's en
kansen van beleidskeuzen in hoofdstuk 5 en 6. In elk van deze vier spanningsvel-
den komt de spanning tussen organisatiedoelen onderling en die tussen organisa-
tiedoelen en persoonlijke doelen van medewerkers terug. We lichten de vier
concrete spanningsvelden toe.

Spanningsveld tussen autonomie en interdependentie
Een spanningsveld dat een prominente positie inneemt bij de HR-beleidsinitiatie-
yen in de casussen is de balans die gevonden dient te worden tussen enerzijds de
benodigde interdepentie c.q. gezamenlijkheid in de organisatie en anderzijds de
voor de uitvoering van werkprocessen noodzakelijke autonornie en zelfstandig-
heid van (groepen) medewerkers in de organisatie. Dit spanningsveld heeft
betrekking op afwegingen omtrent de afzonderlijke delen en het geheel en
correspondeert direct met de spanning tussen respectievelijk synergie en adapta-
tie. Organiseren op interdepenties en gezamenlijkheid stirnuleert synergie en
samenhang van de delen in de organisatie. Het vergroten en benadrukken van
autonomie en zelfstandigheid van eenheden en medewerkers bevordert het
zelfsturend en adaptieve vermogen van de afzonderlijke delen in de organisatie.

2 Hier ligt wei een interessant punt voor verder onderzoek. In de klassieke beeldvorming rondom
professionals en ook wetenschappers wordt ervan uitgegaan dat deze balans sterk doorslaat naar
individualiteit en vrijheid (zie §3.2). Vraag is in hoeverre deze beeldvorming nog steeds correspon-
deert met de wensen en verwachtingen van de huidige generatie wetenschappers. Hierop aansluitend
is een tweede interessante onderzoeksvraag hoe wetenschappers denken over de geschetste nieuwe
vormen van organisatie en sturing. In hoeverre wordt dit geaccepteerd en leiden Hk-beleidsinitiarie-
yen tot gevoelens vanfaimess en equity? Met deze tweede vraag wordt de spannningsbalans tussen
organisatie- en persoonlijke doelen vanuit medewerkersperspectief in kaart gebracht.
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Het spanningsveld tussen interdependentie en autonomie is op verschilIende
manieren naar voren gekomen in de casussen (zie figuur 7.5).

Interdependentie/
gezamenli jkheid:
• integra tie
• centripetale krachten
• gemeenschappelijke waarden

Autonomie:
• differentiatie
• centrifugale krachten
• culturele verscheidenheid

Figuur 7.5: Spanningsveld tussen interdependentie en autonomie.

Een eerste punt van afweging in het spanningsveld tussen interdependentie en
autonomie betreft de gewenste en noodzakelijke mate van integratie en diffe-
rentiatie in de organisatie. Een zekere mate van differentiatie en afsplitsing van
taken en werkzaarnheden in afzonderlijke groepen is nodig om de organisatie
'behapbaar' te houden. Een gebrek aan differentiatie leidt tot een enorme com-
plexiteit in de organisatie omdat alles met alles samenhangt. Het zelfsturend en
lokaal adaptieve vermogen in de organisatie wordt aangetast. Aan de andere kant
is in een organisatie ook een zekere mate van integratie en samenwerking nodig.
Het gemeenschappeIijke dat de meer of minder gedifferentieerde eenheden bindt,
vergt aandacht. TeveeI differentiatie Ieidt tot fragmentatie in de organisatie en het
uiteen val1en in los van elkaar staande eenheden. Verlies aan synergie is dan een
wezenlijk risico.
De mate van integratie en differentia tie wordt sterk bepaald door de wijze van
structurering van de primaire processen. In de onderzochte wetenschapsorganisa-
ties is sprake van een toenemende differentiatie door de vorming van productge-
orienteerde eenheden die ieder voor zich en (inboudelijk) onafhankelijk van
andere groepen hun werkzaarnheden verrichten. Compensatie voor de differen-
tierende effecten van de organisatiestructurering kan worden gevonden in de
structurering zelf, door hulpstructuren of dwarsverbanden in te stellen. Daarnaast
zoeken sommige organisaties compensatie in een personeelsbeleid waarbij ar-
beidsmobiliteit tussen eenheden en een organisatiebreed Ioopbaanbeleid wordt
gestimuleerd. Integratie wordt zodoende bevorderd door en via medewerkers.
Ook het streven naar homogenisering van cultuur (,sturen via cultuur') werkt
integratie in de hand.

Het spanningsveld tussen interdependentie en autonomie heeft ten tweede te
maken met de benodigde balans tussen centrifugale en centripetale krachten.
Waar het spanningsveld tussen integra tie en differentiatie vooraI wordt bepaald
door de structurering van primaire processen, is de structurering van besturings-
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en besluitvormingsprocessen bepalend voor het spanningsveld tussen centrifugale
en centripetale krachten. Een zekere mate van decentralisatie van verantwoorde-
lijkbeden en bevoegdheden en daarmee ruimte voor zelfsturing is nodig teneinde
de organisatie wendbaar te houden en potentie tot localized adaption in te bou-
wen. Dit kan gepaard gaan met een gezonde mate van onderlinge competitie.
Indien echter decentralisatie te ver doorschiet en centrifugale krachten tezeer de
overhand hebben, verdwijnt de gezamenlijkheid uit de organisatie en blijft een
collectieve orienta tie onderontwikkeld. Gezonde competitie maakt dan plaats voor
nadelige interne concurrentie. Wil een organisatie niet uiteen vallen in volledig
losstaande delen, dan zijn centripetale krachten en een zekere mate van centrali-
satie -bijvoorbeeld een coordinerende rol door het hoger management- even-
eens nodig. Risico hiervan is dat het doorslaat naar strakke beheersing van werk-
processen, waardoor het zelfsturend en lokaal adaptieve vermogen wordt aange-
tast. Hoe dan ook, de verhouding tussen organisatiebrede belangen en totale
baten in de organisatie in tegenstelling tot deelbelangen en eigen baten is een
belangrijke punt van aandacht.
In de onderzochte wetenschapsorganisaties zijn zowel centrifugale als centripetale
ontwikkelingen waargenomen. Decentralisatie van bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden gaat samen met inkaderen van autonomie binnen strategische richtlij-
nen. Werkeenheden en hun leidinggevenden worden directer aangesproken op het
functioneren van de groep.

Een derde en laatste invalshoek bij het spanningsveld tussen interdependentie en
autonomie hangt samen met de meer of minder homogene cultuur in een orga-
nisatie. Ook hier is uit het oogpunt van en synergie en adaptief vermogen zowel
een sterk 'wij-gevoel' en gemeenschappelijkheid in waarden wenselijk alsook
culturele verscheidenheid waarbij ruimte is voor een eigen cultuur en identiteit
van werkeenheden, passend bij hun (werk)omstandigheden. Een exclusieve
benadrukking van een van beide kanten van dit spanningsveld brengt synerge-
tische danwel adaptieve risico's met zich mee.

Het spanningsveld tussen interdependentie en autonomie is tot dusver beschreven
als een spanningsveld tussen de twee functionele vereisten synergie en adaptatie.
Bij het zoeken naar balans op deze punten speelt echter ook de spanningsver-
houding tussen organisatiedoelen en persoonlijke doelen van medewerkers mee.
Sterk inzetten op interdependenties en gezamenlijkheid in de organisatie levert
immers niet aIleen risico's op voor het adaptieve vermogen in een organisatie,
maar kan ook leiden tot acceptatieproblemen bij medewerkers. Benadrukking van
en sturen op interdependentie spoort Diet met de in de klassieke beeldvorming
van professionals centraal staande autonomiebehoefte. Alhoewel - zoals aangege-
yen in §3.2 - de professionele autonomiebehoefte Diet verabsoluteerd moet
worden, spelen conflicten over autonomie wel degelijk een belangrijke rol bij
beleidsontwikkeling op het vlak van human resources. Het betekent overigens
niet dat een grote mate van differentiatie, decentralisatie en culturele eigenheid
een garantie is voor acceptatie. De aard van autonomie die hiermee verkregen
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wordt, hoeft niet per defmitie overeen te stemmen met de door medewerkers
gewenste autonomie. Differentiatie, decentralisatie en culturele eigenheid geeft
vooral autonomie op groepsniveau, terwijl in de professionele beeldvorming ook
individuele autonomie hoog in het vaandel staat.

Eerder hebben we aangegeven dat er geen 'juiste' wijzen van organisatie en
sturing zijn, maar dat de uitdaging van HR-beleid ligt in het laveren tussen
verschillende vereisten en behoeften in de organisatie. De vraag is dan op welke
wijze het en-en-denken rondom het spanningsveld tussen autonomie en interde-
pendentie concreet kan worden ingevuld. Het principe van 'geneste zelfsturing'
zoals besproken in §5.3 doet hier goede diensten. De genestheid van zelfsturing
is van toepassing op verschillende niveaus in de organisatie, zowel op het niveau
van individuele medewerkers en de groep waarbinnen zij werken, als op het
niveau van een werkeenheid binnen een onderzoeksinstituut of faculteit. Kern is
telkens het aangeven van de grote lijnen waarbinnen medewerkers en groepen
verder autonoom kunnen werken en hun eigen afwegingen tussen doelen, taken,
middelen en werkwijzen kunnen maken. Bij het instandhouden van de precaire
balans tussen en interdependentie en autonomie, is het adagium 'managing ends,
not means' (vgl. Raelin 1985). Geneste zelfsturing betekent concreet het bevor-
deren van autonomisering en differentatie alsook centralisatie op hoofdlijnen en
het zorgdragen voor de benodigde integratie en gezamenlijkheid in de organisa-
tie. Het biedt een mogelijke oplossing voor het omgaan met het spanningsveld
tussen de organisatiedoelen adaptatie en synergie en ook voor de spanning tussen
organisatiedoelen en persoonlijke doelen van medewerkers. Geneste zelfsturing
is een principe dat goed lijkt te passen bij professionals en binnen professionele
organisaties zoals wetenschapsorganisaties.

Spanningsveld tussen specialisatie en diversiteit
Een andersoortig spanningsveld dat herhaaldelijk naar voren komt in de casussen
is de spanning tussen enerzijds de benodigde specialisatie voor het werk en de
gewenste specialistische ontwikkeling van medewerkers en anderzijds de behoefte
aan gemtegreerde kennisbenutting in werkprocessen en een zinvolle diversiteit in
ontwikkeling van medewerkers (zie figuur 7.6). Gezien de centrale plaats die
specialistische exptertise inneemt in de beeldvorming rondom professionals (zie
§3.2), is het niet verwonderlijk dat dit spanningsveld gevoelig ligt in weten-
schapsorganisaties.
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Figuur 7.6: Spanningsveld tussen specialisatie en diversiteit c.q. geintegreerde
kennisbenutting.

Specialistische kennis en specialisatie van en door medewerkers is een groot
goed in wetenschapsorganisaties. Actuele, diepgravende kennis van het vakge-
bied is nodig om goede resultaten te kunnen boeken. Goede resultaten waarmee
voor de organisatie relevante toepassingen en innovaties tot stand worden kunnen
worden gebracht enlof waarmee erkenning en status binnen de wetenschappelijke
gemeenscbap wordt verkregen. Specialisatie is verder vanuit efficientie-overwe-
gingen belangrijk: bet bevordert kennisaccumulatie en maakt een efficiente inzet
van medewerkers mogelijk. Een exclusieve nadruk op specialistische kennis-
ontwikkeling brengt ecbter risico's met zicb mee. Een disciplinegewijze structuur
- bevorderlijk voor specialisatie - kan kennisintegratie belemmeren en leiden tot
gebrekkige product- of doelgericbtheid. Overspecialisatie impliceert bovendien
een eenzijdige benutting van competenties, betgeen op termijn kan resulteren in
obsoletie en bet vastlopen van medewerkers omdat ze onvoldoende nieuwe
leerervaringen en uitdagingen bebben.

Niet aIleen specialisatie en een specialistiscbe ontwikkeling van medewerkers is
derbalve gewenst. Productgericbt werken vraagt vaak om gelntegreerde kennisbe-
nutting. En bet voorkomen van obsoletie en vastlopen van medewerkers maakt
diversiteit in de ontwikkeling van medewerkers gewenst. Het komt de inzetbaar-
beid (employability) van medewerkers op langere termijn ten goede en vergroot
daarmee de flexibiliteit en bet adaptief vermogen in de organisatie. Ook aan de
mogelijkbeid en wenselijkbeid van geintegreerde kennisbenutting en diversiteit
zitten ecbter grenzen. Het is zaak rekening te bouden met de risico's van ver-
snippering van kennis en kunde en een gebrekkige expertise-opbouw bij mede-
werkers en voor de organisatie als gebeel. Dit is nadelig voor de adaptieve
mogelijkbeden op langere termijn en voor de efficientie van arbeidsinzet.

Uit de beschrijving van bet spanningsveld tussen specialisatie en diversiteit komt
een spanning naar voren tussen de functionele vereisten adaptatie en synergie.
Tevens is sprake van spanning tussen organisatie- en medewerkersbelangen. Het

198



streven naar diversiteit vanuit organisatiebelangen kan op gespannen voet staan
met de wens tot specialisatie vanuit medewerkersperspectief. Ben te sterke
nadruk op specialisatie vanuit organisatiebelangen kan echter roofbouw plegen op
een medewerker, die zo te weinig nieuwe ervaringen opdoet en te weinig ont-
plooiingsmogelijkbeden krijgt.

Oplossingen of compensatiemaatregelen bedoeld om en specialisatie en diversiteit
te bevorderen, kunnen worden gevonden in een loopbaanmodel dat is gebaseerd
op geleidelijke kennisontwikkeling (zie §6.4). Hierbij is sprake van een goede
bandbreedte tussen de uitersten van overspecialisatie en overdiversiteit. Daar-
naast kan de wijze van structurering van primaire process en aanknopingpunten
bieden. Verschillende soorten dwarsverbanden en hulpstructuren bieden compen-
satie voor de risico's bij een disciplinaire, specialisatie bevorderende structure-
ring c. q. een productgerichte structurering. Het toevoegen van dwarsverbanden
in een anderszins disciplinaire structuur versterkt de productorientatie. Hulpstruc-
turen in een productgewijze structurering dienen de nadelige effecten van ver-
brokkeling van kennis tegen te gaan door juist kennisaccumulatie en kennisver-
spreiding te bevorderen (zie §5.2).

Spanningsveld rondom de aard van contractuele arbeidsrelaties
Een derde spanniogsveld in wetenschapsorganisaties speelt zich af rondom de
contractuele arbeidsrelaties' die met medewerkers worden aangegaan en de
hiermee samenhangende problematiek van mate van binding van medewerkers
aan de organisatie (zie figuur 7.7).

Life time
employment,
binding
medewerkers

Flexibele
arbeidsrelaties,
losse band tussen
organisatie en
medewerkers

Figuur 7.7: Spanningsveld rondom de aard van contractuele arbeidsrelaties.

3 Waar de voorgaande spanningsvelden betrekking hebben op de operationele relatie tussen een
organisatie en haar medewerkers, dat wil zeggen op de inhoudelijke kant van het werken in de
organisatie, handelt dit spanoingsveld over de contractuele relatie tussen beiden (vgl. Fruytier 1994;
TirnmerhuislFruytier 1994). De contractuele relatie heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden in
ruime zin, als gevolg van het afgesloten arbeidscontract. Het gaat hierbij om aspecten als de hoogte
van beloning, arbeidstijden en baanzekerheid. We beperken ons hier tot de aard van de aanstelling.
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Uit de bespreldng van beleidskeuzen in de onderzochte wetenschapsorganisaties
komt naar voren dat baanzekerheid een belangrijke aandachtspunt is in het HR-
beleid van de onderzochte onderzoeksinstituten en faculteiten. Veel wetenschaps-
organisaties willen de vanzelfsprekendheid van life time employment doorbreken
en overschakelen naar meer tlexibele arbeidsrelaties. De idee van zekerheid en
zorg 'van wieg tot graf' wordt omgebogen naar het beeld van actieve medewer-
kers die zelf hun loopbaan sturen. Wetenschapsorganisaties zijn bezig het aandeel
tijdelijken in hun personeelsbestand aanzienlijk te vergroten. Op deze wijze
wordt een vanzelfsprekende mobiliteit gegarandeerd en veel personele flexibiliteit
in de organisatie verkregen. Risico van een voortdurende in- en uitstroom van
medewerkers is dat het een goede kennisopbouw en -accumulatie in de weg kan
staan alsook een goede integratie in en betrokkenheid van medewerkers bij de
organisatie. Het kan uiteindelijk de continui:teit van een organisatie in gevaar
brengen. De aard van de contractuele arbeidsrelatie heeft zodoende te maken met
de spanningsverhouding tussen de functionele vereisten adaptatie en synergie.
Het heeft evenzeer betekenis voor het spanningsveld tussen organisatiebelangen
en persoonlijke doelen en belangen van medewerkers. De idee is dat tijdelijke
contracten gevoelens van equity in de ruilrelatie tussen werknemer en organisatie
aantasten, waardoor sprake zal zijn van gebrekkige binding, loyaliteit en betrok-
kenheid van medewerkers.

De risico' s en kansen verbonden aan flexibele arbeidsrelaties danwel relaties
gebaseerd op life time employment wijzen erop dat ook hier en-en keuzen wense-
lijk zijn. Vanuit organisatie-oogpunt is en flexibiliteit door middel van tijdelijke
aanstellingen gewenst, en een zekere mate van integratie, continui:teit, binding en
loyaliteit. Deze en-en situatie kan op verschillende manieren worden gereali-
seerd. Allereerst kan op het niveau van individuele medewerkers worden ge-
streefd naar een zekere balans, bijvoorbeeld door arbeidscontracten aan te gaan
waarin de voor- en nadelen van het in- en uitstroommodel en het long term
employmentmodel worden gecombineerd. Medewerkers worden voor een langere
periode aangesteld (meestal minimaal vijf jaar) , maar weten dat hun aanstelling
eindig is of kan zijn. Een tweede rnogelijkheid voor een en-en-keuze ligt op
bovenindividueel niveau en bestaat uit het streven naar selectieve mobiliteitsstro-
men. Bewuste keuzen worden gemaakt voor langere termijn binding van bepaal-
de, voor de organisatie belangrijke medewerkers en juist (korte) tijdelijke con-
tracten voor anderen. Een derde manier om een en-en-keuze te maken is door
een sterke nadruk op tijdelijkheid in aanstelling te compenseren door op andere
terreinen dan het contractuele juist integratie in de organisatie te bevorderen.
Bijvoorbeeld door de wijze van structurering, het sturen via cultuur en het bena-
drukken van een grote betrokkenheid van leidinggevenden bij (tijdelijke) mede-
werkers.

Spaoningsveld tussen belangen en doelen op korte en langere termijn
Als vierde belangrijk spanningsveld in wetenschapsorganisaties kan tenslotte
worden gewezen op de spanning tussen belangen en doelen op de kortere en
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langere tennijn. Het spanningsveld rondom dit tijdsperspectief beweegt zich
tussen enerzijds een kortetermijndenken, waarbij direct 'scoren' en benutting van
competenties voorop staat en anderzijds een meer op de lange tennijn gerichte
ontwikkeling van kennis en van medewerkers. Het kortetermijndenken gaat
veelal gepaard met een sterke en directe marktgerichtheid redenerend vanuit het
hier-en-nu bedienen van markten. Een te grote nadruk op belangen en -doelen op
de korte tennijn draagt her risico in zich van quick and dirty werken, hetgeen
kan leiden tot een ontbrekende continuiteit en coherentie in wetenschappelijke
programmering. Ontwikkeling van het yak en het op peil houden van benodigde
compententies om ook in de toekomst goed te kunnen presteren kan onderbelicht
blijven. Indien overwegingen op langere termijn voorop staan, wordt juist meer
geredeneerd vanuit eigen kracht, belangstelling en vraagstellingen, hetgeen in
doorgevoerde vonn kan resulteren in een (te) sterke interne, wetenschapsin-
houdelijke gerichtheid en een gebrekkige externe- of marktgerichtheid. In figuur
7.8 is dit spanoingsveld weergegeven.

korte
tennijn,
'scoren'

Jangere
tennijn,
continuiteit

Figuur 7.8: SpanningsveZd tussen korte en Zangere termijn beZangen en doelen.

Het spanoingsveld rondom het tijdsperspectief (korte versus langere tennijn) staat
haaks op de eerder weergegeven spanningsvelden en speelt in al deze spanoings-
verhoudingen een rol. Het komt onder andere naar voren bij het spanoingsveld
tussen autonomie en interdependentie. Een sterke benadrukking van centripetale
krachten - goed voor het adaptieve vermogen op korte termijn - kan op langere
tennijn de samenhang in de organisatie aantasten. Een nadruk op meetbare
nonnen bij het aanspreken van groepen en medewerkers op hun functioneren
benadrukt bier-en-nu presteren, hetgeen ten koste kan gaan van belangen op
langere termijn. Het tijdsperspectief werkt ook door bij het spanoingsveld rond-
om het vraagstuk van specialisatie en diversiteit (ver doorgevoerde specialisatie
is gunstig voor de inzetbaarheid van medewerkers op korte termijn, maar kan op
langere tennijn leiden tot het vastlopen van medewerkers) en bij de spanoing
rondom de contractuele binding van medewerkers (een groot aantal tijdelijke
medewerkers geeft flexibiliteit op korte termijn, maar kan op langere tennijn
leiden tot adaptatie- en innovatieproblemen).
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Ook bij het spaoningsveld tussen belangen en doelen op korte en langere terrnijn
geldt dat een en-en benadering wenselijk is. Alhoewel hiertoe meerdere wegen
openstaan,lijkt vooral het scheiden van projectmanagement (korteterrnijngericht-
heid) en competentiemanagement (gericht op langere terrnijn) een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren (zie §5.2).

7.3 EPILOOG

Deze studie heeft laten zien dat het voeren van HR-beleid in wetenschapsorgani-
saties een continu proces is van omgaan met inherente spanningen en balanceren
tussen tegenstrijdige vereisten. 'Juiste' keuzen bestaan niet, elke oplossing kent
- naast bepaalde kansen - ook risico' s. Wetenschapsorganisaties moeten met die
spanningsvelden (leren) omgaan, en dat niet eenmalig maar als een voortdurend
en terugkerend leerproces. Welke keuzen precies worden gemaakt zal afhangen
van de prestatie-eisen aan de organisatie, van de doelen die worden gesteld en
van de bestuurlijk-organisatorische erfenis van de organisatie. Welke positie
neemt de organisatie nu in op de geschetste spaoningsvelden? Welke disfuncties
doen zich nu voor? Welke veranderingen of aanvullende danwel compenserende
maatregelen zijn gewenst om beter voorbereid de toekomst tegemoet te kunnen
treden?

Dominant in de onderzochte wetenschapsorganisaties is een ontwikkeling in de
richting van het associatieregime. In hun pogingen om benutting en ontwikkeling
van human resources te beinvloeden, plaatsen beleidsmakers organisatiedoelen en
-belangen meer dan voorheen op de voorgrond. Vanuit het perspectief van
medewerkers kan het sterk beheersmatig overkomen, als de 'onttovering' van de
wetenschap. Het kan beleidsmakers het verwijt opleveren de middelmaat tot
norm te verheffen en vrije wetenschapsbeoefening onmogelijk te maken. Onzin-
nig is dit verwijt niet. De autonornie wordt ingekaderd, meer dan voorheen
wordt accountability gevraagd. Van maximale vrijheid zonder rekening te
bouden met organisatiedoelen en -belangen is steeds minder sprake. Kenmerkend
voor het associatieregime is (idealiter) dat wordt gezocht naar een optimale
autonomie om +binnen het nest van de organisatie- goed te kunnen werken.
Anders gezegd: de vrijblijvendheid ten opzichte van de organisatie en organisa-
tiedoelen wordt minder dan voorheen getolereerd.

Het aanstippen van de vroegere vrijblijvendheid relativeert het beheersmatige
karakter van het associatieregime. Niet voor elke medewerker zal het nieuwe
regime merkbare effecten in de dagelijkse werkpraktijk hebben. Binnen de te
stellen kaders is veel speelruimte voor zicb verantwoordelijk voelende, autonome
medewerkers om hun wetenschappelijke taken in vrijheid te beoefenen. Essentie
is veeleer het uitsluiten van vrijblijvendheid dan het precies voorschrijven van
doelen, rniddelen en taken. Medewerkers die echter buiten de gestelde organisa-
tiekaders wensen te werken, en medewerkers die niet al uit zichzelf de verant-
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woordelijkheid voor bepaalde taken en hun prestaties namen, kunnen het nieuwe
regime als beheersmatig en knellend ervaren. Hoe bezwaarlijk is het eehter om
van medewerkers een bijdrage binnen de organisatie te verlangen, om partieipatie
binnen een breed opgezet onderzoeksprogramma te vragen? Hoeveel vrijheid is
nodig om wetensehap adequaat te kunnen beoefenen? Het zijn afwegingen die
binnen elke wetensehapsorganisatie aan de orde zijn en waarop lokaal een
antwoord gevonden moet worden.

Het assoeiatieregime hoeft ook zeker met te resulteren in het primaat van de
middelmaat. Zoals gezegd: er blijft aIle ruimte voor ereativiteit en eigenzinnig-
heid, zij het dat vrijblijvendheid ten opziehte van de organisatie niet meer wordt
geaeeepteerd. Men kan zelfs stellen dat het assoeiatieregime meer en explieieter
mogelijkheden biedt om te sturen op exeellentie dan het klassieke regime. Het
biedt aanknopingspunten om de diverse kwaliteiten van alle medewerkers in de
organisatie naar waarde te sehatten en ze beter te benutten en te ontwikkelen,
niet aIleen die van de exeellente medewerkers. Dit kan de exeellentie van de
organisatie als geheel bevorderen.
Exeellentie van de organisatie kan niet een-op-een gelijkgesteld worden met een
aantal exeellente individuen in de organisatie. Alhoewel het een noodzakelijke
voorwaarde is, spelen er bij het creeren of in stand houden van een exeellente
organisatie meer zaken. Van belang is dat de exeellente medewerkers niet buiten
de organisatie staan en een geheel eigen weg volgen, maar ook een plaats hebben
in de organisatie. Juist zij hebben een rol als inspirator en motivator om de
kaders mede inhoud te geven en om anderen op sleeptouw te nemen met hun
enthousiasme.

Met deze epiloog willen we een kanttekening plaatsen bij de vrees voor een te
sterke beheersmatige benadering van HR-beleid in wetensehapsorganisaties. Het
aan de orde stellen van deze vrees attendeert evenwel tereeht op het gevaar van
doorslaan in de riehting van een te sterke, exclusieve nadruk op associeren,
Hierin sehuilen belangrijke disfuncties, met name in legitimerende zin: het heeft
nadelige effeeten op betrokkenheid en motivatie medewerkers. Medewerkers
noeh organisatie zijn hiermee gediend. Van belang is om binnen de organisatie
-participatief - te bepalen wat men wil zijn, welke doelen voorop dienen te
staan. Zo zijn we terug bij de hoofdthematiek van deze studie, de benodigde
dubbele passendheid van HR-beleid in wetensehapsorganisaties.
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Summary

Introduction
Dutch society, like many other societies, is becoming more and more knowledge
intensive. Knowledge is an important factor for economic and societal develop-
ment. The public authorities strive to strengthen the interaction between the
public science organizations (universities and public research institutes) and
society in general. New steering instruments have been developed to stimulate
the link between demand and supply on the 'knowledge market', as well as the
efficiency, quality, and flexibility of science organizations. The pronounced
importance of knowledge in Dutch society notwithstanding, science organizations
have been confronted with severe cutbacks in budgets since the eighties. In short,
the environment for science organizations can be characterized as turbulent. New
and higher demands have to be met, both in quantitative and qualitative terms.
To cope with this turbulence and new demands, science organizations not only
have to make new strategic choices, but also have to rethink their present man-
ner of organizing. Since the human factor plays a very important role -science
is after all a human business - adjustments in Human Resource policies (HR
policies) are especially crucial.

This study is about HR policies in (public) science organizations, by which we
mean all policies directed at the deployment and employability of the human
resource. These policies are broadly defined. They include not only the use and
development of individual competences (i.e. personnel management), but also the
organization of the human resource (i.e. organizational development). While
personnel management directly influences the behavior, functioning and perfor-
mance of staff, organizational development is aimed at influencing the structural
and cultural conditions under which scientists work and so aimes at influencing
their deployment and employability.
In studying HR policies in science organizations, the specific characteristics of
scientific work, scientists and science organizations need to be taken into ac-
count. HR policies need to be tailored to these specific conditions and the expec-
tations scientists bring to work. At the same time, HR policies should enable
science organizations to realize their strategic goals and cope with the new and
higher demands they are confronted with. What is needed is therefore doubly
suitable HR policies. Looking for such doubly suitable policies is the main
challenge of HR policy making in science organizations and the goal of this
study. We address this issue at two different levels. Empirically, we assess the
specific HR policy choices that are being made in science organizations: what
are these choices and how can they be evaluated in terms of the needed doubly
appropriateness of HR policies? This is the main question to this study. At a
more abstract level, we use these concrete HR policies to reflect on changes in
the 'organization and steering regime' in science organizations (i.e. the pattern
of steering practices in an organization in which the opinions about suitable



forms of steering and organizing the work and staff come to the fore). A second
research question is about changes in this regime and the course it takes. Before
discussing these issues, it is necessary to identify the reasons for altering existing
HR policy practices. This leads to a third research question to be answered first:
what factors in the environment of science organizations make change necessary;
what problems are perceived within the organization that demand a change in the
old ways of organizing and steering?

This project is based on a number of case studies. We studied (changes in) HR
policy in four university faculties, five public research institutes and - to see
what 'good practices' are available elsewhere- also in three private Research &
Development (R&D) laboratories. The science organizations under investigation
show differences in scientific disciplines (both alpha/gamma and beta disciplines
are included), as well as differences in type of work (fundamental and applied
research). All 12 organizations are medium sized (ranging from 80 to about 750
scientific staff) and are relatively autonomous in their HR policy making. The
case studies are retrospective in nature. We did not limit ourselves to studying
changes in HR policies at the moment of the case study itself, but also looked
back in time. We did not pick a specific time period (e.g., only changes after
1985 or 1990), but followed the dynamics of the organizations' HR policy
making process. Some changes started in the eighties, others in the nineties. We
labeled this 'natural' point in time the starting position for HR policy develop-
ment.

Context
The empirical part of the study is preceded by a general introduction to the
subject (Chapter 1) and an elaboration of the study as described above, based on
the Human Resource Management (HRM) and more general, sociological, litera-
ture on organizations and change in organizations (Chapter 2). The last non-
empirical chapter (3) contains a description, based on the literature, of the
specific context in which HR policy in science organizations has to be made.
First of all, the special nature of scientific work is established. It is characterised
as complex work with a high degree of uncertainty in input, throughput, and
output. The work is very knowledge intensive and requires the use of a structu-
red body of knowledge. Next, the special nature of professionals c.q. scientists
is discussed. This provides insight into the orientations, aspirations, and motiva-
tions of scientists, which HR policies should take into account. Generally,
professionals (and scientists) are attributed the following characteristics: high
level of expertise, need for autonomy, high commitment to the work, identificati-
on with the profession and fellow professionals and not the organization, strong
preference for peer control and, fmally, adherence to professional ethics. The
idea of needed autonomy is particularly strong, it has almost become synony-
mous with professionality. All HR policies will have to take this need for auto-
nomy into consideration. Because of the relevance of autonomy, this is discussed
in more detail. The question of what kind of autonomy is needed and how much
of it is put forward. Based on the (perception of) characteristics of scientific
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work and scientists, often implicit choices were made in the past concerning the
most suitable way to organize and steer science organizations. These choices
form the 'organizational inheritance' of the organizations. The general picture,
again based on the literature, is that in the past science organizations were highly
accommodating to their scientific staff. Accommodating in material aspects
(sufficient budgets, good facilities, and infrastructure) as well as accommodating
in less tangible aspects, like a way of organizing 'suitable' to scientific work and
scientists. This included leaving the professionals to do their work and not
bothering them with organizational requirements, a high degree of freedom or
autonomy, no hierarchical interference, structuring in loosely coupled units by
(sub)disciplines, combined with tolerance for each other's functioning and
performance and keeping collegial distance. The most important point in the
steering process is the selection of new staff. Once a scientist is on board, no
further steering is deemed necessary or appropriate. Scientists are supposed to be
self-managing and also 'self-propelling': they should seek or make their own
challenges and development. This pattern of accommodation is put forward as
the classical way of organizing and steering in science organizations and forms
the starting point for the empirical research into (changing) HR policies in
science organizations. Figure 1 represents the outline of the study, comprising
the empirical chapters.

turbulence
in environment,
outer context
(paragraph 4.2)

HR policy choices:
organization
development
(Chapter 5)

starting position
in the cases:
'organizational
inheritance'
(paragraph 4.1)

needed change,
(strategic) goals
(paragraph 4.4)

reflection on
changes in
organization- and
steering regime
(Chapter 7)

internally percei-
ved problems,
inner context
(paragraph 4.3)

HR policy choices:
personnel
management
(Chapter 6)

Figure 1.' Outline of the study
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Motives for change
The empirical section starts with a short review of the 'organizational inheritan-
ce' by discussing the applicability of the classical regime - as presented in the
literature - for the cases in our study. This gives insight into the 'starting posi-
tion' of the cases (see above) from which changes in HR policies need to be and
are being made. The starting positions of the university faculties show the
greatest resemblance to the classical regime, but the 'organizational inheritance'
in the research institutes can also be broadly characterised as such. In two of the
three R&D cases, the classical pattern is not applicable (anymore). In these
organizations, the framework within which autonomous scientists have to work
is much more elaborate. However, the starting position in the third R&D case
also approximated the classical regime.
Next, we looked into the question why science organizations (should) change
their old manners of organizing and steering. For this we looked at the outer and
inner contexts of science organizations. Most had to cope with external turbulen-
ce which meant pressure to change their old habits. The public authorities use
fmancial support to press new demands on science organizations, more or less
forcing them to leave their ivory tower. Universities and research institutes not
only have to generate more output, but these outputs must be relevant for society
at large. At the same time, science organizations have to deal with cutbacks in
budgets. In short, they have to do more with less. Moreover, there are changes
in the discpline of science itself. New themes, often of an interdisciplinary kind,
in research and education announce themselves, necessitating more cooperation
and integration of scientific work. This also leads to a rethinking of the old ways
of organizing.
Science organizations also have to deal with turbulence in their inner context.
This partly concerns existing, but latent problems made manifest by the pressures
from outside. The perceived problems include: fmancial shortages, insufficient
external orientation or orientation to the 'market' and market demands, no joint
goals, poor cooperation between individual scientists and between (sub)discipli-
nary groups, poor yields and quality problems in education, little staff mobility
leading to flexibility problems and staff burn-out, and lastly poor 'ownership of
problems' in the organization and little administrative power to make changes.
In answer to these pressures from outer and inner context, most of the cases felt
the need to change. This includes coping with fmancial problems by cutting back
staff as well as enlarging the number of contractual activities and thus generating
a larger part of their budget from the market. In addition to these financial
responses, more strategic choices are made, e.g. about the profile of the science
organization, about markets to work on and the appropriate orientation of staff,
and choices concerning the desired quality of research and education. These
(strategic) choices are accompanied by changes in the organization and in person-
nel management. The exact purport of the changes in organizational development
and personnel management is discussed at length in Chapters 5 and 6 and sum-
marized below.

208



Choices in organizational development and personnel management
First, most of the organizations under investigation are in the process of restruc-
turing their primary processes (research and education). Some are adding pro-
duct-oriented lateral connections to an otherwise disciplinary structure. In other
cases, the choice was made to replace unit grouping by discipline by a product-
focused grouping. Despite the different approaches, the purpose of these restruc-
turings is the same: to stimulate a product and external focus and encourage the
result-orientation in the organization.
A second line of organizational development concerns changes in the structuring
of steering processes. In the past, work units within university faculties and re-
search institutes were often no more than the sum of individual and autonomous
staff. Now, work units are seen as important layers for steering in the organizati-
on. The essence of this change is not so much to enlarge the autonomy at lower
levels of the organization, but to clarify responsibility-accountability arrange-
ments. Units and their leaders are held directly responsible and accountable for
the functioning of the group. Their (co)responsibility for the problems and
challenges the organization as a whole has to face is also emphasized. At the
same time, the strategic framework of the organization is more clearly pronoun-
ced. The faculty or research institute steers the main course, within which units
have the freedom to make their own choices between goals, tasks and resources.
In some of the cases, this is accompanied by formal decentralization of power
and responsibilities; elsewhere work units are only held more responsible without
formal decentralization. These changes in steering practices are summarized as
the enhancement of the self-steering capacity of the organization.
In some cases, mainly the R&D-laboratories and the research institutes, explicit
changes in the organizational culture are sought. Tolerance for each other's
performance should be replaced by a culture in which a focus on results and
responsibility for results is normal. Occasionally, changing the culture is seen as
one of the most important and powerful methods to clarify desired behavior and
outcomes in the organization. The changes in culture accompany the changes in
structuring and also the changes in personnel management.

As for changes in personnel management, our attention focused mainly on
changes in the policies concerning flows of people in, through, and out of the
organization. One remarkable feature is the importance attached to keeping
appointments temporary. In the past, most organizations had life long employ-
ment systems. A growing number of temporary positions is seen as a solution to
preclude staff bum-out. Because temporary positions lead to outflow of (tempo-
rary) staff, flexibility to hire staff when and as needed is also enhanced. Another
change in the inflow of new staff concerns criteria for selection. More than in
the past, attention is paid to the social and communicative abilities of candidates
needed to operate effectively in the organization. At the same time, the selection
is more future oriented. The actual knowledge and fit for a specific position is
not so much at stake, but long-term employability. The capacity to learn and
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develop, and the potential and willingness to adapt are taken more into account.
This is also a way of attaining personnel flexibility for the organization.
After selection, the groundwork for all further personnel policies is in the perfor-
mance evaluation of staff. All the cases in our study invest a lot a time and
energy in stimulating the actual execution of such evaluations. This can be seen
as making up arrears. In the past, performance evaluation of scientists by their
academic leaders was considered unnecessary and not done. In our cases, discus-
sions about the functioning and performance of individual staff are now seen as
an important instrument for clarifying desirable results and behaviors. In the day-
to-day reality however, the quality of these discussions still leaves much to be
desired.
Finally, in most cases, changes in career development of personnel are at issue.
Besides the design of vertical, dual ladders in some of the research institutes and
R&D-labs, most science organizations try to stimulate horizontal movements. In
some cases this is done by consciously assigning different tasks to staff, in other
cases changes in position (horizontal mobility) were encouraged. The intention
is to let staff acquire diversity and variation in activities and to allow staff to
gain new learning experiences. The common goal of these HR development
activities, besides offering some career perspective to staff, is to preclude burn-
out and enhance long-term employability.

Discussion
The heart of this study focuses on an overview of the changes in organizational
development and personnel management as observed in the case studies. The
scope of the changes is discussed (as summarized above), as well as an evalua-
tion of these changes in terms of the doubly appropriateness of HR policies. One
side stipulates that HR policies should help the organization to come to grips
with changing demands and assist in realizing organizational goals. For this, the
HR policy changes should contribute to the external adaptability and internal
synergy of the organization. The second side of the doubly appropriateness is
that HR policies have to be acceptable to staff and should not clash with the
expectations scientists bring to work. For this, legitimation of HR policies is
required. External adaptability, internal synergy, and legitimation are the three
evaluation criteria used in this study. The observed changes in organizational
development and personnel management are evaluated by discussing the opportu-
nities and risks in relation to these three criteria. Here, we will not go into the
details of this evaluation, but only stipulate the most important points.

The overview of the main changes in organizational development and personnel
management indicates that current practices differ significantly from previous
ones. Where in the classical regime the organization was there for the staff,
current practices give much higher priority to organizational interests and goals.
Instead of 'accommodating', the new pattern emphasizes 'associating': involving
the scientific staff in realizing organizational goals. The classical regime can be
characterized as singly suitable (namely, suitable to the wayward scientific work
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and expectations of scientists), while the current practices seem more doubly
suitable (still giving leeway to staff, but also able to help realize organizational
goals and cope with new and higher demands). The new regime can be seen as
creating conditions for nested self-steering.
New HR policies are partly aimed at enhancing local adaptation and self-steer-
ing, partIy at 'associating' scientific staff by clarifying the strategic framework
within which scientists have to work and emphasizing the interests of the organi-
zation. Nested self-steering can be pictured as a Russian doll: it consists of
autonomous individals functioning within a unit, and autonomous units functio-
ning within the organization as a whole (the 'nest').

The old practices have led to problems; the new alternatives in organizational
development and personnel management are supposed to offer solutions. How-
ever, the evaluation of changes in HR policies (the opportunities and risks in
relation to external adaptability, internal synergy, and legitimation) indicates that
there are no unproblematic solutions or HR policy choices. Every HR policy has
certain potential advantages, but is, at the same time, a possible source for new
problems. The conclusion is that definitive solutions or 'correct' choices do not
exist. The challenge is to constantly manoeuvre between various and sometimes
conflicting demands. The main tensions science organizations have to learn to
live with are discussed. One of these is the tension between the needed and
wanted autonomy and the necessary interdependence of the organization. This
concerns the question of the parts and the whole and has to do with the balance
between integration and differentiation, between centripetal and centrifugal
forces, and between joint cultural values and cultural diversity. A second main
tension in science organizations exists between the need for specialization and
specialized development of human resources versus the need for integrating
knowledge and creating diversity in HR development. Other tensions concern
short versus long-term interests and the amount of needed equity and contractual
binding of staff.
Unilateral choices, which tip the balance, create potential disadvantages. The act
of balancing, however, does not mean choosing a middle, but making and-and
instead of or-or choices. For example, both autonomy and interdepence are
needed, and short-term as well as long-term interests should be considered. HR
policy choices, advantageous in some ways but disadvantageous in others,
therefore have to and can be compensated with other measures. This study gives
examples of such compensating measures.
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Bijlage 1: Methodologische verantwoording

Nadere verantwoording van de selectie van de casussen
In het kader van dit onderzoek zijn meerdere casestudies uitgevoerd. Hierbij is
een onderscheid gemaakt is tussen 'uitgebreide' casestudies en 'mini' -casestudies.
Het verschil tussen beide betreft vooral de onderzoeksintensiteit en periode van
betrokkenheid. Vanwege de relatieve onbekendheid omtrent het voeren van HR-
beleid in wetenschapsorganisaties bestond in het HRM-programma de wens om
in een aantal wetenschapsorganisaties HR-beleid en HR-beleidsontwikkeling
diepgaand te bestuderen en ook te stimuleren. Om die reden heeft in de uitge-
breide casestudies naast onderzoek een beleidsontwikkelingstraject plaatsge-
vonden: gedurende een periode van een half jaar tot een jaar is ondersteuning
verleend aan de (verdere) ontwikkeling van HR-beleid in de betreffende organi-
satie'. Het meewerken aan (verdere) beleidsontwikkeling bood tevens de rnoge-
lijkheid om het proces van HR-beleidsvoering van nabij te bestuderen. De
veranderkundige inzichten die zijn opgedaan blijven in deze studie onderbelicht.
De aandacht gaat uit naar de inhoud van HR-beleidskeuzen. Juist deze nadruk op
de inhoudelijke kant van HR-beleidspraktijken in wetenschapsorganisaties maakt
dat het onderscheid tussen uitgebreide en mini-casestudies voor deze studie niet
relevant is. In beide soorten casestudies zijn de redenen om HR-beleid te (gaan)
voeren en de hierbij gemaakte beleidskeuzen in kaart gebracht. Beide soorten
casestudies worden hier derhalve als gelijkwaardig behandeld",

Voor het beleidsontwikkelingstraject is vooraf een gedetailleerd 'stappenplan' ontwikkeld (zie HRM-
rapport 3a, Fruytier e.a. 1992), waarin de verschillende fasen van een beleidsontwikkelingsproces
opgenomen waren. Dit stappenplan is in de vier uitgebreide casestudies in meer en mindere mate
gevolgd, afbankelijk van het reeds gedane 'voorwerk' in de organisatie en afhankelijk van de bereid-
willigheid van betrokkenen om een dergelijk traject te doorlopen. Op deze werkwijze wordt hier
verder niet ingegaan. Deze studie is geen evaluatie van de gevolgde methodiek om HR-beleidsont-
wikkeling en veranderingsprocessen in gang te zetten. Dit zou een geheel andersoortig onderzoek zijn
(vgl. Weggeman 1995).

2 In totaal zijn in het kader van het HRM-progranuna vier uitgebreide casestudies, negen 'mini'-
casestudies in Nederland en vijf buitenlandse 'mini'-casestudies uitgevoerd. In deze studie worden
niet aile verrichte casestudies gebruikt. Allereerst beperken we ons in deze studie tot wetenschapsor-
ganisaties in Nederland om zodoende verschillen tussen cases aI naar gelang nationale culturen en
institutionele contexten (bijvoorbeeld de organisatie van onderwijs en onderzoek in diverse landen)
te beperken. De vijf buitenlandse casussen worden derhalve buiten beschouwing gelaten. Ten tweede
worden niet aile 'mini' -casestudies in deze studie gebruikt. De casestudie die bij TNO is verricht
wordt hier buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor is dat het onderzoek bij TNO afweek van
het onderzoek in de overige casussen. De studie bij TNO was bedoeld als pilot study (de systematiek
voor gegevensverzameling en -bewerking die gehanteerd is in de overige casussen is aan de hand
hiervan opgesteld) en bovendien heeft de casestudie bij TNO zich voomamelijk geconcentreerd op het
corporate niveau. De doorwerking van centraal P&O-beleid in afzonderlijke TNO-instituten is slechts
in beperkte mate bestudeerd. Dit maakt dat de casestudie bij TNO zich op een ander niveau heeft
afgespeeld dan de overige casussen.



Dat in het kader van het HRM-programma meerdere casussen zijn betrokken
heeft de volgende redenen:
• meer casus sen geven betere controlemogelijkheden op de betrouwbaarheid van

resultaten, dat wil zeggen dat op basis van onderzoek naar HR-beleidsontwik-
keIingen in meerdere casussen met meer steIIigheid uitspraken gedaan kunnen
worden over de globale ontwikkelingsriehting van het sturings- en organisatie-
regime in wetenschapsorganisaties;

• meer casussen geven beter zieht op verschiIIen tussen wetenschapsorganisaties
en de breedte van het scala aan gevoerd HR-beleid.

Deze twee redenen komen overeen met de twee belangrijkste selectieprincipes bij
het uitvoeren van meerdere casestudies: het minimaliseren en maximaIiseren van
variatie (Swanborn 1994: 328, Hutjes/Van Buren 1992: 62). Minimaliseren van
variatie leidt tot een 'zekerder weten', bij maximaliseren van variatie gaat het
juist om het ontdekken van verschillen.
Bij de selectie van de casussen in dit onderzoek heeft het 'maximaliseren van
variatie' invulling gekregen door te zorgen voor spreiding op een aantal relevante
(context)variabelen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 gaat het om variatie naar
setting (universitaire faculteiten, onderzoekinstituten en R&D-Iaboratoria),
varia tie in aard van wetenschappelijke werkzaamheden (meer fundamenteel
versus meer toegepast werk) en spreiding over verschillende wetenschappelijke
disciplines. De variatie naar setting is als hoofdcriterium gehanteerd. Daarbinnen
is gezocht naar voldoende spreiding naar aard van onderzoek en wetenschappelij-
ke discipline.
'Minimalisering van variatie' is nagestreefd door binnen elke setting meerdere
case studies uit te voeren, die op een aantal (achtergrond)kenmerken vergelijkbaar
zijn. Bij de selectie van casussen binnen elke setting is voor het merendeel
gezocht naar organisaties die onderling vergeleken kunnen worden bij 'gelijkhou-
ding' -in ruime zin opgevat- van een aantal achtergrondvariabelen (bijvoor-
beeld: twee onderzoekinstituten in de beta-wetenschappen waar fundamenteel
onderzoek wordt gedaan en twee gamma-facuIteiten).

Wijze van gegevensverzameling
De gegevensverzameling in de casestudies (zowel de uitgebreide als de mini-
casestudies) heeft op verschillende manieren plaatsgevonden:
• interviews met medewerkers in de organisatie. Enerzijds zijn hiervoor sleutel-

personen uitgezocht: veeIal bestuurders of andere beleidsmakers (bijvoorbeeld
hoofden P&O) die betrokken zijn bij HR-beleidsontwikkeling. Anderzijds is
juist een dwarsdoorsnede van het wetenschappeIijk personeel geinterviewd, dat
wil zeggen medewerkers die niet speciaal betrokken zijn bij HR-beleidsont-
wikkeling. Per casus is met 10 a 15 mensen (verspreid over verschillende
functies, afdelingenlvakgroepen, leeftijden, manlvrouw etc.) dieper doorge-
sproken over hun ervaringen, meningen, wensen en verwachtingen omtrent
HR-beleid in hun organisatie.
De interviews met zowel de sleutelpersonen als de 'gewone' medewerkers zijn
in enige mate gestructureerd. Gebruik is gemaakt van een onderwerpenIijst
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waarin de kernthema's van het analysekader (zie hoofdstuk 2) verwerkt
waren. In elke casus is deze onderwerpenlijst aangepast aan de speeifieke
onderwerpen die in de betreffende organisatie speelden.
De interviews kunnen in het algemeen aangemerkt worden als informantenin-
terviews' waarbij de ondervraagden op grond van hun positie in de onder-
zochte organisatie de onderzoeker van feitelijke informatie over bepaalde
zaken kunnen voorzien en daar tevens een eigen interpretatie aan kunnen
geven (Hutjes/Van Buren 1992: 85). Ben dergelijke reactiviteit bij de inter-
views geeft een beter beeld van de +variatie in - beleving van ontwikkelin-
gen .

• documentenanalyse. In de onderzoehte wetenschapsorganisaties is zoveel
mogelijk schriftelijk materiaal vergaard, relevant voor HR-beleidsontwikke-
ling. Hierbij kan gedacht worden aan meerjarenplannen, (sociale) jaarversla-
gen, strategische plannen, beleidsnota's over concrete (HR-)onderwerpen,
notulen van vergaderingen, etc. Het voordeel van documentenanalyse is dat
hierbij juist sprake is van non-reactiviteit. De inhoud van de documenten is de
neerslag van het denken over en de besluitvorming rondom HR-beleid. Tegen-
over dit voordeel staat het nadeel dat bij documentatiemateriaal het vaak gaat
om incompleetheid (niet alle relevante punten komen op papier, wat de verge-
lijking tussen casussen lastig maakt) en het nadeel van een selectieve productie
van relevant materiaal: een elite-bias (in de zin van het weergeven van de
standpunten van beleidsmakers i.e. de 'dominante coalitie') is niet altijd te
vermijden.

In de uitgebreide casestudies zijn naast interviews en documentenanalyse nog op
een andere manier gegevens verzameld:
• met behulp van een schriftelijke vragenlijst onder alle wetenschappelijk mede-

werkers zijn de opvattingen van medewerkers omtrent het (HR-)beleid van
hun organisatie geinventariseerd. In de vragenlijst is tevens aandacht besteed
aan de aard van het werk en de meningen, oordelen en verwachtingen van
medewerkers ten aanzien van (sturing van) hun werk. De uitkomsten van deze
enquetes geven een representatief beeld van de opvattingen van medewerkers
in de vier uitgebreide easestudies. In deze studie wordt sleehts in beperkte
mate gebruik gemaakt van deze enquetegegevens, omdat de enquete geen
betrekking had op de HR-beleidskeuzen in de onderzochte wetenschapsorgani-
saties. De enquete geeft vooral (achtergrond)informatie over de meningen en
denkwijze van wetenschappers en heeft een functie gehad in het beleidsontwik-
kelingsproces in de uitgebreide casestudies.

Van elk van de uitgevoerde casestudies (zowel de uitgebreide als de mini-case-
studies) zijn afzonderlijke rapportages gemaakt, waarin de ontwikkelingen in de

3 Hutjes en Van Buren (1992: 85) onderscheiden naast het 'infonnanteninterview' het 'responden-
teninterview' (waarbij de onderzoeker primair gericht is op de vaststelling van kennis-, houdings- en
gedragselementen van de geinterviewden zeit) en de 'expertconsultatie' (de raadpleging van onafhan-
kelijke deskundigen, van wie op grond van hun maatschappelijke of wetenschappelijke positie een
meer objectieve weergave en standpuntbepaling ten aanzien van het onderwerp mag worden ver-
wacht).
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betreffende casus zijn beschreven (Fruytier 1992; FruytieriVan Sluijs/Timrner-
huis 1992; Timrnerhuis 1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1994c; Van Sluijs 1993a,
1993b; Van Sluijs/Timrnerhuis 1994a, 1994b; Sirnonse/Fruytier 1994; Hooger-
werfiV an Sluijs/Timrnerhuis 1994).

Waarborgen voor de interne kwaliteit van de casestudies
De verscheidenheid aan bronnen voor gegevensverzameling zoals gehanteerd in
het onderzoek (zie hierboven) biedt de mogelijkbeid tot datatriangulatie: het
combineren en daardoor ook controleren van informatie en gegevens over een
bepaald onderwerp uit verschillende bronnen. Redundantie bij de informatie-
verzameling is hierbij het uitgangspunt. Ook het interviewen van meerdere
mensen breed verspreid over de organisatie kan bijvoorbeeld aangemerkt worden
als een vorm van datatriangulatie. Datatriangulatie komt in het algemeen de
interne kwaliteit (begripsvaliditeit, interne validiteit en betrouwbaarheid") van
een casestudie ten goede (Den Hertog 1991: 8-9, Biemans/Van der Meer-Kooi-
stra 1994b: 103).

De interne kwaliteit van een casestudie wordt daarnaast bevorderd door anderen
dan de onderzoekers naar de caseresultaten te laten kijken. Een mogelijkheid
hiertoe is terugkoppeling van gegevens en analyses aan informanten uit de
onderzochte organisatie. Hutjes/Van Buren (1992: 57) spreken hierbij van een
member check: het voorleggen van gegevens en interpretaties aan betrokkenen
om vast te stellen of de reconstructie van de werkelijkheid zoals die de onderzoe-
ker voor ogen staat, voor hen herkenbaar is. In alle casestudies die in deze studie
worden gebruikt heeft een dergelijke terugkoppeling plaatsgevonden, veelal zelfs
meermalen (tussentijds en ter afsluiting van de casestudie). De uiteindelijke
caserapportages (de afzonderlijke publicaties) zijn eveneens met informanten uit
de betreffende wetenschapsorganisatie besproken en door hen geaccordeerd.
Een tweede manier van bevorderen van reflectie op caseresultaten is een controle
op de interpretaties van de onderzoeker door collega's. Dit staat bekend als peer
debriefing of peer examination (Hutjes/Van Buren 1992: 56). Inhoudelijke en
methodologische kwesties kunnen zo aan de orde worden gesteld, veronder-
stellingen doorgesproken en verdere onderzoekstappen gepland. In het HRM-
programma heeft een dergelijke peer examination op twee manieren plaatsge-
vonden. Enerzijds doordat de verschillende casestudies door een groep onderzoe-
kers (vier personen) in verschillende samenstellingen zijn uitgevoerd. De gege-

4 HutjeslVan Buren (1992: 51) geven de volgende omschrijvingen van deze begrippen:
" begripsvaliditeit: de begrippen die in de uitspraken van het conceptuele model (= theoretisch

kader) worden gehanteerd, dienen een juist interpratie te zijn van de empirische verschijnselen
waarvoor ze worden gehanteerd;

- interne validiteit: de semantische relaties die in de uitspraken van het conceptuele model tussen de
begrippen worden verondersteld, dienen eveneens eenjuiste interpretatie te zijn van de samenhan-
gen tussen de onderzochte verschijnselen die in de realiteit gevonden worden;
betrouwbaarheid: de uitspraken dienen gebaseerd te zijn op een nauwkeurige waameming van de
werkelijkheid en dienen niet terug te voeren te zijn op toevallige omstandigheden in het meetin-
strurnentariurn of de onderzochte eenheden. "
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vensverzameling in de meeste casestudies is door minimaal twee onderzoekers
gedaan. Deze (wisselende) samenwerkingen in de casestudies hebben de subjec-
tieve ervaringen en interpretaties op intersubjectief niveau getild. Anderzijds
heeft peer debriefing plaatsgevonden door (zowel tussentijds als na afsluiting van
de casestudies) de onderzoeksresultaten door te spreken met de Stuurgroep van
het HRM-programma. In deze Stuurgroep hadden zitting inhoudelijk deskundigen
uit het veld van wetenschapsorganisaties (bestuurders uit zowel universiteiten,
onderzoekinstituten als industriele R&D-laboratoria). De kritische vragen van en
stimulerende discussies met deze praktijkmensen op het vlak van HR-beleid in
wetenschapsorganisaties zijn de interne kwaliteit van de casestudies ten goede
gekomen.

Werkwijze bij vergelijking tussen casussen
In deze studie is sprake van een cross case analysis. Een onderzoeker dient
hierbij rekening te houden met "(..) the steady tension between the unique,
contextually specific nature of single sites, and the need to make sense across a
number of sites" (Miles 1979: 599). Een dergelijke vergelijking tussen casussen
kan op verschillende manieren plaatsvinden. Deze verschillende analyse-aanpak-
ken kunnen op een continuum geplaatst worden, met aan de ene kant de volgtij-
delijke analyse van casussen om te komen tot voortschrijdend inzicht en daarmee
tot theorie-ontwikkeling. Aanpak hierbij is eerst casus A te analyseren en op
basis van deze analyse een voorlopig model te bouwen. Dit voorlopig model
wordt vervolgens getoetst aan casus B, waarop het model wordt bijgesteld zodat
zowel casus A als B gedekt worden door het model. Na toetsing aan casus C
vindt wederom een bijstelling plaats, enzovoorts. Deze cyclus van analyse-
modelbijstelling-toetsing gaat door tot aIle casussen binnen een gemeenschappe-
lijk model passen. Deze benadering staat bekend als de controlled case compari-
son approach (Swanborn 1994: 332). Een soortgelijke analytische werkwijze
wordt voorgestaan bij de discovery of grounded theory (Glaser/Strauss 1967).
Aan de andere kant van het continuum wordt niet uitgegaan van een voortschrij-
dende analyse, maar juist van beschrijving en analyse van afzonderlijke casussen,
waarbij caseresultaten pas na afronding van afzonderlijke casussen (meer of
minder uitgebreid) onderling vergeleken en gezamenlijk geanalyseerd worden.
De volgtijdelijkheid van casestudies is hierbij niet relevant. Casestudies kunnen
na elkaar danwel tegelijkertijd uitgevoerd worden. Deze benadering staat wordt
aangeduid als de case comparison approach (Swanborn 1994: 332).

Op dit continuiim van vergelijkende casus-analyses heeft het zwaartepunt van de
aanpak in het HRM-programma gelegen aan de kant van de case comparison
approach. De caseresultaten zijn gedurende het onderzoek niet systematisch
vergeleken, op basis waarvan een bijgesteld en verfijnder (inhoudelijk) model is
opgesteld. Een dergelijke theorie-ontwikkelende en toetsende aanpak is niet
gevolgd. In aIle casestudies is hetzelfde 'open' analysekader gebruikt. Dit bete-
kent niet dat van de na elkaar uitgevoerde casestudies geen enkel leereffect is
uitgegaan. Voortbouwend op de inzichten opgedaan in eerder uitgevoerde case-
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studies, is in latere casussen op belangrijke punten dieper doorgevraagd, en is
extra aandacht besteed aan relevant geachte punten. De afzonderlijke casus sen
zijn los van elkaar beschreven, geanalyseerd en gerapporteerd. Pas ten behoeve
van de slotpublicatie zijn aile caseresultaten bijeen genomen en is een beperkte
vergelijkende analyse uitgevoerd van concrete HR-beleidskeuzen waarmee het
scala aan HR-beleidsinitiatieven is weergegeven (Fruytier/Timmerhuis 1995).
In deze studie wordt voortgebouwd op deze (beperkte) vergelijkende analyse. De
vergelijking tussen de casussen wordt nadrukkelijker centraal gesteld om zodoen-
de de breedte en 'passendheid' van HR-keuzen binnen wetenschapsorganisaties
vast te stellen en tevens te reflecteren op de (al dan niet gezamenlijke) richting
waarin het sturings- en organisatieregime in wetenschapsorganisaties zich ontwik-
kelt.

Werkwijze bij de analyse van HR-beleidskeuzen
De werkwijze die wordt gevolgd bij de analyse van concrete HR-beleidskeuzen
komt overeen met de eerste twee stappen in het analyseproces van kwalitatieve
data volgens Miles en Huberman (1994): datareductie (het selecteren, indikken
en transfonneren van de ruwe gegevens) en datapresentatie (het zodanig systema-
tisch weergeven van de bevindingen dat conclusies getrokken kunnen worden).
Dit alles dient om uiteindelijk (als stap 3) conclusies te kunnen trekken en
patronen op te kunnen sporen.
Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de HR-beleidskeuzen in de verschil-
lende casussen. Hierbij wordt een eerste analytisch onderscheid gemaakt tussen
initiatieven gericht op organisatieontwikkeling en op personeelsbeleid. Deze
inventarisatie heeft geresulteerd in grote data-tabellen met daarin korte beschrij-
vingen van aIle beleidsinitiatieven. Deze tabellen dienen als achtergrondmateriaal
en zijn hier niet opgenomen. Na deze eerste datareductie is een vervolgstap om
de beleidsinitatieven verder te categoriseren en te komen tot een beknopte
datapresentatie. Gekozen is om een categorisatie te maken waarbij in wisselwer-
king een meer inductieve werkwijze (groeperen van HR-beleidskeuzen op basis
van het beschikbare materiaal) en een deductieve werkwijze (gebruik maken van
uit de literatuur bekende indelingen) wordt gevolgd. De preciese operationalisa-
ties en gebruikte categoriseringen worden in de betreffende hoofdstukken aange-
geven. Deze gecategoriseerde inventarisaties worden in tabelvonn weergegeven,
waarbij aan de verschillende casussen een score wordt toegekend al naar gelang
de mate waarin de betreffende categorie van beleidsinitiatieven in de aandacht
staat in de onderzochte organisatie. Deze 'scoringstabellen' vormen het beginpunt
van de empirische hoofdstukken over organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
(hoofdstuk 5 en 6). Eenzelfde aanpak is gevolgd bij de inventarisatie van de
dynamiserende factoren, de drukfactoren in de externe en interne omgevingen
van de onderzochte wetenschapsorganisaties. Dit heeft geresulteerd in overzichts-
tabellen waarin de casussen 'gescoord' worden op de mate waarin bepaalde
(interne of externe) problemen in de organisatie spelen. Deze tabeIlen staan
centraal in hoofdstuk 4.
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Aan de hand van de overzichtstabellen kan ten eerste de breedte van het palet
aan HR-beleidskeuzen inhoudelijk besproken worden: wat houden de verschillen-
de keuzen in, welke invulling wordt concreet gegeven aan de geconstrueerde
categorieen? Op basis van de tabellen en de bijbehorende inhoudelijke bespreking
kunnen conclusies getrokken worden omtrent de accenten die worden gelegd in
wetenschapsorganisaties. Zijn er bijvoorbeeld categorieen van beleidsinitiatieven
waar (vrijwel) alle cassussen mee bezig zijn? De overzichtstabellen en bijbeho-
rende inhoudelijke bespreking dienen ten tweede om de grootste gemene deler in
de gesignaleerde ontwikkelingen in organisatie- en personeelsbeleid op een rij te
zetten en zodoende uitspraken te kunnen doen over de richting waarin het organi-
satie- en sturingsregime in wetenschapsorganisaties verandert. Dit kan aange-
merkt worden als analytische generalisatie op basis van de uitgevoerde casestu-
dies waarbij gezocht wordt naar eenheid in verscheidenheid in plaats van statisti-
sche generalisaties.
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Overzicht van tabellen, schema's,
figuren en kaders

Hoofdstuk 1

Figuur 1.1 Overzicht van te behandelen onderwerpen in de empirsche hoofd-
stukken.

Tabel 1.2 Enkele kenmerken van de onderzochte wetenschapsorganisaties.

Hoofdstuk 2

Schema 2.1 Vergelijking Personeelsmanagement en HRM.
Figuur 2.2 HR-beleid in wetenschapsorganisaties: het analysekader.

Hoofdstuk 3

Schema 3.1 Onderscheidende kenmerken van professioneel werk.
Schema 3.2 Overzicht van de afbakening van professioneel werk.
Schema 3.3 Het klassieke organisatie- en sturingsregime in wetenschapsorgani-

saties.

Hoofdstuk 4

Figuur 4.1
Figuur 4.2

Tabel4.3

Tabel4.4

Tabel4.5

Kader 4.6
Kader 4.7

Onderwerp en plaats van hoofdstuk 4 in het onderzoek.
Indicatie van de actualiteit van het klassieke organisatie- en stu-
ringsregime in de uitgangssituatie van de onderzochte wetenschaps-
organisaties.
Overzicht van externe factoren die van invloed zijn op de behoefte
aan veranderingen in HR-beleid.
Overzicht van intern ervaren problemen die van invloed zijn op de
behoefte aan veranderingen in HR-beleid.
Overzicht van veranderdoelen, richtinggevend voor veranderingen
in HR-beleid.
Voorbeelden van profilering in de casussen.
Profilering binnen de FSW-UU.



Hoofdstuk 5

Figuur 5.1
Figuur 5.2
Tabel5.3
Figuur 5.4

Kader 5.5
Kader 5.6

Kader 5.7

Kader 5.8
Schema 5.9

Figuur 5.10

Kader 5.11
Kader 5.12

Kader 5.13
Kader 5.14
Kader 5.15

Schema 5.16

Figuur 5.17
Kader 5.18

Kader 5.19
Kader 5.20
Schema 5.21

Hoofdstuk 6

Figuur 6.1
Figuur 6.2
Tabel6.3
Figuur 6.4
Kader 6.5
Figuur 6.6
Kader 6.7
Kader 6.8

Onderwerp en plaats van hoofdstuk 5 in het onderzoek.
Aangrijpingspunten in organisatieontwikkeling.
Overzicht van organisatiegericht HR-beleid in de casussen.
Overzicht van veranderingen in de structurering van primaire
processen.
Programmateams binnen het LEI-DLO.
Verandering in de structurering van primaire processen bij ECN
en Oce.
Scheiding van operationeel en competentiemanagement bij Oce
en Ericsson.
Hulpstructuren bij een productgerichte structurering.
Samenvatting van risico's en kansen van de disciplinegewijze en
productgerichte structurering van primaire processen.
Overzicht van veranderingen in de structurering van besturings-
processen.
Verzwaring van periodieke gesprekken bij de faculteit ET-TUD.
Spanning tussen het benadrukken van verantwoordelijkheden
zonder vergroting van bevoegdheden bij het CWI.
Decentralisatie bij het ElM en de FSW-UU.
Speelruimte van units bij ECN.
Vergroten van bestuurskracht door professionalisering van be-
stuur.
Samenvatting van risico's en kansen bij het vergroten van het
zelfsturend vermogen van eenheden.
Overzicht van veranderingen in cultuur.
Stimuleren van een cultuur van resultaatverantwoordelijkheid bij
het LEI-DLO en ECN.
Sturen op cultuur bij Ericsson en Oce,
Creeren van betrokkenheid en draagvlak bij ECN en Ericsson.
Samenvatting van risico's en kansen bij 'sturen via cultuur'.

Onderwerp en plaats van hoofdstuk 6 in het onderzoek.
Samenhang in activiteiten personeelsbeleid.
Overzicht van personeelsgericht HR-beleid in de casussen.
Centrale rol voor direct leidinggevenden bij personeelsbeleid.
Aandacht voor rol- en taakopvatting van direct leidinggevenden.
Overzicht van veranderingen in selectie en instroom.
Wijze van selecteren bij Oce en Shell.
Wenselijkheid van toename tijdelijke medewerkers bij ECN.
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Kader 6.9

Kader 6.10
Schema 6.11

Figuur 6.12
Kader 6.13
Kader 6.14
Kader 6.15
Schema 6.16

Figuur 6.17

Kader 6.18
Kader 6-".1 2.
Kader 6.20

Kader 6.21

Kader 6.22

Kader 6.23

Kader 6.24
Kader 6.25
Kader 6.26
Kader 6.22
Schema 6.28

Schema 6.29

Hoofdstuk 7

Figuur 7.1
Schema 7.2
Figuur 7.3

Figuur 7.4
Figuur 7.5
Figuur 7.6

Figuur 7.7
Figuur 7.8

Beleidsmatig denken rondom tijdelijke aanstellingen bij de FSW-
UU en de faculteit ET-TUD.
Personeelsbeleid rondom tijdelijke medewerkers bij AMOLF.
Samenvatting van risico' s en kansen van veranderingen in in-
stroombeleid.
Overzicht van veranderingen in evalueren van het functioneren.
Ervaringen met functioneringsgesprekken bij de FSW-UU.
Functioneringsgesprekken met hoogleraren bij de FPP-VU.
Voorbeelden van gehanteerde evaluatiecriteria.
Samenvatting van risico' s en kansen bij het evalueren van het
functioneren en presteren van medewerkers.
Overzicht van ontwikkelingen in (loopbaan)ontwikkeling van
medewerkers.
'Oogstgedrag' en het belang van projectallocatie bij Oce.
Voorstel tot taakdifferentiatie bij de faculteit ET-UT.
Voorstellen tot mobiliteitsbeleid en negatieve reacties hierop bij
de FPP-VU.
Het bevorderen van mobiliteit via functioneringsgesprekken bij
de FSW-UU.
Loopbaangesprekken ter bevordering van mobiliteit bij de FPP-
VU.
Positieve effecten van aandacht voor mobiliteit bij de faculteit
ET-TUD.
Human Resource Review bij Oce.
Potentieelinschatting en functiewisselingen bij Shell.
Loopbaanschema geent op de duale ladder bij EeN.
Functiedifferentiatie bij de FSW-UU.
Samenvatting van risico's en kansen van diversiteit en specialisa-
tie in de loopbaanontwikkeling.
Samenvatting van risico's en kansen van gescheiden loopbaanpa-
den.

Onderwerp en plaats van hoofdstuk 7 in het onderzoek.
Vergelijking van het accomodatie- en associatieregime.
Mogelijkbeden om flexibiliteit te creeren in wetenschapsorgani-
saties.
Overzicht van basisspanniogsvelden.
Spanniogsveld tussen interdependentie en autonomie.
Spanningsveld tussen specialisatie en diversiteit c.q. geintegreer-
de kennisbenutting.
Spanningsveld rondom de aard van contractuele arbeidsrelaties.
Spanniogsveld tussen korte en langere termijn belangen en doe-
len.
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STEI.LI:'Ii(;EN BEIIOREND HIJ IIET I'ROEFSCHRIFT VAN VI;:RONI(.lllE TIi\IMERIIUIS
Wf.'TJ:;\'SClIAI'SORGANISA TIES IN VERA/l/IJERING,

l. Veranderingen in de wijze en ornvang van financiering van werenschapsorgani-
saties geven de meest directe impuisen voor vernieuwing van Hk-heleid in dele
organisatics.

Her sireven naar excellentie van een wetenschapsorganisatie behclst rncer OJII
het znrgdragen '(lor de aanwezigheid van een aantal excellcrue individucn ill
de organisatie

Z,)IJng hoogleraren en andere direct lcidinggevenden hun rol ;.ils peop!«
manager niet serieus oppakken. zal Hk-beleid in de dugelijkse prakrijk binnen
wetenschapsorganisaties een marginate rol blijven spelen en weinig effect
sorteren, ondanks aile inspanningen van de kant van P&O-Illedewcrkers.

-i. De stcrke toenarne van het aantal tijdelijkc aanstellingen in veel werenschaps-
organisaties getuigt deels van her onverrnogen in dele organisaties om een go cd
Hk-beleid te voeren.

5. De allocarie V;Jnprojecten or taken aan medewerkers is het rneest bepalend voor
de nmwikkeling die zij (kunnen) doormaken en is daarrnee het belangrijksre
instrument voor loopbaanontwikkeling.

6. De prestatie-eisen en outputnormen in veel wetenschapsorganisaties dwingen
medewerkers welhaast in een specialisatiefuik. Dit staat op gespannen voet rnet
het streven naar mobilileIlsbevordering dat in veel wetenschapsorganisaties hoog
op de agenda staat.

7. Aileen wanneer stafmedewerkers P&O in wetenschapsorganisaties zich terdege
verdiepen in de karakteristieken en bijzonderheden van de primaire processen
in deze organisaries, kunnen zij aansluiting vinden bij dagelijkse werkpraktijk
van medewerkers en gestalte geven aan de benodigde dubbele passendheid van
HR-beleid.

8. De romancyclus 'He[ Bureau' van 1.1. Voskuillevert fraaie staaltjes op van een
cultuur van vrijblijvendheid en tolerantie. passend bij het accomodatieregime.

9. Het uitzenden van vele uren voelbal per week werk averechts. Het ontneemr
aile lust om te kijken. zelfs naar de potentieel interessante wedstrijden.

10. De slogan 'Waar zouden we zijn zander de trein?' is vanwege de cynische
antwoorden die erop gegeven worden ('OP tijd ter bestemming') een marketing-
hlunder van de NS.
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Waarom is vernieuv
schapsorganisaties? Welke inhoudelijke beleidskeuzen op het terrein
van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid worden hierbij
gemaakt en in welke richting ontwikkelt het organisatie- en sturings-
regime in wetenschapsorganisaties zich? Wat zijn risico's en kansen
van deze ontwikkelingen?
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In Wetenschapsorganisaties in verandering worden deze vragen
beantwoord op basis van casestudies in faculteiten, onderzoeksinsti-
tuten en R&D-Iaboratoria en meer theoretische reflecties. Duidelijk
wordt gemaakt dat het voeren van HR-beleid in de context van
wetenschapsorganisaties geen vanzelfsprekendheid is. De idee is
lange tijd geweest dat - vanwege het bijzondere karakter van hun
werkzaamheden - wetenschappers niet gestuurd kunnen worden en
dat dat ook met wenselijk is. AIleen de wetenschapper zelf is in staat
richting te geven aan zijn werken. Dit 'klassieke' denkbeeld is door
veranderingen in de omgeving van wetenschapsorganisaties onder
druk komen te staan. De contouren van een nieuw organisatie- en
sturingsregime worden geschetst, afgezet tegen het 'klassieke' beeld.

Belangrijk uitgangspunt in deze studie is dat HR-beleid in weten-
schapsorganisaties een 'dubbele passendheid' vergt: behalve recht
doen aan de eigen aard van het wetenschappelijk werk en de eigen-
heid van wetenschappers, dient het een bijdrage te leveren aan het
realiseren van organisatiedoelen en het inspelen op (veranderende)
prestatie-eisen.

Dr. Veronique Tirnmerhuis studeerde Maatschappijgeschiedenis en
Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is als senior-
onderzoeker verbonden aan het IVA (lnstituut voor sociaal- weten-
schappelijk beleidsonderzoek en advies) te Tilburg.
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