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Bij de voorplaat

De stilistische afbeelding van een 100.000 x vergroot neuron uit de hersenschors.
Dit soort cellen speelt een centrale rol in het menselijk zenuwstelsel.
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Inleiding

Sociaal en personeelbeleid: een complex geheel

Met deze studie richt ik me op het sociaal en personeelbeleid in organisaties. De
termen sociaal beleid en personeelbeleid zijn brede en algemene begrippen,
waaronder men veel kan verstaan. Daarom geef ik verderop in mijn studie een
nadere toelichting. Ik ben ervan overtuigd dat bij dit onderwerp zowel de praktijk
als ook de theoretische achtergronden niet goed zijn te benaderen vanuit slechts
één geïsoleerde discipline of invalshoek. Organisaties vormen immers een krach-
tenveld voor het samenspel van diverse benaderingswijzen, managementstijlen en
specialismen. Ook het sociaal en personeelbeleid strekt zich over meerdere
disciplines uit. Daarom kies ik als vertrekpunt van mijn studie voor een veel-
kleurig multi-disciplinair theoretisch kader van literatuur en andere bronnen. Ik
baseer me daazbij op publicaties vanuit de sociologie, psychologie, economie,
bedrijfs- en bestuurskunde. Voor een duidelijkere relatie met de praktijk heb ik
ook aansluiting gezocht bij een aantal door mij bezochte multi-disciplinaire
congressen, symposia en workshops op het terrein van management, personeel en
organisatie. Het strategische verhaal krijgt zo een meer praktisch toepasbaar
kazakter.
De waarde en het kazakter van deze studie worden bepaald door de mate waazin
ik er in slaag een handreiking te bieden aan een bewuster sociaal en personeelbe-
leid. Een resultaatgericht human resources management waaz de mens in de
organisatie steeds meer wordt gezien als een kritische factor voor het succes van
die organisatie in plaats van vooral een kostenpost.

Hiermee wordt tevens de belangrijke toegevoegde waarde benadrukt die de
gespecialiseerde personeelfunctie heeft voor de uiteindelijke resultaten van het
totale bedrijfsproces. Ik meen daarom dat allen die betrokken zijn bij het sociaal
en personeelbeleid in organisaties belang hebben bij de uitkomsten van het
onderzoek.

Hoewel de titel aangeeft dat deze studie gericht is op de situatie in Nederland,
geloof ik dat de onderzoeksresultaten in dit geval tot op zekere hoogte ook ruimer
mogen worden geïnterpreteerd. De relevantie van dit onderwerp beperkt zich niet
tot hetgeen zich binnen onze landsgrenzen afspeelt.
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Leeswijzer

Ik ben van mening dat een onderwerp als dit alleen goed behandeld kan worden
vanuit een combinatie van theorie en praktijk. De theorie is nodig om een kader
te scheppen en daarmee een duidelijke basis te leggen als uitgangspunt voor het
praktijkonderzoek. Deze studie is dan ook gericht op deze combinatie. Aan beide
componenten heb ik daarom de nodige aandacht besteed.
Ook het onderzoek in het praktijkgedeelte is tweeledig en bestaat uit zowel een
kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

Lezers die enkel geïnteresseerd zijn in de grote lijn van de studie kunnen volstaan
met het doornemen van de inleiding, hoofdstuk 1, de conclusies en consequenties
aan het eind van de hoofdstukken 7 en 8. Zij die tevens kennis willen nemen van
de achterliggende theorie kunnen ook de hoofdstukken 2 en 3 lezen.

Hoofdstuk 4 gaat met de beschrijving van een deelonderzoek nader in op de
situatie bij de non-profit sector. In hoofdstuk 5 worden de in deze studie gebruikte
termen verder uitgediept en in hun onderlinge verband geplaatst.

Geïnteresseerden die meer willen weten over de inhoud van het volledige praktijk-
onderzoek verwijs ik op hun beurt naar de volledige hoofdstukken 6, 7, en 8.

Ik vestig de aandacht op de noten die aan het eind van elk hoofdstuk zijn opgeno-
men. In de tekst wordt in voorkomende gevallen verwezen naar andere hoofdstuk-
ken en onderdelen van deze studie. Ook zijn in de tekst ter verduidelijking diverse
figuren en tabellen geplaatst.
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Hoofdstuk 1

Personeelbeleid en succes van organisaties:
resultaatgerichthuman resources management (HRM) in
Nederland

In dit hoofdstuk schets ik het doel en de aanpak van mijn studie. Met een eerste
verkenning van enkele voor deze studie relevante begrippen formuleer ik de
probleemstelling.

1.1. Doel, achtergrond, probleemstelling en aanpak

1.1.1 Doel

Het doel van mijn studie is het toetsen van de hypothese dat er een verband bestaat
tussen, aan de ene kant het personeelbeleid van een organisatie (als afgeleide van
het sociaal beleid) en, aan de andere kant, het (zakelijk) succes van die organi-
satie. Deze hypothese, ik geef het onmiddellijk toe, is voor mij meer dan een
kritische twijfel. Het is ook een hoopvolle verwachting. Ik zou het namelijk heel
plezierig vinden als zou blijken dat sociaal beleid (preciezer: het personeelbeleid')
positief samenhangt met het (zakelijk) succes van een organisatie.2 Echter, juist
daarom is een kritische toetsing des te belangrijker.

Ik ben er zeker niet op uit om het (zakelijk) succes tot enig zaligmakende en
absolute waarde te verheffen. Wel wil ik gefundeerd tegenwicht bieden aan
bepaalde huidige ontwikkelingen. In arbeidsorganisaties denkt men soms snel
`winst' te boeken door in te krimpen en personeel af te stoten. Dit gebeurt
bovendien niet alleen in onvoorziene crisissituaties. Met als argument het
behouden en verbeteren van de concurrentiepositie verdwijnen er nogal wat banen.
Medewerkers worden daarbij eerder beschouwd als een overbodige kostenpost dan
als een mogelijkheid om het bedrijf te continueren en te verbeteren. Het is echter
denkbaar dat het kiezen voor de korte tennijn-oplossing van het afstoten van werk
en mensen ten koste gaat van structurele resultaten en financieel rendement op de
lange termijn.

Het sociaal beleid in het algemeen en het loopbaanbeleid in het bijzonder, is
bepalend voor de inzet en inzetbaarheid van het personeel. Optimaal rendement
van technische en financiële hulpmiddelen hangt voor een belangrijk deel af van
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de kwaliteit van het personeel en de ontplooiingsmogelijkheden die de arbeids-
organisatie biedt.

Het investeren in mensen verbetert de concurrentiepositie en vergroot het rende-
ment van het bedrijf. Dit investeren houdt dan veel meer in dan het uitnutten van
de bestaande (menselijke) bronnen. Het betekent dat er via de menselijke creativi-
teit en innovativiteit gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden voor de azbeidsor-
ganisatie. Creatieve en innovatieve organisaties scheppen zo hun eigen werk
(Roobeek, 1994).'

In de twintig jaaz dat ik nu al werkzaam ben op het brede vlak van ontwikkelingen
in management, organisatie en personeel kom ik voortdurend in contact met de
gedachte dat goed personeelbeleid een cruciale succesfactor is voor de organisatie.
Het is ook mijn persoonlijke intuïtie. Feitelijk onderzoek rond deze veronderstel-
ling is echter niet of nauwelijks beschikbaaz.'

1.1.2 Achtergrond

Logischerwijs bekijk ik of er in de literatuur al onderzoek is gedaan naar het in
mijn hypothese veronderstelde verband.
Zo geef ik allereerst aan wat er in dit kader al eerder is onderzocht en geschreven
over het sociaal en het personeelbeleid alsmede over het succes van organisaties.
Daarna bekijk ik of er in de literatuur is aangegeven dat er een onderzocht en
bewezen verband bestaat tussen deze factoren. De uitkomsten stel ik vervolgens
vast.

Als ik er de literatuur op na sla over wat er in verband met mijn hypothese al
verschenen is, dan blijkt dat dit terrein zodanig niet of nauwelijks is onderzocht.
Er blijkt nog maar weinig echt onderzoek gedaan naar de meer resultaatgerichte,
bedrijfsmatige rol van het sociaal en het personeelbeleid zoals deze vanuit de
hogere lijn- en de personeelfunctie vorm wordt gegeven.s

Verder is er door diverse andere auteurs veel beschreven in wenselijke, ideologi-
sche aannames en normatieve, toekomstgerichte uitspraken en hypothesen. En wel
óf over het sociaal danwel het personeelbeleid óf over succes van ondernemingen.
Onderlinge verbanden zijn slechts zeer weinig serieus onderzocht. Veel auteurs
vinden het vanzelfsprekend of in ieder geval wenselijk er nadere aandacht aan te
besteden, maar het onderwerp is in deze vorm nauwelijks empirisch bestudeerd.
Voor zover er wel harde gegevens zijn, beslaan ze slechts enkele randgebieden
van het personeelbeleid, zoals bijvoorbeeld stijlen van leidinggeven en motiva-
tietheorieën, satisfactie van het personeel, et cetera.
Zo heeft men bij het managementadviesbureau A.T. Kearney bedrijven onderzocht
op factoren die bepalend zijn voor succes (1992).6 Onder de noemer van het
`managen van het sociaal beleid' wordt hier echter slechts gekeken naar het feit
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of het management een bepaalde consistente visie heeft op het aansturen van mede-
werkers in de organisatie. Men beperkte zich hierbij voornamelijk tot de functie-
waardings- en beloningsstrategie.'

Over het succes van organisaties en hun continuïteit kom je vooral normerende
uitspraken tegen. Wel is er vanuit een meer sociotechnische benadering onderzoek
verricht naar mogelijkheden om de kwaliteit van producten en processen te bevor-
deren (Trist, De Sitter, Van der Vlist, Kuipers, Van Gils, Van der Zwaan).8 De
invalshoeken hierbij variëren van de organisatiestructuur tot aan de positie van de
werknemers. Tevens zijn er in dit verband studies te melden vanuit de cyberneti-
sche invalshoek, de stuurkunde (Clemson) en vanuit de benadering van het Human
Resources Management, HRM (Van Dijck, De Jong). Ter illustratie noem ik in
dit verband de kwantitatief georiënteerde studies van Leijten (1992 en 1995) naar
HRM binnen het afgebakende gebied van Nederlandse bedrijven in de metaalin-
dustrie. Het onderzoek van Tissen (1991) naar de (on)veranderbare houding van
managers bij hun `mensmanagement' en de enigszins modelmatige benadering van
Koch en Gunther McGrath (1996) komen al dichter bij het onderwerp van mijn
studie.9

De hiervoor genoemde studies behandelen nog niet eenduidig en concreet het door
mij hiervoor reeds genoemde'o beoogde verband. Wel bieden ze me een bruik-
baar handvat voor het hierna in de hoofdstukken 2 en 3 door mij beschreven
nadere literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek maakt het me mogelijk om
mijn hypothese verder te ondersteunen en deze vervolgens als basis te gebruiken
voor het empirisch deel van mijn studie.

In veel publicaties wordt de aandacht vooral gericht op de inhoud van het arbeids-
proces. In mijn onderzoek zoek ik meer een aansluiting bij de output, het resul-
taat, van dat arbeidsproces. Dit in termen van `is er een relatie tussen het sociaal
en personeelbeleid en het uiteindelijke bedrijfsresultaat'. Ik zoek deze output in de
eerste plaats in de vorm van (financiële) winst bij de profit sector." Het verband
tussen enerzijds het sociaal en personeelbeleid en anderzijds de financiële output
is daarmee de unieke invalshoek van deze studie. Verder is in voorgaande studies
van anderen op dit terrein niet of nauwelijks aandacht besteed aan de non-profit.
Vanuit het onderzoek binnen de profit sector, waar ook bij mij het accent op ligt,
kom ik in dit verband ook tot een aantal conclusies voor de non-profit sector met
betrekking tot de bedrijfsmatigheid, de mate van efficiency van de organisatie.1z

Er zijn vooral veel normatieve uitspraken gedaan op het gebied van sociaal en
personeelbeleid en het succes van organisaties. Binnen het retorisch kader waarin
ze worden gepresenteerd klinken ze vrij plausibel. Maar dat is niet voldoende.
Daarom ga ik verder op zoek naar feiten. Mochten verifieerbare metingen een
positieve samenhang laten zien tussen sociaal en personeelbeleid en (zakelijk)
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succes, dan kan ik in elk geval met meer kracht het belang van sociaal en perso-
neelbeleid in organisaties verdedigen.

1.1.3 Probleemstelling

Uit het voorgaande kan dan de probleemstelling voor deze studie worden geformu-
leerd:

`Bestaat er een aanwijsbare relatie tussen het (zakelijk) "succes"
van arbeidsorganisaties en het gevcerde sociaal en personeelbe-
leid?'

Interessant is het om daarbij te weten welke opstelling" van de personeelfunctie
de beste kans geeft op een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het `succes' van de
arbeidsorganisatie. Ik ga er op voorhand vanuit dat, op het gebied van het sociaal
en het personeelbeleid, de interactie tussen het top-~lijnmanagement en de professi-
onele personeelfunctie een belangrijk element is.

Wel realiseer ik mij bij voorbaat dat samenhang op zich nog geen bewijs is voor
causale invloed. In theorie bestaat altijd de mogelijkheid dat (zakelijk) succes goed
sociaal en personeelbeleid oproept. Succes en personeelbeleid kunnen echter ook
worden veroorzaakt door een derde onbekende factor. Maar met deze beperking
in de toetsing zullen we, helaas, moeten leven." Ik acht het niet mogelijk om
twee bedrijven op te richten, één met een goed personeelbeleid en één met een
slecht personeelbeleid, om te kijken hoe jaren later het (zakelijk) succes van het
ene bedrijf verschilt van dit succes van het andere bedrijf. Voor dit type
vraagstelling is en blijft deze ideale, experimentele vorm van causaal onderzoek
slechts een ijdele wens. En mocht ik wel in staat zijn tot een dergelijke opzet, dan
had ik vermoedelijk deze studie niet geschreven, maar reeds meerdere succesvolle
bedrijven opgericht.15

1.1.4 Aanpak

Mijn aanpak is de volgende. In een groot aantal organisaties, zowel profit als non-
profit, ondervraag ik top-~lijnmanagers1ó en hogere personeelfunctionarissen over
het gevoerde en het wenselijke sociaal en personeelbeleid." Vervolgens breng
ik de resultaten van deze enquête in verband met bepaalde indicatoren van (zake-
lijk) succes. Tenslotte toets ik dat verband statistisch. Op dit alles baseer ik
uiteindelijk mijn uitspraken (zie onderdeel 2.8).

Mijn handelwijze is als volgt (voor verdere details verwijs ik naar de volgende
hoofdstukken) :
Binnen Nederland heb ik 91 grote organisaties benaderd (waarvan 61 profit en 30
non-profit). Zij hadden minimaal 200 personeelsleden en beschikten over een
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personeeldienst. Van deze organisaties heb ik telkens twee top-Ilijnmanagers en
twee hogere personeelmanagers aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in
te vullen over het sociaal en personeelbeleid van hun organisatie.

De geaggregeerde visies van de top-~lijnmanagers heb ik allereerst afgezet tegen
de geaggregeerde visies van het personeelmanagement. Ook heb ik metingen
verricht over het (zakelijk) succes van diezelfde organisaties. Voor profit orga-
nisaties wazen dit eenvoudigweg hun winstcijfers over meerdere jazen. Voor de
non-profit organisaties leken de ijkpunten meer te liggen op het vlak van de effi-
ciency. Feitelijk meten en vergelijken is hier erg lastig. In de contrastanalyse van
de mate van `succes' beperk ik me daazom dan ook tot de profit sector. Succes is
dan een ondubbelzinnig criterium: het profijt in de vorm van winst. Dit is hier vrij
eenvoudig te meten.

Ik heb met behulp van metingen de zogenaamd `betere' en de `minder goede'
organisaties tegenover elkaar geplaatst en gekeken of er corresponderende
verschillen te zien wazen in het gerapporteerde sociaal en personeelbeleid.
Uiteraard heb ik behalve naar het type organisatie (profitlnon-profit) ook gekeken
naar het type respondent (lijn-Ipersoneelfunctie). Daarmee heb ik getracht mijn uit-
spraken te nuanceren.

1.2. Sociaal beleid, personeelbeleid en succes: een eerste verkenning

De wezenlijke termen in dit onderzoek: sociaal beleid, personeelbeleid en succes
zijn redelijk diffuse termen die nader moeten worden gepreciseerd. In de volgende
hoofdstukken zal ik daaz dieper op ingaan, temeer daar ik uiteindelijk met opera-
tionele metingen van deze termen zal gaan werken. Ter oriëntatie en voorbereiding
op deze hoofdstukken, en daarmee op het uiteindelijk onderzoek, zal ik een eerste
verkenning plegen.

1.2.1 Sociaal be[eid en personeelbeleid

Sociaal beleid en personeelbeleid verwijzen, de terminologie spreekt voor zichzelf,
naar beleid. Voor het afbakenen van deze terrnen baseer ik me op literatuur die
betrekking heeft op een ruime interpretatie van deze vormen van beleid in plaats
van op literatuur die mono-disciplinair van aazd is en formele abstracties nastreeft.
Voor de definiëring van de hierboven genoemde begrippen verwijs ik naar de
volgende hoofdstukken.

Een belangrijk onderscheid is te maken tussen, aan de ene kant, het top-Ilijnmana-
gement en, aan de andere kant, het personeelmanagement. De top-~lijn heeft
andere, rnaar zeker niet minder belangrijke, taken en verantwoordelijkheden op
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het gebied van sociaal en personeelbeleid dan de personeelfunctie. In dit zowel
kwalitatief als kwantitatief opgezette onderzoek betrek ik daarom beide.

1.2.2 Succes van de organisatie

'Succes van de organisatie' is eveneens een term die om nadere uitleg vraagt,
zeker als we onderscheid maken tussen profit en non-profit organisaties. Beide
soorten organisaties heb ik onderzocht. Mijn idee over wat we onder `succes'
moeten verstaan ligt echter in beide gevallen anders. `Succes' blijkt het makke-
lijkst meetbaar in de profit sector. Het lijkt verdedigbaar dat er hier een analogie
bestaat tussen de profit en de non-profit sector, maar het `succes' is in de profit -
sfeer makkelijker aantoonbaaz dan `succes' in de non-profit sfeer.

Als we het hebben over profit organisaties, dan is `succes' goed te relateren aan
de mate van profijt, de financiële winst of verlies. Mijn indicator om bij profit-
bedrijven `succes' te meten is daazom de langdurige (structurele) financiële winst
van het bedrijf. Hieronder versta ik winstcijfers gemeten over minimaal een drietal
opeenvolgende jazen.1e Dit `succes' heb ik onder meer met gebruikmaking van
de (jaar)cijfers van Het Financieele Dagblad in beeld gebracht.19

Als we het hebben over non-profit organisaties, dan blijkt dat er andere criteria
nodig zijn. Voor de non-profit is financiële winst geen bruikbare indicator om de
mate van `succes' te bepalen. Wel zijn hier diverse andere indicatoren mogelijk,
bijvoorbeeld satisfactie van de medewerkers (maaz dat zou ook kunnen gelden
voor profit organisaties). Je zou dan kunnen zeggen dat `succes' de tevredenheid
van de mensen in de azbeidsorganisatie is. In dat geval zou je deze satisfactie of
tevredenheid op enigerlei wijze moeten meten. Satisfactie op zich is echter nog
geen garantie voor een goed sociaal of personeelbeleid; satisfactie is er of is er
niet. Naast satisfactie van het personeel als onderscheidende factor zijn er in
principe nog andere pazameters denkbaaz. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een
onderscheid in de wijze van interne en externe dienstverlening of in de mate van
bereikte kwaliteit en kwantiteit.

In dit verband heb ik een kort en aanvullend deelonderzoek gehouden via een
aantal vraaggesprekken bij centrale en topfunctionarissen in de non-profit
sector.m De basis hiervoor legde ik in een literatuuronderzoek.
Het is mij gebleken dat `succes' bij non-profit organisaties naar alle waarschijn-
lijkheid valt af te meten aan een andere enigszins met de profit sector vergelijkba-
re, discriminerende factor of indicator. Namelijk aan het bedrijfsmatig (kostenbe-
wust en efficiënt) werken, met als kenmerken het consciëntieus en doordacht
decentraliseren, mandateren en budgetteren. Deze al dan niet adequate bedrijfsvoe-
ring, de efficiency, duid ik bij de non-profit sector aan met: bedrijfsmatig werken.
Bedrijfsmatig werken houdt in dat het gestelde doel bereikt wordt met een zo
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effectief en efficiënt mogelijk gebruik van middelen. Deze indicator benadert nog
het meest die van het financieel succes bij de profit sector.
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Noten bij hoofdstuk 1:

I. Zie voor de schrijfwijze van personeel(s)beleid, personeel(s)functie, personeel(s)management
en soortgelijke termen tevens hoofdstuk 7, onderdeel 7.2.5.

2. Ik versta onder een (arbeids)organisatie een structureel samenwerkingsverbandvan individuen.
Natuurlijk zijn op deze omschrijving vele variaties mogelijk. Zo omschrijft Mastenbroek
(1986, 1993 en 1994) de organisatie als een `netwerkgeoriënteerd samenwerkingsverband'van
verschillende belangen.

3. De hoogleraar Roobeek was in december 1994 een van de sprekers op de conferentie
`Draagvlak voor organisatieverandering'. Daar bracht zij deze denkwijze naar voren. Thema
van de conferentie was de succesbepalenderol van management, middenkader en uitvoerenden
bij organisatie-verandering.
Deze dag ontstond uit een samenwerkingsverband van het tijdschrift `Gedrag en Organisatie'
en het Nederlands Studiecentrum (NSC) en werd gehouden te Rotterdam. Dagvoorzitter was
de hoogleraar Sociale- en Organisatiepsychologie Van der Vlist. Hij onderstreept de noodzaak
van het pro-actief denken en handelen van het management bij herstructureringsvraagstukken.
Dit vereist een totale koppeling van leiderschap en management (vergelijk: Van der Vlist,
1991).
Over organisatieverandering verscheen een themanummer van Gedrag en Organisatie:
Tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatiepsychologie (7e jaargang, nr.6, december
1994; zie verder ook de literatuurlijst).

4. Waar ik me in deze studie baseer op literatuur over verricht wél relevant onderzoek, zal ik
het betreffende onderzoek expliciet vermelden.

5. Deze nieuwe opvatting komt ook tot uiting in het relatief korte bestaan van de eerste universi-
taire studierichting Personeelwetenschappenaan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) te
Tilburg. Volgens Tissen (1995, p. 15) richt het vakgebied Personeelwetenschappen zich
`vanuit een multi-disciplinair perspectief op de bestudering van de relatie menslwerk zowel
op het niveau van organisaties, van het individu, als in een bredere economische en maat-
schappelijke context, wanneer dat laatste wenselijk is voor het betere begrijpen van de relatie
mens-werk op individueel en organisatieniveau'.

6. De Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) wijdde hieraan in samenwerking met
het management-adviesbureau A.T. Kearney in oktober 1993 te Baam een symposium:
`Topbedrijven en hun Personeelbeleid'. Hier werden onder meer de hier genoemde resultaten
van het A.T. Kearney-onderzoek uit 1992 besproken. A.T. Kearney verricht sinds enkele
jaren onderzoek in Europa, Amerika en Japan naar factoren die bepalend zijn voor langdurig
succes. Het onderzoek van A.T. Kearney (1992) is slechts marginaal gericht op de relatie
tussen het bedrijfssucces en personeelbeleid. Men besteedt aandacht aan de stijl van
leidinggeven en komt daarmee vervolgens indirect uit op twee sturingsmechanismenop perso-
neelgebied: een niet bureaucratisch managementdevelopmentsysteemen een direct reagerend
beloningssysteem.

7. In dit verband verwijs ik naar een vergelijkbaar internationaal georiënteerd onderzoek van
Keith Roberts: 'The proof of HR is in the profits', in: People Management (p. 42-43), GB-
London,februari1995.
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De sociale (personeel)component wordt hier vooral op indirecte wijze benaderd. Centraal
staat slechts een drietal sleutelvragen aan het management:
- what kind of team are we?
- how does this affect performance?
- how can we improve?
Roberts is van mening dat de invloed van de personeelfunctie moeilijk is aan te geven: `...,
but it has proved a difficult issue to pin down', p. 42.

8. Het tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatiepsychologie `Gedrag en Organisatie' ver-
scheen in oktober 1989 met een themanummer `Sociotechniek', met hierin bijdragen van Van
Beinum, Kuipers, De Sitter, Van Amelsvoort, Den Hertog en Dankbaar, Van Eijnatten en
Hoevenaars, Van der Vlist, Boonstra, Steensma, alsmede van de projectgroep Welzijn Bij de
Arbeid~ WEBA.

9. Zie ook: hoofdstuk 5, onderdeel 5.4.

10. Het verband tussen, aan de ene kant het personeelbeleid van een organisatie (als afgeleide van
het sociaal beleid) en, aan de andere kant, het (zakelijk) succes van die organisatie (zie
onderdeel 1.1.1 van dit hoofdstuk).

11. Voor de duidelijkheid schrijf ik 'profit sector' en `profit organisatie' in plaats van 'profitsec-
tor' en `profitorganisatie'.

12. Zie hoofdsmk 4.

13. Denk aan de rol, taak, plaats en positie.

14. In dit kader verwijs ik naar Aquina (1985). Hij laat zien dat vergelijkend (beleids)onderzoek
op zich al een lastige zaak is. Aquina concludeert dat men er niet geheel zeker van kan zijn
of inen daadwerkelijk meet wat men denkt te meten. Vaak blijft het meten onnauwkeurig.
Samenhangen (als in mijn onderzoek) zijn nog wel aantoonbaar, de oorzaak van deze samen-
hangen is echter veel moeilijker te traceren. De opvatting van Aquina sterkt me in mijn
mening dat het moeilijk is en blijft om de `enig echte waarheid' te bepalen van het oorzakelijk
verband tussen `succes' en het sociaal en personeelbeleid. Het blijft volgens Aquina nog maar
de vraag, ofhet ooit zal lukken om een algemeen geldende kennis te vergaren over beleid en
de daarop van invloed zijnde factoren. Toch trach[ ik met deze studie aan te tonen dat serieuze
aandacht voor het sociaal en personeelbeleid wel degelijk invloed heeft op de bedrijfsresul-
taten.

15. Thierry (1977) laat zien dat er in kringen van beleidsfunctionarissen en van
wetenschapsmensen altijd veel discussie is over de betekenis en toepassing van `sociale indica-
toren'. Kern van deze discussie is de vraag wat men wel of niet als oorzakelijke verbanden
mag aanmerken. Aangezien op deze vraag tot op heden geen eenduidig antwoord is gegeven,
ben ik van mening dat ik met enig recht van spreken mijn vergelijking mag hanteren.

16. Waar ik in deze studie de mannelijke vorm hanteer, kunt u in voorkomende gevallen
desgewenst ook de vrouwelijke vorm lezen.

17. A1 in 1977 schrijft Van Dijck over de behoefte om de (meetbare) meerwaarde van het sociaal
beleid aan te kunnen tonen. Hij noemt dit het 'nut' van het sociaal beleid in de organisatie.
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18. Ik merk op dat een aaneengesloten periode van drie of vier jaar naar mijn mening een goede
basis is voor een gedegen onderzoek (zie hoofdstuk 8).

19. Zie hoofdstuk 8, onderdee18.7.

20. In de periode 1992-1994 (zie hoofdstuk 4).
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Hoofdstuk 2

Succes en sociaal beleid volgens de principes van het
human resources management (HRM)

In dit hoofdstuk onderscheid ik proiit en non-profit organisaties naar de mate van
hun succes en relateer dit aan het sociaal beleid binnen die arbeidsorganisaties.

2.1. Sociaal beleid en de commerciële markt

Sociaal beleid is een niet op zichzelf staand begrip of een geïsoleerd gegeven dat
los staat van de omgeving. Het houdt direct verband met ontwikkelingen binnen
en buiten de organisatie (Van Aken en Plaisir, 1993). Bij de weergave van de
ontwikkelingen van het sociaal beleid oriënteer ik me dan ook op bedoelde in- en
externe ontwikkelingen. Dit geeft vanuit een historisch perspectief de nodige
helderheid voor wat betreft de huidige verhoudingen binnen de arbeidsorganisatie.
Daarbij is het al concluderend en extrapolerend mogelijk om voor de verdere jaren
negentig de relatie van het sociaal beleid aan te geven met het totale onderne-
mingsbeleid. Interessant is het dan vooral om te bezien of en hoe de perso-
neelfunctie (p-functie) vanuit dit sociaal beleid bijdraagt aan de `succesvolle'
organisatie.

Of een organisatie als `succesvol' kan worden aangeduid is in beginsel een
subjectieve afweging. Het hangt er van af welke uitgangspunten men hanteert en
welke weegfactoren als dominant worden aangemerkt en ervaren.
Voor wat betreft het `succesvol' zijn van bedrijven schetsen Bolwijn en Kumpe
(1988, 1989 en 1991) in hun fasemodel de relatie tussen de markteisen prijs,
kwaliteit, efficiency en flexibiliteit. Zij komen hiertoe na een evaluatie te hebben
gegeven van de Nederlandse grootschalige industrie. Dit is een evaluatie van de
jaren na de Tweede Wereldoorlog tot en met de verwachtingen van de jaren
negentig. In hun beschrijving leggen ze de relatie tussen de economische marktei-
sen, de performance criteria (de dominante criteria of prestatiefactoren) en het
ideaal-typische bedrijf dat in deze reeks past.
Volgens Bolwijn en Kumpe wordt de concurrentie op (fasegebonden) markteisen
gericht. De concurrentie vervult hierbij de sleutelrol. Hun overzicht van de
markteisen interpreteer ik als volgt.
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2.2. Markteisen

2.2.1 Markteisen in de jaren zestig

Tot de jaren zestig kent Nederland een economische massamarkt.
In het streven naar productiviteitsverhoging staat de arbeid dan in het teken van
de kwantiteit. Het dominante criterium van de markt wordt het streven naar
efficiency. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt er op dat moment in
ieder geval gekocht. De prijs is alleen het punt van afweging wáár er gekocht
wordt, niet óf er gekocht wordt. De markteis is op dat moment de (kost)prijs. In
de jaren zestig gaan de internationale mazkten open. Door het grote aanbod
ontstaat er een overschot aan goederen. De prijs werd nu steeds belangrijker. Het
is vanaf nu niet meer zo vanzelfsprekend dat er gekocht wordt. Of klanten wel of
niet een product kopen hangt sterk af van de prijs. Het nieuwe ondernemen onder
sterk toenemende prijsdruk, zorgt voor bedrijfsreorganisaties en -sluitingen. Het
Nederlandse efficiency-streven raakt dan voor wat betreft de nationale industrie
op de achtergrond. Het zorgt er soms zelfs voor dat Nederlandse industrie uitwijkt
naaz de lage lonen landen.

Eind jaren zestig zien we een nieuwe markteis die de mazkt onder druk zet:
kwaliteit. Dit is een gevolg van een bewuster leven en het afzetten tegen de
consumptiemaatschappij met haar wegwerpartikelen. Ook door nieuwe mogelijkhe-
den uit Japan komt de markt verder onder druk te staan. De consument eist en
krijgt kwaliteit voor een betaalbare prijs. Andriessen (1988) schetst in dit verband
de toentertijd ontstane behoefte aan economische integratie.

2.2.2 Markteisen in de jaren zeventig

Dan volgt in de jazen zeventig een nieuwe vorm van concurrentie: het aanbod
wordt groter dan de vraag. De `sellers market' verandert in een `buyers mazket'.
Ook hier speelt sterk het aanbod vanuit de internationale handel een rol.
De consument heeft de keuze uit een enorm assortiment. Zo kan men aan de rij
van elkaaz versterkende mazkteisen een nieuwe toevoegen: keuze. Er is hier
inderdaad sprake van elkaaz versterkende mazkteisen, aangezien de druk op de
mazkt met het groeien van deze reeks van factoren alsmaaz toeneemt.
Het wordt daarbij door de concurrentie steeds moeilijker om als industrie aan deze
combinatie van elkaaz versterkende eisen (kosten, kwaliteit, keuze) tegemoet te
kunnen blijven komen.

Pen (1989) geeft in zijn populaire beschouwing van deze periode aandacht aan het
ontstaan van de (later aan regels gebonden) kartelvorming.' Hierdoor werden
prijsafspraken gemaakt in het bedrijfsleven die, omwille van een eerlijke concur-
rentie, door de overheid aan banden zijn gelegd.2 Pen signaleert daarbij dat in het
particuliere bedrijfsleven de concunentie hoogtij viert, terwijl er bij de overheid
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zeer vaak monopolistisch wordt opgetreden. In het ene geval is er sprake van
markt, in het andere geval is er sprake van macht.

Bolwijn en Kumpe laten zien dat iedere nieuwe eis in het verlengde ligt van de
voorgaande en daar ook gedeeltelijk uit voortkomt. Deze `afkomst' van nieuwe
markteisen hebben als gevolg dat de interne eigenschappen in elkaars verlengde
liggen. Oude markteisen verdwijnen niet, de concurrentiestrijd speelt zich tegelij-
kertijd af op nieuwe niveaus en op nieuwe markten.

2.2.3 Markteisen in de jaren tachtig en negentig

Naisbitt en Aburdene ( 1990, p. 15) schrijven in dit verband ('The global economic
boom of the 1990's') over soortgelijke elkaar versterkende factoren in de Ameri-
kaanse economie: 'These are not just random forces; they all relate to and
reinforce each other, a confluence of forces shaping a new globalized world'.
Dit geldt ook voor de markteis van de jaren tachtig: flexibiliteit. Flexibiliteit wordt
het leveren van `maatwerk'.
Williams zegt op het congres `Effectief strategisch personeelmanagement in de
jaren negentig'' (1989) dat de flexibiliteit van de jaren tachtig de proeve van
bekwaamheid is voor het overleven en ontwikkelen van arbeidsorganisaties in de
jaren negentig. Ik zie hierin de eis aan ondernemers om te kunnen `schakelen' op
markten en op het niveau van de verschillende dominante criteria van Bolwijn en
Kumpe. Immers, Bolwijn en Kumpe komen tot de slotsom dat de drie K's:
Kosten, Kwaliteit en Keuze, vandaag de dag, alledrie belangrijk zijn geworden.
Daarnaast bezien zij de jaren negentig in het licht van nieuwe technologieën. Deze
geven nog ongekende mogelijkheden om bestaande producten te verbeteren en
nieuwe te ontwikkelen.

Op zich zouden we in de jaren negentig mogen verwachten dat bedrijven vanuit
de harde concurrentiepraktijk inmiddels aan de afzonderlijke markteisen van de
drie K's kunnen voldoen (kosten, kwaliteit en keuze). Echter, zoals Bolwijn en
Kumpe verder aangeven staan ondernemingen onder gelijktijdig optredende druk
van efficiency, kwaliteit en flexibiliteit.
Onder deze druk en rekening houdend met nieuwe technologieën" zal de onder-
scheidende factor in de concurrentiestrijd in de jaren negentig vooral liggen op
vernieuwingen onder tijdsdruk: innovativiteit.s

Volgens Bolwijn en Kumpe is deze nieuwe factor direct gekoppeld aan een nieuwe
markteis: de uniekheid. Zij brengen het onderscheid aan tussen flexibiliteit als het
credo van de jaren tachtig en innovativiteit als topic voor de jaren negentig.b
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2.3. Innovativiteit

Het begrip `innovativiteit' betekent: het invoeren van een vernieuwing. Elke
vernieuwing houdt weer een verandering in. Het begrip `flexibiliteit" betekent in
deze context: de mogelijkheid om snel te kunnen veranderen. Als we de twee
bovenstaande begrippen (innovativiteit en flexibiliteit) combineren krijgen we de
volgende betekenis: de mogelijkheid om snel een verandering te kunnen
doorvoeren die op haar beurt weer leidt tot een vernieuwing. Ik ben met Bolwijn
en Kumpe van mening dat dit meer is dan de verandering op zichzelf.

Flexibiliteit en innovativiteit staan met elkaar in direct verband en net als het
voorgaande op zo'n manier dat het nieuwe performance criterium, zoals Bolwijn
en Kumpe dit noemen (innovativiteit) het vorige (flexibiliteit) versterkt.
In de jaren negentig zal de slaagkans van de arbeidsorganisatie derhalve vooral
athankelijk zijn van de innovativiteit; als laatste in de reeks versterkt het de vorige
items (efficiency, kwaliteit, flexibiliteit).
Innovatie zal bepalend zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresultaten. De succesvolle
onderneming is daarom de meest vetnieuwingsgerichte organisatie.

Bij dé markteis van de jaren negentig gaat het om: het zich onderscheidende ver-
mogen van de uniekheid. Die markteis staat in directe relatie tot de innovativiteit.
Deze nieuwe organisatievorm is onderhevig aan een grote tijdsdruk. Vernieu-
wingen moeten verantwoord maar vooral snel worden ingevoerd, anders vernieuwt
de concurrentie het eerst. Naast de genoemde techniek speelt bij deze nieuwste
markteis nog iets heel anders mee. Bolwijn en KumpeB komen met iets dat naar
mijn mening alles te maken heeft met `the human factor', oftewel de menselijke
factor. Vernieuwend ondernemerschap hangt af van gedeelde verantwoordelijkheid
en samenwerking tussen mensen.
Zij noemen in dit kader het open communiceren, het accepteren van elkaars
meningen en ideeën, het hebben van een visie en vooral de durf om strategieën ter
discussie te stellen en niet-conventionele beslissingen te nemen.9

Het is mijn mening dat het werkingsgebied en de realiteitswaarde van de voorbeel-
den van Bolwijn en Kumpe verder gaan dan de door hen onderzochte groot-
volume industrie. Toffler (1985) beschrijft zijn ervaringen met BeIl~ATBr.T. In zijn
weergave van het omvangrijke reorganisatieproces van dit telecommunicatie bedrijf
geeft hij een aantal vernieuwingsratio's, die ik in de lijn van Bolwijn en Kumpe
flexibiliteitsratio's wil noemen. Interessant is vooral het verband dat Toffler tussen
deze ratio's laat zien: `In samenhang met de vernieuwingsratio's bij de producten
en technieken confronteren de vernieuwingsratio's op personeelsgebied de leiding
van ATáT met een waarlijk "nieuw" intern milieu' (p. 82).
Toffler geeft een bredere economisch georiënteerde invalshoek op het spectrum
van de jaren negentig, allereerst vanuit de afgelopen decennia historisch bezien.
Maar vooral wanneer men in termen van wel of niet `succesvolle' arbeidsorga-
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nisaties kijkt naar het sociaal beleid in grotere arbeidsorganisaties, is bovenstaande
gedachtegang waardevol.

2.4. Een nieuwe personeelfunctie

Aan markteisen en dominante criteria zijn naar Bolwijn en Kumpe de eisen en
verwachtingen te relateren voor de nieuwe personeelfunctíe in termen van taak,
rol, functie, plaats en positie. Het volgende, aan hun theorie ontleende schema
biedt een eerste uitgangspunt.

Markteisen 1960-1969 197a1979 1980-1989 1990.1999

Kosten

;twaliteit

Keuze

Uniekheid

Prestatie
factoren

Efficiency

Kwaliteit

Flexibiliteit

Innovativiteit

figuur 1.
De evolutie van markteisen en prestatiefactoren naar Bolwijn en Kumpe

Ik zal verder de taak, rol, functie, plaats en positie van de nieuwe personeelfunctie
weergeven in relatie tot die van het lijnmanagement. Dit tegen de achtergrond van
het sociaal beleid in diverse arbeidsorganisaties.

2.5. Kwaliteitsbevordering in functionele relaties

De Jong (1991) geeft bij het door hem besproken vernieuwingsproces van arbeids-
organisaties een extra aspect aan.
Naast de ook door hem genoemde effectiviteit, flexibiliteit en creativiteit vestigt
hij de aandacht op het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen de
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samenwerkende mensen. Hij voegt aan deze door hem noodzakelijk geachte
kwaliteitsverbetering de intensiteit en snelheid van samenwerking en communicatie
toe tussen en binnen niveaus, groepen en afdelingen.

De Jong legt de koppeling tussen `organisatieleren' en `vernieuwingsmanagement' ,
dat gericht is op de interactie van `het leren' tussen individu en organisatie. Dit
gaat verder dan enkel trachten via de kortste weg het doel te bereiken. Het gaat
vooral om het gezamenlijk creëren van de weg waarlangs het doel wordt bereikt.
Deze leerervaring is voor de organisatie een investering voor de nog nader te
bepalen doelen die in de toekomst door samenwerking kunnen worden bereikt.

2.6. Innovativiteit en de organisatie-omgeving

Bolwijn en Kumpe betrekken in hun visie duidelijk de organisatie-omgeving. In
de vergelijking van hun model met dat van anderen stellen zij dat in de toekomsti-
ge adhoccratie de bureaucratische hiërarchie heeft afgedaan (Mintzberg, 1981,
1983 en 1986; Toffler, 1985 en Naisbitt en Aburdene, 1990).'o Bolwijn en
Kumpe halen als ondersteuning van hun ideeën tevens de theorieën aan van Burns
en Stalker (1961 en 1968). Zij tonen aan dat het managen van vernieuwingen
organische in plaats van mechanistische systemen vereist. Verder is voor mijn
gedachtevorming de contingentie-benadering van de open-systeemtheorie" van
belang naar Pugh en Hickson (1964), alsmede naar de beschrijving van Lawrence,
Lorsch en Morse (1974 en 1986). Volgens hen gaat het bij de contingency-theorie
niet om een vaststaande, optimale organisatiestructuur. Deze hangt af van een
aantal contingenties: de omvang van de arbeidsorganisatie, het technologisch peil
en de stabiliteit van de arbeidsorganisatie en haar omgeving. Hieraan voeg ik nog
de sociale component als contingentie toe. In dit verband vestig ik de aandacht op
de contingency-theorie van Fiedler (1987'2), waarin hij laat zien hoe men in
wisselende situaties `schakelt' met taak- en mensgerichte stijlen van leiderschap.
Ook wijs ik op de beschrijving van de organische systemen volgens Morgan
(1987) die daarin de innovatieve, op in- en externe ontwikkelingen anticiperende,
organisatie beschrijft.

In de conclusies van Bolwijn en Kumpe valt op dat zij innovativiteit als `markteis'
van de jaren negentig neerzetten. Eerder plaatsten zij innovativiteit namelijk onder
`performance criteria'. De daarbij behorende markteis geven ze dan aan met de
term `uniekheid'. Ik ga er niet van uit dat dit een omissie is van hen. Eerder zie
ik hierin de sterke relatie tussen markteisen en performance criteria (de dominante
criteria of prestatiefactoren), waarbij er zelfs sprake is van verwevenheid. Dit
concludeer ik mede naar aanleiding van hun derde gevolgtrekking, namelijk dat
de besproken efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie als begrippen veel
omvattend zijn en niet eng moeten worden opgevat. Deze opvatting onderschrijf
ik volkomen.
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De gedachte van verwevenheid van omgevingsveranderingen en de dynamiek
waarmee veranderingsprocessen plaatshebben, zie ik terug in de visie van Vroom
(1991). Deze zegt hierover tijdens zijn inleiding op het symposium `Invloed
zonder macht', dat hij hoe langer hoe meer overtuigd is van het feit dat de
veranderende organisatie niet voortkomt uit een situatie van stabilisatie. Hij
constateert dat de meest succesvolle ondernemingen die organisaties zijn, waar de
vernieuwing voortkomt uit de verandering zelf.13 Organisaties met een flexibele
continuïteit zijn daarmee in het voordeel."
Flexibele continuïteit is sterk athankelijk van de innovativiteit. Zeker daar waar
de concurrentie steeds verder toeneemt.15 Er is geen sprake van een totaal
gestabiliseerde uitgangssituatie als voorwaarde voor een komende vernieuwing.
Tijdens het veranderingsproces vinden vernieuwingen plaats die op hun beurt
bepalend zijn voor de mate van bijsturing en de uiteindelijke bedrijfsresultaten.
Net als Bolwijn en Kumpe signaleert Vroom dat dit bijsturen plaatsvindt vanuit
vindingrijkheid en vernieuwingsdrang. Het is zeker geen bureaucratisch bijsturen
in de vorm van het krampachtig beheersen van processen.1ó
De Jong (1991) signaleert dat de belangrijkste oorzaak van problemen rond
organisatievernieuwing de te inhoudelijke en perfectionistische sturing van het
proces is. Dit veroorzaakt weerstand. Deze bureaucratische belemmering wordt
door de medewerkers in de organisatie als te belerend en voorschrijvend ervaren.
Ver doorgevoerde bureaucratie is volgens mij fnuikend voor de creativiteit van
medewerkers. Bureaucratie is er dan immers op gericht om standaards en
hiërarchische processen te bevorderen. Zo komt door deze rigide bureaucratie de
mogelijkheid van de organisatie om zich in de concurrentiestrijd creatief te
profileren regelrecht in gevaar.

Naar mijn mening geldt dat het bereid zijn tot vernieuwing en het creatief anticipe-
ren op veranderingen niet alleen beperkt is tot afdelingen als productontwikkeling.
Bij succesvolle arbeidsorganisaties horen behalve op hun taak voorbereide top-~
lijnmanagers tevens goed toegeruste personeelfunctionarissen. De personeelfunctie
nieuwe stijl wordt in mijn benadering geacht op flexibele en creatieve wijze in te
spelen op zowel de veranderende arbeid binnen de arbeidsorganisatie, als op de
veranderende omgeving van de eigen arbeidsorganisatie. Bij dit krachtenveld gaan
mijn gedachten ondermeer uit naar het verdwijnen van kort-cyclische bedrijfspro-
cessen" in relatie met een upgrading van het opleidingsniveau (zie hierna).

2.7. Demografie en arbeidsmarkt

Daarnaast spelen `overall'-bewegingen een rol zoals demografische veranderingen
(vergrijzing), progressie van emancipatoire tendensen (een inhaalmanoeuvre van
vrouwen en minderheden op de arbeidsmarkt) en van mondialisering (wegvallen
van grenzen, Europese eenwording en verdere globalisering). En niet te vergeten
de veranderende maatschappelijke denkbeelden omtrent het azbeidsethos.
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Het voortbestaan en de concurrentiepositie van de arbeidsorganisaties komt
daarmee steeds sterker in het teken te staan van de inzet van het `human capital'.
Hierbij is het belangrijk rekening te houden met de behoeften van de individuele
werknemer. Zowel voor de bevrediging ervan, als voor de wijze waarop hij of zij
zich binnen de arbeidsorganisatie of op de arbeidsmarkt positioneert.1e

Van der Heijden (1991) laat in zijn interpretatie van het vierde Kwartaalbericht
Arbeidsmarkt 1990 zien dat het Nederlandse opleidingsniveau zeer sterk stijgt.19
Het aantal MBO-ers is in vijf jaar tijd gestegen met een kwart van het oorspronke-
lijke aantal. Bij academici is dat een stijging met een derde! Van de volwassen
Nederlanders heeft inmiddels zo'n 20q een HBO- of academische opleiding
voltooid. Reeds een derde van de Nederlandse werknemers werkt onder het niveau
waarvoor men is opgeleid. Naast deze kwantitatieve stijging signaleert Van der
Heijden dat in kwalitatieve zin de cijfers anders uitpakken. In 1995 daalt het
arbeidsaanbod op de interne Nederlandse markt van jongeren tot vijfentwintig jaar
met 250.000.
Volgens Van der Heijden is er een algemene tendens tot individualisering in de
maatschappij die doorwerkt in de relatie individu en arbeidsorganisatie. Hij ziet
hierdoor de noodzaak tot bijstellingen in de organisatiestructuur en -cultuur. Ik
denk hierbij aan het elimineren van geestdodend, niet uitdagend werk en tot het
verbeteren van de samenwerkingsmogelijkheden binnen de arbeidsorganisatie.

De moderne sociotechnische zienswijze, gebaseerd op de uitgangspunten van De
Sitter (1981, 1986 en 1987), sluit hier mijns inziens goed op aan. Volgens deze
theorie moet men gebruik maken van de creativiteit van het individu. Het individu
wordt gestimuleerd door de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid in handelen
te benadrukken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het werken in zelfsturende
teams, autonome taakgroepen of in projecten.~ Structuurwijzigingen van arbeids-
processen gaan daarbij gepaard met cultuurwijzigingen binnen de arbeidsorganisa-
tie Kenmerkend is dat daarbij de gemeenschappelijke waarden en normen
veranderen met betrekking tot de kwaliteitszorg, de klantgerichtheid, de
flexibiliteit en het (intern) ondernemingsschap (Mastenbroek, 1986).

2.8. De personeelfunctie en het succes van de organisatie

In mijn onderzoek vergelijk ik ondermeer grote succesvolle met grote minder
succesvolle organisaties. Vanuit de huidige ontwikkeling van het sociaal beleid
onderzoek ik de veranderende taak en rol van de personeelfunctie. Daarbij lijkt de
formele en informele positie van deze functie zowel bij profit als bij non-profit
organisaties te verschillen wanneer we het criterium `succesvol' hanteren.
Tevens is het begrip `succesvol' zowel te interpreteren in termen van financieel-
economische als van sociale satisfactie; met andere woorden, zowel in welvaart
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als in welzijn. Ik ga uit van het beter meetbare financieel-economische begrip van
succesvol.
Bij de indeling naar `succesvol' en `succesarm' richt ik me vooral op de profit
sector. Voor de profit bedrijven bieden hiertoe de jaarcijfers van Het Financieele
Dagblad mij een solide houvast. Ik heb deze cijfers allereerst gevolgd en geëvalu-
eerd voor de jaren 1988 tot en met 1991.21 Voor de non-profit sector lijkt (op
termijn) een analoge indeling mogelijk.u Bij de non-profit bedrijven kom ik via
een eigen deelonderzoek (1992 tot en met 1994) uit op het onderscheid of er wel
of niet structureel en systematisch bedrijfsmatig wordt gewerkt. Mijn hypothese
is dat van hieruit een relatie is te leggen naar een wel of niet financieel bewust en
daaruit volgend succesvol bedrijfsbeleid. In hoofdstuk 4 ga ik, onder meer op
grond van het hiervoor genoemde deelonderzoek, nader op deze overwegingen in.
Het beeld dat zo van de profit en non-profitsector ontstaat, vergelijk ik met
relevante recente ontwikkelingen die zich tot begin 1997 voordoen.

Uit mijn onderzoek blijkt dat het sociaal beleid en van daaruit de personeelfunctie
het verst is ontwikkeld bij de meest `succesvolle' arbeidsorganisaties. Het oorzake-
lijk verband tussen deze twee is daarmee nog niet aangetoond. Zijn bedrijven
eerder succesvol vanwege hun goed ontwikkelde personeelfunctie, of kunnen meer
succesvolle arbeidsorganisaties het zich beter permitteren hun personeelfunctie
verder te ontwikkelen?

2.9. De personeelfunctie en het Human Resources Management

Van Dijck (1989) stelt dat het logisch is dat ondernemingen met oog voor de
toekomst zich in tactiek en strategie richten op de sociale- en personeelaangelegen-
heden van de onderneming. Hij voegt daaraan toe dat de koers, de trefzekerheid
en de kwaliteit van het personeelmanagement in veel bedrijven een `kritische
succesfactor' vormt. Volgens Van Dijck is deze conclusie logisch te verklaren
vanuit het Human Resources Management (HRM). De HRM-visie is volgens hem
de accumulatie van en verbinding tussen de verschillende opvattingen van het
recente verleden over mens en organisatie in één geoptimaliseerde totaalvisie. Dit
stelt eisen van verbetering en vernieuwing aan de HRM-benadering in de functie
van besturingstechniek van de arbeidsorganisatie.

In mijn onderzoek kijk ik naar de bijdrage die de personeelfunctie en het overkoe-
pelend management vanuit het sociaal beleid leveren aan het totale bedrijfsresul-
taat. Of de personeelfunctionaris goed op zijn taak is voorbereid hangt af van een
tweetal factoren. Ten eerste van de formele (organieke) en de materiële (feitelijke)
plaats in de arbeidsorganisatie. Ten tweede van de formele (organisatorische) en
materiële (functionele) verhouding van de personeelfunctie ten opzichte van het
lijnmanagement. Hierbij gaat het om de volgende vragen. Wat is de meerwaarde
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van de personeelfunctie in het totale bedrijfsbeleid? Wat voegt deze toe aan het
product enlof de werkprocessen van de organisatie?
Hiermee houden zaken verband als verantwoordelijkheid en uitvoering van het
sociaal beleid: wat is en doet het top-Ilijnmanagement; wat is en doet de perso-
neelfunctie?
Uit mijn onderzoek volgen tevens conclusies die het bestaan van bepaalde tenden-
sen lijken aan te tonen voor wat betreft de veranderende plaats, taak en rol van de
nieuwe personeelfunctie. De taak en positie van de nieuwe personeelfunctie
worden herzien. Beleid en beheer van de personeelfunctie worden daarbij steeds
meer gesplitst. Vooral de organisatie-ontwikkeling is voor de nieuwe personeel-
functie bepalend in het streven naar de meest optimale inzet van de human factor.

Voor de non-profit organisaties gold tot voor kort dat het concurrentiebewustzijn
nauwelijks was ontwikkeld. Afnamegaranties van het meest voorkomende
`product', de diensten, leken onbedreigd. Beter zicht op de in- en externe klant en
vooral een meer bedrijfsmatige aanpak worden om tal van redenen ook het
onderscheidende element van de non-profit sector. In hoofdstuk 4 ga ik hier dieper
op in. Ik wijs in dit verband naast de economisch-maatschappelijke factoren tevens
op de politiek-beleidsmatige factoren, die ook de non-profit organisaties tot een
bedrijfsmatiger werkwijze noodzaken.

Significant is, dat volgens mijn onderzoek vooral in de succesvolle arbeidsorga-
nisaties zowel het hogere lijnmanagement als de personeelmanagers op een
belangrijk punt dezelfde mening delen. De vernieuwende inbreng vanuit de
personeelfunctie wordt door hen als voorwaarde gezien voor een verantwoord,
innoverend bedrijfsbeleid ten aanzien van de gehele arbeidsorganisatie. Ook dit
impliceert een nieuwe plaats, taak en rol van de personeelfunctie nieuwe stijl. Ik
zal hier in mijn beschouwing uitgebreid verder op ingaan.

2.10. Hypothesen

Het bovenstaande brengt mij tot de volgende hypothesen:

~` In `succesvolle' bedrijven I arbeidsorganisaties zijn het sociaal beleid
en de personeelfunctie meer en beter ontwikkeld dan in minder
`succesvolle' bedrijven I arbeidsorganisaties; ergo

~` een zo volledig mogelijk ontwikkeld sociaal beleid en een goede perso-
neelfunctie dragen sterk bij aan de mate van `succes' van bedri,jvenl
arbeidsorganisaties.

Met behulp van deze hypothesen tracht ik de relatie aan te tonen tussen `succes'
en het voeren van een sociaal en personeelbeleid volgens de principes van het
Human Resources Management (HRM).
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Noten bij hoofdstuk 2:

1. De eerste openbare veroordeling van onderlinge prijsafspraken in Nederland (12 hoveniers)
vond plaats in april 1996 bij de rechtbank van Rotterdam. Wel werden er eerder in bepaalde
situaties schikkingen getroffen (de Volkskrant, april 1996).

2. Wetsvoorstel minister van Economische Zaken Wijers, inzake algeheel verbod op kartels. Bij
het ontwerp van de nieuwe wet op de economische mededinging is de context van de Europese
Unie van belang (NRC-Handelsblad en NOS-Journaal, mei 1996).

3. Williams, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, was voorzitter van dit
congres, dat in april 1989 in de Doelen te Rotterdam werd gehouden. De organisatie was in
handen van het Nederlands Studie Centrum (NSC) in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Personeelbeleid (NVP).

4. Hiertoe behoren ook ontwikkelingen op het terrein van de automatisering en van de informa-
tisering.

5. Het innovatief vermogen.

6. Vrakking en Cozijnsen (1992) hanteren in dit verband de formulering: `implementatiemanage-
ment van het innoveren'. Hieronder verstaan zij een projectmatige coaching van innovatiepro-
cessen. Zie ook het artikel van Vrakking `Succesvol innoveren' in PW (1994).

7. Zie het proefschrift van Huijgen, Nijmegen: 1984. De vijfde stelling luidt: `Bij het streven
naar vergroting van de flexibiliteit van ondernemingen wordt van ondernemerszijde
onevenredig veel aandacht besteed aan de flexibilisering van het arbeidsaanbod en betrekkelijk
weinig aan de flexibilisering van de arbeidsorganisatie'.

8. Zie: Bolwijn, Kumpe en Goudswaard, `Management in stukken: Ondernemen in de jaren ne-
gentig' (1993).

9. Vergelijk deze opstelling met een `open mind' met de eigenschappen van de open-systeem-
theorie ( zie hierna).

10. Zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk van mijn studie.

11. Zie hoofdstuk 3.

12. Fiedler geeft ook al in eerdere werken blijk van zijn opvattingen hieromtrent.

13. De hoogleraar Rijsman was inleider tijdens het 9e Nationaal Jaarcongres PersoneellSociaal
Beleid van de Intermediair-seminars in november 1987 te Amsterdam. Thema was de praktijk
van het personeel-management. Rijsman sprak over het doelgericht omgaan met energieën bij
het managen van vernieuwingen.

14. Mastenbroek (1986, 1993 en 1994) schetst aan de hand van diverse voorbeelden uit zijn
organisatie-adviespraktijk het nut van constante resultaatverbetering. Ook hij ziet dit als
noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan en de waarde van de organisatie.
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15. Aan dit onderwerp is een congres gewijd door de Studievereniging der Economische
FaculteitlSEF van de Universiteit van Amsterdam. Inleiders en deelnemers waren afkomstig
uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Dagvoorzitter op 27 oktober 1994 te
Amsterdam was Vrakking, hoogleraar Innovatie-managementen Intern Ondernemerschap aan
de Erasmus Universiteit en firmant van de Holland Consulting Group.

16. Zie het principe van de cybernetica, hoofdstuk 3.

17. En juist kortere levenscycli van producten (zie hoofdstuk 5, onderdeel 5.11.).

18. In 1992 belicht Van Dijck het feit dat mensen de `activa', het `human capital' vormen van een
organisatie. In die situatie is het personeelbeleid gericht op de verdere ontwikkeling van de
organisatie en heeft daat~rtee een strategisch karakter. Ik ben van mening dat Van Dijck terecht
de (retorische) vraag stelt of - zo dat al gewenst ís - de mens als individu wel `manageable'
is. Van Dijck komt tot de conclusie dat er in de praktijk van HRM een verschuiving
plaatsvindt van een vooral reactieve naar een pro-actieve benadering. Hij wijst erop dat al
vaker diverse deskundigen uit het vakgebied voor deze andere invalshoek hebben gepleit.

19. Het aan opleidingsniveau gerelateerde beroepsniveau is in de periode 1985-1995 eveneens in
stijgende lijn. In 1985 bestond 404b van de deelnemers op de arbeidsmarkt uit lager en
ongeschoolden. In 1995 was dit gedaald tot 32~. Het percentage werknemers met een hoger
of wetenschappelijk beroep steeg van 20 naar 25 96 (Bron: 'Enquête beroepsbevolking 1995'
van het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS] in: de Volkskrant, augustus 1996).

20. Zie voor zelfsturende, autonome teams en taakgroepen ook de hoofdstukken 3 en 5.

21. Dit onderzoek vond plaats in 1991 en 1992. Bovendien heb ik de resultaten ook later nog
nader vergeleken met nieuwe ontwikkelingen tot begin 1997 (zie hoofdstuk 8, onderdelen 8.6.,
8.7. en 8.11.).

22. Zie hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 3

De bijdrage vanuit het sociaal beleid aan het totale be-
drijfsbeleid van arbeidsorganisaties. Succes, effectiviteit
en effzciency van arbeidsorganisaties bezien vanuit de
cybernetica, de open-systeemtheorie en de sociotechniek:
een theoretische basis voor onderzoek naar resultaatge-
richt human resources management

In dit hoofdstuk laat ik zien dat de interactie tussen het lijnmanagement en de
personeelfunctie mede van invloed is op de optimalisering van de inzet van de
medewerkers en daarmee voor de mate van succes van de azbeidsorganisatie.
Het sociaal beleid is daarmee deel van het totale ondernemingsbeleid. Talentmana-
gement biedt dan een logisch aangrijpingspunt voor een resultaatgerichte human
resources-benadering. Deze invalshoek ontstaat uit nieuwe percepties over de
cybernetica, de open-systeemtheorie en de moderne sociotechniek.

3.1. Mens en organisatie

Om te kunnen bepalen of en wanneer azbeidsorganisaties meer of minder
succesvol zijn, verken ik allereerst een aantal organisatievormen en -kenmerken.
Voordat ikverder bezie onder welke omstandigheden arbeidsorganisaties succesvol
zijn, verdiep ik me in het verband tussen succes, effectiviteit en efficiency.

In mijn benadering staan de volgende punten centraal:

~` de structuur en dynamiek in de organisatie als open systeem
~` de cybernetica van de lerende, zichzelf door middel van feedback organi-

serende azbeidsorganisatie
~` de groepsvorming binnen deze azbeidsorganisaties.

Uitgangspunt voor deze benadering ligt in het feit dat we in het vorige hoofdstuk
zagen dat succesvolle azbeidsorganisaties letterlijk en figuurlijk open staan voor
vernieuwing met daazbij de volle aandacht op de cruciale factor: de mens.
In de praktijk blijkt de kwantitatieve en de kwalitatieve productie sterk te verbete-
ren wanneer (groepen van) werknemers zich meer bij de productie betrokken
weten (De Jong, 1991; De Sitter, 1987, 1989 en 1994; Mulder, 1989 en 1991).
De door de werknemers ervaren kwaliteit van de arbeid (en de invloed die zij
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daarop kunnen uitoefenen) is derhalve van groot belang voor henzelf en voor de
organisatie als geheel (Huijgen, 1984; Steensma, Van der Vlist en Allegro, 1985).
Er blijkt een directe relatie te bestaan tussen het welbevinden, de betrokkenheid
en de arbeidsprestaties van werknemers (Huijgen en Van Eijnatten, 1994).'

In organisaties kunnen het management en de personeelfunctie samen een zodanig
arbeidsklimaat scheppen, dat de arbeidssituatie de medewerkers stimuleert in hun
uiteindelijkearbeidsprestaties(Mulder, 1989,p. 11-12).Inmijnstellingnameheeft
de interactie tussen het verantwoordelijke top-Ilijnmanagement en de personeelf-
unctie een directe invloed op het succes van de onderneming. Als dit juist is, dan
is daarmee het belang aangetoond van en de legitieme basis gelegd voor (een nog
grotere aandacht voor) een adequaat sociaal en personeelbeleid in de arbeidsorga-
nisatic.

3.2. De theorie van Mintzberg als basis voor verder onderzoek

Als vertrekpuni voor mijn uitwerking neem ik de door mij geïnterpreteerde
indeling en schematisering van Mintzberg. Ik zal hier wat dieper op ingaan, omdat
hij met zijn visie een bruikbare basis creëert voor mijn verdere onderzoek. De
door hem gehanteerde uitgangspositie mag in grote lijn voor velen als bekend
worden voorondersteld. Dit verschaft mij de gelegenheid om dit begrippenkader
verder uit te breiden. Want Mintzberg gaat voornamelijk uit van een statische
organisatiebenadering. Dit is naar mijn meníng een te beperkte voorstelling van
de werkelijkheid. Daarom koppel ik aan de zienswijze van Mintzberg de
denkbeelden uit de meer dynamische open-systeembenadering en uit de cyberneti-
sche lerende, zichzelf organiserende arbeidsorganisaties.

In The Structuring of Organizations (1979 en 1990) en in Structures in fives (1983
en 1993) geeft Mintzberg een overzicht van de algemene opbouw van een arbeids-
organisatie. Hij onderscheidt in een organisatie vijf elementen:

~ de operating core (-de `harde kern'): de uitvoering van het primaire
proces

~` de strategic apex (-het strategische management)
~` de middle line (-het eerste lijnmanagement oftewel het midden-manage-

ment). De middle line geeft direct leiding aan het werkproces
~` de technostructure (-de specialistische staf). De technostructure onder-

steunt het primaire proces direct en adviseert het lijnmanagement
~` de support staff (-de facilities-ondersteuning). De support staff heeft geen

directe binding met het primaire proces. Voorbeelden zijn: de bedrijfs-
bewaking, de bedrijfsdrukkerij en de kantinedienst. Dit element wordt in
sommige gevallen opgenomen in de operating core, en in andere gevallen
buiten de organisatie geplaatst (privatisering en facility-management).
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3.3. De plaats van de personeelfunctie naar de theorie van Mintzberg

Gelet op het karakter van de personeelfunctie zien we dat deze meestal is te
plaatsen onder de technostructure volgens de theorie van Mintzberg. Tevens
constateer ik dat bepaalde taken verschuiven van het personeeltenein naar de
strategic apex.z In dit verband verwijs ik naar de inhoud van het NVP-congres
van mei 1992 te Utrecht. Met gebruikmaking van de meer algemenere termino-
logie `lijn en stafwordt daar aandacht besteed aan de huidige bewegingen van
personele taken vanuit de `technostructure' en de `support staff'.

Strategic Apex

Technostructure Support Staff

Middle Line ~

Operating Core

figuur 2.
De vijf elementen van een arbeidsorganisatie naar Mintzberg

In `Structure in Fives' (1983) en in `Organization design: fashion or fit' (1981)
spitst Mintzberg zijn theorieën over organisatiestructuren verder toe op een vijftal
organisatievormen. Iedere organisatie is onder te brengen in één van de vijf
vormen. Mintzberg ziet een organisatie als een:

~` systeem van formele gezagsrelaties
~` systeem van werkprocessen en (formele) informatie
~` netwerk van informele communicatie
~` systeem van onderlinge werkafspraken in en tussen informele groepen
~` adhoccratie voor besluitvorming.
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Kunst (1987) doet in zijn essay verslag van een seminaz van het Management
Center Europe (MCE, juli 1986).
Op dit seminaz was Mintzberg een van de inleiders. Deze laatste voegde (geba-
seerd op zijn nieuwe inzichten) tijdens dit seminar nog een tweetal nieuwe
typologieën toe aan zijn oorspronkelijke vijf organisatievormen:

~` 'the missionary form', de `zendings vorm'
~ de politieke azena.

Mintzberg beschrijft hiermee de manier waarop een organisatie zodanig kan
worden gestructureerd, dat deze optimaal kan functioneren zowel adaptief
(volgend) als creatief (initiërend), zowel ten opzichte van de interne als ten
opzichte van de externe omgeving. Mintzberg beweegt zich daarbij op het raakvlak
tussen de instrumentele en de functionele organisatie.
Bij deze indeling ga ik met De Leeuw (1986) uit van de drie volgende vooronder-
stellingen:

~` het institutioneleorganisatiebegrip is de concrete, anders gezegd: de fysieke
arbeidsorganisatie

~` bij het instrumentele organisatiebegrip gaat het om de structurering van de
organisatie

~` bij het functionele organisatiebegrip gaat het om organiseren als activiteit.

Voor mijn studie is het vanuit deze theorievorming vooral interessant te weten wat
de relatie is met de menselijke factor. Wat is het verband met de wijze waazop
(groepen van) individuen als medewerkers in een azbeidsorganisatie worden
ingezet en functioneren? Voordat ik inhoudelijk inga op dit functioneren van
groepen, lijkt het me nuttig om eerst naar het ontstaan van samenwerkingsverban-
den te kijken. Daarom besteed ik kort aandacht aan Mintzbergs basisredenen voor
groepsvorming. Hij geeft vanuit zijn benadering een zestal basisredenen tot
groepsvorming in de arbeidsorganisatie.

Deze redenen volgens Mintzberg zijn geformuleerd op basis van:

~` kennis en vaardigheden
~ werkprocessen en functies
~` tijd
~` product of output
~` het cliëntsysteem
~` de locatie.

Hierbij zijn de eerste drie punten functiegericht (naar middelen) en de laatste drie
punten mazktgericht (naar doeleinden).
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De grootte van de groepen is onder meer athankelijk van:

~ de complexiteit van de arbeidsorganisatie (de werkprocessen)
~ de complexiteit van marktdifferentiatie'
~ de opleidingsgraad
~` de gewenste coórdinatie (de meest belangrijke factor).

Op deze groepsvorming in relatie met de coórdinatie in de arbeidsorganisatie ga
ik hierna verder in bij de behandeling van de sociotechnische invalshoek. Daarmee
beschrijf ik de succesvolle tegenhanger van de bureaucratische en gestandaardi-
seerde werkprocessen (Peters en Waterman, 1982 en 1987).

3.4. Naar een open dynamische organisatievorm

Een combinatie van functie- en marktgericht opereren vinden we in de eerder
genoemde adhoccratie van Mintzberg.
Hier zijn de specialisten om praktische redenen in functionele eenheden geplaatst,
terwijl zij hun werkzaamheden uitvoeren in marktgerichte teams (Peters en
Waterman, 1982 en 1987). Dit geeft aan dat de basisindeling van Mintzberg welis-
waar als handvat kan worden gebruikt, maar dat er op grond hiervan geen perma-
nente scheídslijnen zijn te trekken. De adhoccratie met zijn minimum aan regels
en platte organisatievorm is in dit verband eerder een illustratie van de flexibele
organisatie volgens de vroege open-systeembenadering van Katz en Kahn (1965).'

Dat de plattere organisatievorm momenteel verder aan populariteit wint wordt
onder meer beschreven door Kanter (1989) en door Gerding (1991).5 Verder
constateer ik bij Mintzbergs houding ten opzichte van de open-systeemtheorie een
paradox. Hij is van mening dat bijvoorbeeld de `operating core' afgeschermd moet
zijn van de omgeving. Met zijn beschrijving van de adhoccratie benadert hij echter
meer de open-systeemtheorie. In zijn hiervoor aangegeven nieuwere organisatiety-
pologieën als de `zendingsvorm' en de `politieke arena' gaat hij op deze weg
voort. Ik vat dit op als een verdere progressie van Mintzbergs theorievorming.

Tevens ben ik van mening, dat arbeidsorganisaties dusdanig complex zijn, dat deze" ~
niet in een allesomvattende theorie zijn te vatten. Of deze theorie zou zeer alge-
meen van aard en abstract van vorm moeten zijn. Met als bezwaar dat het trekken
van heldere conclusies en het doen van concrete aanbevelingen dan haast onmoge-
lijk is. Ik geloof daarom ook niet in een statische standaard-organisatie. Met het
statisch concept als vertrekpunt kies ik voor de meer realistische invulling van de
open-systeemtheorie en de cybernetische benadering van zichzelf organiserende,
lerende organisaties, dus voor een open dynamische organísatievorm.
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Tijdens het STOSO Congresb `Kwaliteit is mensenwerk' geeft Fisscher (1995),
met als uitgangspunt het statisch concept van Mintzberg, zijn visie op de dynamiek
van processen. Fisscher beschrijft dan in zijn `Kwaliteit en Human Resources'
gesimplificeerd de botsende stromen van een viertal processen:

~` het besturingsproces
~` het primaire proces
~` het veranderingsproces
~` het ondersteunend proces.

Hij gaat uit van een drietal cruciale `resources': human resources (-mensen),
middelen en technologie. Hierbij is volgens Fisscher de inzet van de `human
resources' van doorslaggevend belang.
Hij stelt daarbij dat er voor een succesvolle inzet van de `human resources' een
mix nodig is van de technisch-structurele hoek en de sociaal-dynamische hoek. De
eerste, de technisch-structurele hoek, ook wel de digitale aanpak genoemd, is
vooral operationeel gericht.
De tweede, de sociaal-dynamische hoek, ook wel de analoge aanpak genoemd, is
vooral strategisch gericht. Ik zie hierin een beroep op een personeelfunctie van
waaruit zowel proces- als productgericht wordt gedacht en gewerkt. Zowel direct
reactief op situaties die zich ad hoc voordoen als ook anticiperend op nog komende
ontwikkelingen.

3.5. Effectiviteit en het zelf-organiserend vermogen

Vanuit deze opvatting constateer ik de onderlinge beïnvloeding van organisatie en
omgeving. De mensen die deel uitmaken van beide `werelden' (Vroom, 1980)
vervullen in dit proces een sleutelrol, enerzijds als individueel persoon, anderzijds
als werknemer. Mensink (1994) legt een sterk accent op de mogelijkheden van
`het zelfmanagement' van medewerkers. Vanuit de wisselwerking tussen individu,
organisatie en omgeving staat de betrokkenheid en motivatie van mensen cen-
traal.' De verbinding tussen de visie van de organisatie en de centrale waarden
van de leden van die organisatie 6epaalt het vermogen van de organisatie om te
`leren' en zich te ontwikkelen.8
Op grond van zijn theoretisch concept en naar aanleiding van enkele cases komt
Mensink tevens tot de conclusie dat via autonome taakgroepen (zie hierna) het
vermogen van de organisatie om te leren en zich te ontwikkelen nog beter kan
worden benut.
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figuur 3.
De onderlinge béinvloeding van mens, organisatie en omgeving
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Het veranderend vennogen van de organisatie is daarbij tevens afhankelijk van het
peil van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie-uitwisseling in relatie met de
omringende omgeving. Als een arbeidsorganisatie structureel op deze uitwisseling
is gericht, spreken we van een zelf-organiserend systeem. Het vermogen tot zelf-
organiseren van een arbeidsorganisatie zie ik als cruciaal voor effectiviteit van die
organisatie. En daarom tevens voor de mate van `succes'. Ik verduidelijk dit
hierna vanuit de interpretatie van de cybernetica volgens Clemson (1984).

3.6. Effectiviteit en cybernetische terugkoppelingen

Vanuit de cybernetica geeft Clemson aan hoe complexe systemen zichzelf
organiseren.9 Eén van de belangrijkste elementen van waaruit het gedrag van
zelforganiserende systemen kan worden verklaard zijn de terugkoppelkringen (-de
feedback).
De klassieke cybernetica'o is vooral doelgericht. In afwijking van de klassieke
gedachtegang (Schatz, 1922; Fayol, 1947; Verburg, 1959) evolueert in de benade-
ring van Clemson zowel het (leer)doel als het proces.
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Voor mijn studie is interessant dat Clemson de cybernetica definieert als de
wetenschap aangaande effectieve, groeiende, lerende dynamische organisaties
(1984, p. 141). Hierbij leidt een consequente en structurele `upgrading' van de
menselijke capaciteiten in de arbeidssituatie tot meer en betere mogelijkheden voor
de bedrijfsvoering. De organisatie `leert' dan via de ontwikkeling van de
medewerkers. Deze strategie is bekend als de `lerende organisatie'."

Met het daadwerkelijk toepassen van het concept van de `lerende organisatie'
krijgt Human Resources Management steeds meer het karakter van Human Talent
Management (zie hierna). Het gericht coachen van medewerkers heeft naar mijn
verwachting een positief effect op de organisatie.
Daarnaast herken ik ook heel duidelijk in de interactie tussen het top-Ilijnmanage-
ment en de personeelfunctie een cybernetisch proces. Het sociaal beleid wordt
vanuit deze interactie idealiter uiteindelijk volledig geïntegreerd in het totale beleid
van de organisatie. Dit heeft een grotere effectiviteit en efficiency van het produc-
tie- en beleidsproces als gevolg.
Ook Teulings (1995) hanteert op dit punt de basisgedachte van de klassieke cyclus
van planning, uitvoering en controle. Bijsturing van het proces geschiedt door het
direct verantwoordelijk management. Met Teulings zie ik vanuit dit principe een
goede mogelijkheid om op niet bureaucratische wijze invulling te geven aan een
organisatiebreed, integraal managementconcept en het daarbij passend resultaatver-
antwoordelijk (personeel)management.12

figuur 4.
Het cyclisch model bij de cybernetische benadering van doelen en processen
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3.7. Noodzaak van juiste informatie

Een van de voorwaarden volgens Clemson voor de effectiviteit van organisaties
ís de openheid voor veranderingen van het organisatiesysteem.
'The bottle neck is typically the rate at which we (individually and organiza-
tionally) can change ourselves to adapt to new circumstances' (1985, p. 99).
De organisatie wordt beïnvloed door de omringende omgeving en beïnvloedt
daarnaast ook zelf de omgeving. Deze opvatting is afwijkend van de (statischer)
organisatieleer volgens Mintzberg, aangezien deze aangeeft dat de operating core
afgeschermd dient te zijn van de omgevingsinvloeden.

Uit het voorgaande leidt Clemson af dat er een relatief groot verschil mogelijk is
tussen hetgeen arbeidsorganisaties als oorspronkelijke doelstellingen aangeven en
wat uiteindelijk wordt gerealiseerd. Clemson wijt deze discrepantie vooral aan het
ontbreken van voldoende terugkoppeling van informatie.
Ook Koopman-Iwema en Wiegersma (1985, p. 175) beschrijven het vervreemdend
effect van onvoldoende informatie over het doel en de resultaten van de feitelijke
werkzaamheden en kerntaken, de `hard core'. Dit heeft in mijn ogen naast de
effectiviteit volgens de cybernetica tevens invloed op de efficiency en de mate van
succes van arbeidsorganisaties (zie hierna).

Met Clemson ben ik vervolgens van mening dat open organisatiesystemen een
grotere kans hebben op overleven en groei en daarmee op de slaagkans van het
productieproces. Het gaat dan om de uitkomst van het productieproces: het
rendement. Bij de klassieke, gesloten systemen is elke afwijking van de standaard
een fout. Open systemen echter laten vanuit een flexibele, veranderingsbereide
opzet ruimte voor vernieuwing en daarmee voor verbetering. Hiervoor beschreef
ik reeds het belang van het innoverend vermogen bij `open' organisaties.

3.8. Achtergronden van de sociotechniek en de open-systeemtheorie

Koopman-Iwema en Wiegersma vermelden de relatie tussen de sociotechniek en
de open-systeemtheorie. Zij noemen de sociotechnische systeembenadering een
verbijzondering van de open-systeemtheorie (1985, p. 142 - 146). Zij gaan uit van
een integratie van de drie deelsystemen economie, techniek en sociaal beleid. De
nadruk in hun stellingname ligt op de gelijkwaardigheid van het sociale deelsys-
teem ten opzichte van de andere deelsystemen. Onderlinge beïnvloeding van de
drie deelsystemen is hierbij een gegeven. Athankelijk van de arbeidssituatie kan
vervolgens de afstemming van de deelsystemen worden geoptimaliseerd. De winst
hierbij ligt zowel in de productie-sec van het arbeidsproces, als in een hogere
kwaliteit van de arbeid.
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De plaats van de moderne sociotechnische systeemtheorie (De Sitter, 1987, 1989
en 1994; Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989; Hoevenaazs, 1991 en Van Eijnatten,
1993) ten opzichte van andere bekende organisatie- en managementttteorieën is ook
in historisch perspectief te plaatsen. We moeten hiervoor dan terug naaz de
klassieke sociotechnische zienswijze.
In het scientific management van Taylor (1911) en Gilbreth ('Primer of scientific
management', 1912 en 1914") gaat het vooral om de standaardisatie (van werk-
processen en output) en het programmeren van vooral de uitvcerende werkzaam-
heden in de arbeidsorganisatie. Bloemen (1988) beschrijft deze historie in een
breder (Nederlands) perspectief, met daarbij tevens aandacht voor het sociaal
aspect van de arbeid. Ook de bureaucratie volgens Weber past in de hiervoor
aangehaalde klassieke opvatting over standaardisatie en formele gezagsrelaties.
Weber (1947) beschrijft de azbeidsorganisatie als ging het om het laten functione-
ren van een machine. De formele gezagsrelatie in de verhouding van een chef en
de medewerkers zien we sterk terug in de managementtheorie van Urwick (1946)
en in die van Fayol (1947), met als uitgangspunten de eenheid van bevel en de
`span of control'.

De azbeidsorganisatie wordt tot dan toe echter als een geïsoleerde eenheid gezien,
de facto een `laboratorium benadering'. Meer aandacht voor enerzijds de indivi-
duele werknemer als ook voor de omgeving van de arbeidsorganisatie zijn van
later datum. Bekend hierbij zijn de Hawtome Studies van Mayo alsmede de
vergelijkbare zienswijzen van Roethlisberger en Dickson (1966).
Hun Human Relations Theorie is gebaseerd op de intermenselijke relaties in
werkgroepen, op de informele of feitelijke organisatiestructurering. De aandacht
gaat daazbij uit naaz de onderlinge waardering en aandacht als arbeidsstimulans.

In dezelfde tijd ontwikkelt zich de oorspronkelijke, klassieke sociotechnische
systeemtheorie. Deze was in de jaren vijftig ontstaan in Engeland. Trist en
Bamforth beschrijven de vorderingen van sociotechnisch onderzoek aan het
Tavistock Institute (1951). Hier wordt de arbeidsorganisatie gezien als de relatie
(meer dan een combinatie) van het sociale- en het technische systeem in
wederkerige beïnvloeding en aanpassing. Zowel de formele als de informele
structuur zijn van belang." Hierna zien we de contingency-benadering15 van de
open-systeemtheorie. Managementkeuzes worden gerelateerd aan specifieke
bedrijfssituaties (Kanter, 1989).

3.9. Verdere operationalisering van de moderne sociotechniek en de
open-systeemtheorie

De open uitwisseling (onderlinge beïnvloeding) tussen de arbeidsorganisatie en de
omringende omgeving is van wezenlijk belang. De Sitter (1987, 1989 en 1994)
heeft de eerder genoemde klassieke sociotechniek verrijkt met de benadering
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vanuit de open-systeemtheorie. In zijn bestudering van de kwaliteit van de azbeid
signaleert De Sitter een vaagheid wanneer bij abstracte concepten de werkelijkheid
moet worden gemeten. In zijn voorbeeld van `de mogelijkheid tot zelfontplooiing'
(1987, p. 154) is dit zonder concrete operationele aanduiding voor velerlei uitleg
vatbaar.

Kwaliteit van de arbeid dient volgens De Sitter (1987, 1994) te worden gerelateerd
aan omgeving en tijd. Hij stelt het proceskarakter op de voorgrond. Er vindt
vanuit de arbeid en de arbeidssituatie een (sociale) uitwisseling plaats met de
sociale omgeving. De uitwisseling moet in balans zijn, het liefst zonder al te veel
belemmeringen daarbij. Hoe beheersbaarder de arbeidssituatie voor de werkende
mens is, hoe meer hij in staat is tot het handhaven en ontwikkelen van sociaal-
economische relaties. Naaz mijn opvatting is deze stelling uit te breiden met het
volgende. Hoe menswaardiger een werknemer zelf zijn werk kan indelen, hoe
meer dit zowel de kwaliteit van het product als het productieproces ten goede
komt. In dit verband lanceert De Sitter de term `regelcapaciteit': het schakelme-
chanisme om informatiestromen en innovatiestromen tussen de actoren in de
organisatie stroomsgewijs te sturen en te ordenen (de cybernetica!) volgens de
principes van het Human Resources Management.1ó Met de aanduiding `regelca-
paciteit' bedoelt De Sitter tevens dat de medewerkers breed, flexibel en
multifunctioneel voor hun taken zijn toegerust en zo in teamverband onderling
uitwisselbaar zijn. De Sitter beschouwt `zijn' regelcapaciteit als een voorwaarde
voor het individu om gericht en zinvol met de sociale omgeving om te gaan. Ik
zie dit terug in de zogenaamde vrijheidsgraden, die De Sitter als noodzakelijke
`speelruimte' vermeldt bij zijn uitwerking van sociaal leiderschap en de werkgroe-
pen van azbeiders.

Dit brengt me bij de verdere opvattingen ten aanzien van moderne azbeidsorga-
nisaties. Hier is er sprake van een verwevenheid, een netwerk van in- en externe
invloeden. Dit netwerk wordt gevormd door allereerst de reeds hiervoor geme-
moreerde zienswijze dat iedere arbeidsorganisatie een combinatie is van een
sociaal en een technisch systeem. Daarbij is het begrip technisch zowel te
beschouwen als een fysisch-technisch systeem (in relatie tot zaken als mecha-
nisatie, elektrificatie en automatisering) als te beschouwen binnen een ruimere
context. De term `technisch' kan zo bijvoorbeeld in verband staan met het primair
proces. Hieronder versta ik het operationele- of algemene productieproces, dus
ook de `productie' van diensten en dergelijke. Dit geldt dus ook voor de overheid
en de verder non-profit sector." In de `structuurbouw' van de moderne socio-
techniek zien we een duidelijke plaats en profilering van de werknemer in de ar-
beidsorganisatie.1e
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3.10. Positie van de werknemer

Lang is de positie van de werknemer ondergeschikt geweest aan de belangen van
de organisatie. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van 1950 staat nog
vermeld:
De ondernemingsraad heeft tot taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige

functie van de onderneming, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk
functioneren van de onderneming. '
Het werknemersbelang is hier nog een deelverzameling van het ondernemingsbe-
lang. Anders gezegd: het belang van de onderneming is dan het enige dat
werkelijk telt. De Memorie van Toelichting van de WOR 1950 vermeldt:
'De erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer enerzijds en de
ondernemingsraadals orgaan van gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever
en zijn personeel anderzijds, waarborgen dat de ondernemingsraadzich niet mengt
in zaken die enkel des ondernemers zijn'.

In de wetten op de OR van 1971, 1979 en vooral 1981 is het aangrijpingspunt
gewijzigd. Niet langer wordt gesteld dat wanneer het de onderneming goed gaat,
het automatisch ook de werknemers goed gaat. Het is niet voor niets dat in de Wet
op de Ondememingsraden van 1981 -eindelijk- de zelfstandige positie en belangen
van de individuele werknemer worden erkend. De OR is dan een overlegorgaan
ten aanzien van aangelegenheden die zowel van belang zijn voor de onderneming
in het algemeen, als voor de werknemers in het bijzonder. Verder blijkt uit dit
voorbeeld dat de vakbonden zich op de belangenbehartiging van de werknemer
richten. Ik ben van mening dat de vakbonden (in tegenstelling tot de principes van
het personeelwerk) echter vaker voor het conflictmodel kiezen.

Zo liet de voorzitter van de Spoorwegvakbond FSV in april 1992 aan de top van
de Nederlandse Spoorwegen NS weten dat de directie en haar beleid door de FSV
werd gewantrouwd. Deze vakbond spreekt in dat verband ook spottend over de
`hotemetoten achter het bureau' als de NS-beleidmakers worden bedoeld. Dit om
aan te geven dat de ideeën van de NS-beleidmakers maar zelden zouden `sporen'
met die van de NS-beleiduitvoerders.
Vakbonden lijken zich dus vooral te profileren rond de tegenstellingen in de
positie van werkgevers en werknemers, terwijl de personeelfunctie het gedeeld
belang van organisatie en mens nastreeft (Koopman-Iwema en Wiegersma, 1985).

3.11. Sociaal beleid: niet symptoomgericht

De Sitter (1987) beziet in zijn behandeling van een twintigtal Europese casestudies
de kwaliteit van de azbeid in relatie tot het productieproces. Als indicatoren om
een onbalans in deze verhouding op te sporen besteedt hij aandacht aan het ziekte-
verzuim en verloop in de onderzochte arbeidsorganisaties.

52



Ook in recentere onderzoeken (Klein Hesselink en Reuling, 1990; Van Breukelen,
1991; Ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1991) worden wel de ziekte-
verzuimcijfers en het verlooppercentage gehanteerd, waar het gaat om het welbe-
vinden te meten van medewerkers in hun functie.

Los van het feit dat ik de voorkeur geef aan de benaming azbeidsverzuim (het
verzuimen van het verrichten van azbeid) is deze benadering in het kader van mijn
studie nog teveel symptoomgericht. Ziekteverzuimcijfers zijn net als het ver-
looppercentage (de uitstroom) in mijn optiek mogelijke indicaties van een niet
optimaal sociaal beleid: het zijn slechts signalen en gevolgen.
Hoewel ik de waazde van de bedoelde benadering onderschrijf, kies ik voor een
andere, meer genuanceerde invalshoek.

3.12. Integrale bedrijfsvoering

Het gaat me vooral om de institutionele, voorwaardenscheppende kant van de
zaak. Het sociaal beleid als geïntegreerd synergetisch onderdeel van het totale
bedrijfsbeleid. Met Keuning en Eppink (1985 en 1993) versta ik in dit verband
onder synergie: de maximering van het totaal door maximering van de deeldes-
kundigheid van het deelbeleidsgebied. Of in rechttoe rechtaan Nederlands: het
totaal is meer dan de som der delen. Ook De Sitter (1987) beschrijft niet voor
niets in en naar aanleiding van zijn twintig casestudies, dat het vooral aankomt op
een integrale bedrijfsvoering. De integrale bedrijfsvoering vanuit de combinatie
financiën, marketing, planning en sociaal-organisatorische aangelegenheden leidt
volgens De Sitter tot drie waardevolle zaken19:

~
~
~

een sterkere commerciële uitgangspositie
een sterkere azbeidsmarktpositie
betere arbeidsverhoudingen.

Wanneer we dit projecteren op het (gewenste) sociaal beleid van de arbeidsorgani-
satie, dan leidt dit logischerwijs tot een noodzakelijke structurele, specifieke
aandacht voor de personeelfunctie. Dit houdt een beleidskeuze in voor de langere
termijn. Het sociaal beleid is dan een belangrijk onderdeel van het totale, integrale
bedrijfsbeleid. De positie, taak en rol van de personeelfunctie wordt daarbij
afgestemd op het primaire proces van de arbeidsorganisatie.

Het succes van de azbeidsorganisatie is daarmee gerelateerd aan en voor een
belangrijk deel afhankelijk van het gevoerde sociaal en personeelbeleid. De eerder
aangegeven betrokkenheid van de werknemers is van cruciaal belang voor het
slagen van deze opzet.~
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3.13. Betrokkenheid van de werknemers

De betrokkenheid van medewerkers neemt toe wanneer zij meer verantwoording
mogen dragen. Dit vereist dan wel een aanpassing in de aansturing van deze
medewerkers. Dit wordt bereikt door in de organisatie clusters van medewerkers
te vormen, die zelf verantwoordelijk zijn voor proces en output. Dit houdt tevens
in een eigen vergaande verantwoordelijkheid per cluster voor het verwerven van
financiële en personele middelen, respectievelijk de in te zetten fmanciële en
personele capaciteit.

De verantwoordelijkheid is dus gebaseerd op betrokkenheid van de desbetreffende
medewerkers. De betrokkenheid van de werknemers bij het arbeidsproces is
afhankelijk van de mate van verantwoordelijkheid die deze werknemers dragen en
van de herkenbaarheid van hetgeen zij aan het productieproces bijdragen.

3.14. Autonome taakgroepen en zelfsturende teams

Uit recente onderzoekingen blijken in dit verband de zo geheten autonome taak-
groepen van groot belang (Kuipers, 1994; Van Eijnatten, 1993). Dit is voor mij
reden om er hier nader op in te gaan. Te meer aangezien er een duidelijke relatie
is met het onderwerp van deze studie. De taakgroepen zijn namelijk gebaseerd op
de principes van de sociotechniek en de human resources theorie en richten zich
op optimalisering van de effectiviteit en de efficiency van bedrijfsprocessen.
Kenmerkend voor de autonomP taakgroepen zijn de eigen verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, vrijheidsgradenen herkenbaarheid van productie(Koopman-Iwema
en Wiegersma, 1985 en De Sitter, 1987, 1989 en 1994).

Een autonome taakgroep (of een zelfsturend team) kan als volgt worden gedefi-
nieerd. Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is
voor het totale proces waarin producten of diensten die aan een klant geleverd
worden, tot stand komen. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost
dagelijkse problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij
voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten (Van
Amelsvoort, 1989; Kuipers, 1989 en 1994; Kuipers en Van Amelsvoort, 1990).21

Autonome taakgroepen of zelfsturende teams zijn gebaseerd op de eerder
genoemde sociotechniek.~ Het centrale idee van de bedoelde groepen is, dat
mensen zich graag meer betrokken willen voelen bij hun werk. Vaak beleven ze
het werk als vervreemdend door de afzonderlijke, gespecialiseerde handelingen.
De betrokkenheid groeit wanneer zij meer verantwoording mogen dragen. Dit
vereist dan wel een aanpassing in de structuur en in de aansturing van de
medewerkers. Dit wordt bereikt door in de organisatie clusters van medewerkers
te vormen, die zelf verantwoordelijk zijn voor het proces en de output. Een
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belangrijke factor daarbij is een goede communicatie tussen de medewerkers en
het management (Leget, 1994).

Volgens een persbericht van de Sociaal Economische Raad (SER, 1993) maakt het
werken met autonome taakgroepen bedrijven effectiever en efficiënter en neemt
de kwaliteit van de arbeid toe. De Commissie Ontwikkeling Bedrijven (COB) van
de SER stelt dat het werken met autonome taakgroepen voor ondernemingen een
succesvolle slaagkans biedt in een veranderde omgeving.23 Het instellen van hele,
zelfstandige, zelfsturende of autonome teams en taakgroepen (vele benamingen
voor hetzelfde begrip) vereist een nieuwe managementvisie en -aanpak aangaande
het sociaal beleid.

3.15. Toepassing in de praktijk

Het principe van autonome taakgroepen of zelfsturende teams is niet nieuw. Het
is ook geen wondermiddel voor organisaties die verbetering behoeven. Wel zijn
er de laatste jaren in navolging van Amerikaanse en Zweedse ontwikkelingen ook
in Nederland bedrijven die overgaan tot het instellen van zelfsturende teams of het
implementeren van een hiermee verband houdende benaderingswijze. In Amerika
en Zweden heeft één op de vier bedrijven een of andere vorm van de zelfsturende
team-benaderingswijze geïmplementeerd (Kuipers, 1994).
De autonome taakgroepen of zelfsturende teams hebben volgens Kuipers in de
praktijk de volgende (door onderzoek ondersteunde) gevolgen:

~` de betrokkenheid van de medewerkers stijgt
~` de productie stijgt (kwantitatief)
~` de kwaliteit van de productie neemt toe
~` de behoefte aan verdere ontplooiing van medewerkers stijgt, zowel bij de

organisatie als bij henzelf
~` er ontstaat een open eind situatie (het traject is, eenmaal gestart, slechts

stapsgewijs te overzien en te plannen)
~` de beloningsstructuur wijzigt (groepsbeloning in plaats van individuele

beloning)
~` er volgen structurele consequenties voor de organisatie- en formatie-

structuur
~` de rollen van management en medewerkers transformeren drastisch.

3.16. Arbeidstechnische essenties

Gelet op het vorengaande (en gezien de praktijk!) blijken de `zuivere' autonome
taakgroepen of zelfsturende teams na een start in een meer productgerichte (indus-
triële) omgeving ook steeds vaker in de dienstensector te floreren.
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Zo zijn er een aantal `essenties' ook voor de non-profit sector waardevol. Het
denken in de lijn van autonome taakgroepen of zelfsturende teams is namelijk
gericht op twee arbeidstechnische essenties:

~` vergroting van de kwaliteit van de arbeid (tegengaan van routinematig
enkelvoudig werk door taakverbreding en functievemjking)

~` identificatie van de `werker' met het `werk' en de organisatie (vergroting
van de betrokkenheid door het toekennen van een grotere zelfstandigheid).

3.17. Ontwikkelingen

De hiervoor weergegeven visie op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zie ik
tevens vertaald in een andere opzet en invulling van de personeelfunctie. Voorheen
was de opstelling van de personeelfunctie vooral reactief en correctief van aard,
afhankelijk van wat technisch en financieel-economisch wenselijk was. Het accent
lag tot in het begin van de jaren tachtíg vooral op het personeelsbeheer en op
(bedrijfsmaatschappelijke) zorg.
Koopman-Iwema en Wiegersma creëren in 1985 op dit punt een omslag met hun
definitie van `personeelbeleid', dat zij omschrijven met: `een concretisering en
operationalisering van de algemene voornemens en richtlijnen van het sociaal
beleid'. Het sociaal beleid is daarbij onderdeel van het totale organisatie-beleid
gericht op het sociale (deel)systeem van de organisatie.

In de hedendaagse maatschappij die zich snel en constant verandert, neemt de
noodzaak toe om te anticiperen op ontwikkelingen van zowel binnen als buiten de
arbeidsorganisatie. Hierdoor wint het sociaal beleid (en dus ook het personeelbe-
leid) sterk aan belang. Van de personeelfunctionaris wordt nu een bredere bedrijfs-
en arbeidsmarktoriëntatie en een actievere inbreng verwacht.
Koopman-Iwema en Wiegersma (1985, p. 171 - 182) wijzen op de veranderde
opvattingen over de werkende mens en zijn arbeidssituatie. Door de toenemende
mondigheid en het hogere opleidingsniveau stijgen de eisen en verwachtingen van
de werknemers over hun arbeidsinhoud, -omstandigheden en -verhoudingen. Gelet
op de ruimere arbeidsmarkt en de economische scherpten, wordt het sociaal beleid
zakelijker en doelgerichter. Het blijft daarbij belangrijk om actief aandacht te
hebben voor de mens in de organisatie en ruim in de `human resources' te
investeren.

Vergelijk in dit verband de aandacht die Kerkhoff (1981) besteedt aan één van de
- ook volgens hem - belangrijkste randvoorwaarden voor een werkbaar human
resources management: het continueren en optimaliseren van de inzetbaarheid van
medewerkers in de arbeidsorganisatie.
Kerkhoff (1981, p. 96, 341, 370, 381 en 383) noemt dit het sociaal-investe-
ringsbeleid van de organisatie. In dit verband verwijs ik naar de hoofddoelstelling
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van de personeelfunctie: het op het juiste moment en op de juiste plaats
zorgdragen voor het kwalitatief en kwantitatief juiste medewerkerspotentieel.

Kessels (1995) signaleert dat zowel in tijden van economische teruggang als in
tijden van economische groei organisaties met zo weinig mogelijk medewerkers
proberen te draaien. Hij concludeert daaruit dat het moeilijk lijkt vol te houden dat
alle medewerkers als kapitaal worden gezien. Hij stelt dat veelal alleen `kennis-
werkers' als kapitaal worden gezien. Zij vormen de werkelijke `human resources',
omdat zij bijdragen aan het proces van kennis genereren, kennis verspreiden en
productief kennis toepassen.Z4

Het lijkt me in dit verband belangrijk om ruim in de creativiteit van medewerkers
te (blijven) investeren. Zonder dat ik wil stellen dat er nooit ontslagen mogen
volgen, ben ik van mening dat een te snel besluit tot een (grote) uitstoot van
medewerkers aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de organisatie.u Met een
op investering gericht sociaal en personeelbeleid loop je minder risico dat je op
langere termijn de elasticiteit en het innoverend vermogen van de organisatie aan-
tast. Senge (1995) pleit vanuit zijn concept van de `lerende organisatie' ook voor
dit soort investeringen in mensen. Hij stelt dat bedrijven die alleen maar bezig zijn
om te overleven vroeg of laat in de problemen zullen komen.~ Dit sluit aan op
hetgeen ik vermeld bij onderdeel 1.1.1: het investeren in mensen werpt op langere
termijn vruchten af.

3.18. Talentmanagement: winst door het investeren in mensen

Volgens mij is dit sociaal-investeringsbeleid een wezenlijk onderdeel van het
sociaal beleid in de proiit of non-profit sector. Het blijkt dat de overheid in dit
soort aangelegenheden een voorbeeldfunctie kan vervullen: `Rather than lagging
behind business in innovation of HRM, government could be playing a role of
trendsetter', (Yntema27, 1990, p. 189).

Het hiervoor genoemde sociaal-investeringsbeleid duid ik verder aan met `talent-
management'.~ Hiermee bedoel ik het managen van menselijk potentieel, het
`talent' van de arbeidsorganisatie.
Volgens mij is het sociaal beleid zodanig in te richten, dat er een optimale afstem-
ming plaatsvindt tussen werknemer, management en organisatie. Het is niet alleen
een mogelijkheid, maar eerder een noodzaak. Gemotiveerde, bij de organisatie
betrokken werknemers zullen zich ontplooien in hun productie en creativiteit
(Honey, 1980 en 1983). Dit is van levensbelang voor het innovatievermogen van
de arbeidsorganisatie in de concurrentiestrijd met andere ondernemingen.z9
De ruimte voor verdere innovatie zit vooral in de mensen die in de organisatie
werken, zelf. Deze `ruimte' kan vooral toegankelijk worden gemaakt door het op
juiste wijze coachen van medewerkers.
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Hiermee zijn we dan weer terug bij de eerder in dit hoofdstuk gencemde
principes: de open-systeemtheorie, de feedback van de cybernetica en de lerende
organisatie.~
Vrakking ( 1992) wijst in dit verband op de ondersteunende (adviserende en
begeleidende) rol van de personeelafdeling. Het (lijn-)management is en blijft
eindverantwoordelijk. Ik ben daarbij van mening dat een arbeidsorganisatie alleen
dàn goed en succesvol kan functioneren, als ook de mensen in die organisatie goed
functioneren (Van Dee en De Jong, 1981 en 1985; De Jong, 199131; Steensma,
Van der Vlist en Allegro, 1985).
Voor het lijnmanagement en de personeelfunctie ligt hier het aangrijpingspunt voor
een resultaatgericht human resources management. Deze invalshoek gaf ik eerder
aan met de term talent management: het sturen en optimaliseren van bedrijfs-
processen via de human factor (- menselijke factor).
De Sitter (1987, p. 239-240) noemt drie winstpunten van deze mensgerichte aan-
pak van het arbeidsproces. Deze winstpunten hebben alle drie een verhoging van
de kwaliteit tot gevolg van de:
~` organisatie
~` arbeid
~` arbeidsverhoudingen.

Ik kan vanuit mijn onderzoek vervolgens hieraan toevoegen dat hiermee tevens het
uiteindelijke `succes' van de organisatie stijgt.

Bedri'fsdcelstellin ~en

~~.m ~-.....m.
PersoneelfuncU

figuur S.
Resultaatgericht HRM-beleid
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Noten bij hoofdstuk 3:

1. Huijgen en Van Eijnatten waren in 1994 nauw betrokken bij de oprichàng van de Stichting
Sociotechniek Nederland (SSTN). Uitgangspunt en thema was dat de modeme sociotechniek
een nieuw concept en andere filosofie oplevert van de mens in de arbeidsorganisaàe.

2. Zie figuur 2.

3. Zie ook: Heertje, 1983.

4. Een open systeem heeft volgens Katz en Kahn (1965) de volgende kenmerken (let op het
cybernetische accent):
- het systeem heeft een inteme rolverdeling
- het systeem heeft vaak diverse mogelijkheden om de gestelde doelen te bereiken
- de omgeving heeft een directe invloed op het open systeem
- deze input wordt omgezet in acàvi[eiten
- de resultaten van deze activiteiten worden weer geprojecteerd op de omgeving
- deze terugkoppeling naar de omgeving creëert nieuwe bronnen van input
- het omzettingsproces van deze terugkoppeling kost energie: het systeem neemt meer

als input op dan het als output afgeeft
- het systeem krijgt vanuit de omringende omgeving feedback op de eigen prestaàes
- het systeem is gericht op het eigen voortbestaan: hinderpalen worden zoveel mogelijk

uit de weg geruimd.

5. Zie het seminar `Potentieel-ontwikkeling: naar langere en bredere groeiperspectieven binnen
platte organisaties' van het Seminar Education Center (SEC), te Den Haag: januari 1990.
Dagvoorzitter was Rijsman, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Katholieke Universiteit
Brabant (KUB).

6. Universitair STOSO-congres `Kwaliteit: Mensenwerk', Groningen, juni 1995.

7. Moàvatie is een complexe en abstracte constructie van begrippen (een construct) om de
achtergrondenen de beweegredenenaan te kunnengeven van iemands gedrag (Thierry, 1996).

8. Vergelijk dit met zelfstandige teams en empowerment, People Management, december 1995
in HRM-actueel, nr. 2, p. 7, februari 1996. Zie tevens hoofdstuk 5.

9. Cybernetica of stuurkunde is afkomstig van het oud-Griekse cybernètès, dat stuurman
betekent. Het is nu nog herkenbaar in het Franse woord gouverner voor sturen of besturen.

10. Zoals uit de door mij aangehaalde literatuur mag blijken, zie ik duidelijke overeenkomsten
tussen de cybernetica en de sociotechniek.

1 I. Zie hoofdstuk 5, onderdeel 5.10.

12. Integraal management is het resultaatverantwoordelijk managen van een samenhangend en
geïntegreerd middelenbeleid (vergelijk de bijdrage van Fisscher, 'Kwaliteit en Human
Resources' op het STOSO-congres `Kwaliteit: Mensenwerk', Groningen, juni 1995). Teulings
verstaat onder resultaatverantwoordelijk: waar dit maar mogelijk is de regels en procedures
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zoveel mogelijk afbouwen. De regels en procedures zijn ondergeschikt aan de resultaten (zie
de hiervoor genoemde - op dit punt identieke - opvatting van Clemson, 1984). Vergelijk dit
tevens met hoofdstuk 5, onderdeel 5.4.

13. Zie ook de uitgave van 1985.

14. De Sociotechnische systeembenadering is ontwikkeld in het Tavistock Institute te Londen
(Kolenmijnstudies: Trist en Bamforth, 1951). Deze benadering gaat ervan uit dat iedere
werkorganisatie een (open) sociaal én technisch systeem is. De inhoud van de werkrol (the
job) is hierbij de basis. De verhouding en inhoud van de organisatie en de werksituatie zijn
complementair en derhalve vaak in evenwicht.

15. Contingentie betekent: onderlinge athankelijkheid. Zie tevens hoofdstuk 2, onderdee12.6.

16. De Sitter was in december 1994 een van de sprekers op de conferentie `Draagvlak voor
organisatie-verandering'. Daar bracht hij deze denkwijze ook naar voren. Thema van de
conferentie was de succesbepalende rol van management, middenkader en uitvoerenden bij
organisatie-verandering. De conferentie ontstond uit een samenwerkingsverband van het
wetenschappelijk tijdschrift `Gedrag en Organisatie' en het Nederlands Studiecenttum (NSC)
en werd gehouden te Rotterdam. Dagvoorzitter was Van der Vlist, hoogleraar Sociale- en
Organisatiepsychologie.

17. 'Het primair proces is een productieproces zonder welke een organisatie-eenheid haar
bestaansgrond verliest'. Uit: 'Maatwerk door meetwerk', over het meten met indicatoren en
kengetallen bij beleids- en productieprocessen in de kwartaire sector. Eindrapport van de
werkgroep Produktiviteits- en prestatiemeting van het Platvorm Beleidsanalyse, p. 67,
SDUIDen Haag, 1990.

18. Tijdens de conferentie 'Draagvlak voor organisatieverandering', van december 1994, te
Rotterdam maakte De Sitter nog eens duidelijk dat hij zich met zijn sociotechnische
benadering richt op de kwaliteitsbepalende `sttuctuurbouw' van organisaties.

19. Zie hierna de `winstpunten' volgens De Sitter (onderdeel 3.18. van dit hoofdstuk).

20. Zie figuur 4, de cybernetische benadering.

21. Door het Nederlands Studie Centrum (NSC) werd op 24 februari 1994 te Utrecht een congres
gehouden met als titel: 'Zelfsturende teams invoeren, managen, coachen'. De hoogleraar
Kuipers trad op als dagvoorzitter en workshop-begeleider.

22. Zie hoofdstuk 3, onderdeel 3.8.

23. Zie ook Peters en Waterman, Nederlandse vettaling, 1987, p. 319.

24. Zie onder `kennismanagement', hoofdstuk 5, onderdeel 5.11.

25. Zie hoofdstuk 5 van deze studie, onder `MANS', Management en Arbeid Nieuwe Stijl. Hier
staan de vernieuwende mogelijkheden van de medewerkers centraal. Vergelijk ook hoofdstuk
1 van deze studie, bij de stellingname van Roobeek en van Van der Vlist, 1994. Deze
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waarschuwen voor een te grote afslanking van bedrijven, omdat dit ten koste gaat van het
vernieuwend vermogen van organisaties op de langere termijn.

26. Senge: `The Learning Organization Conference' RSM-Erasmus conferentie van de Rotterdam
School of Managemen[, Rotterdam, 17 november 1995 (vergelijk de voorpublicatie van Heij
in Intermediair, nr. 42, 20 oktober 1995, p. 25-29). Zie ook hoofdstuk 5, onderdeel 5.10.

27. Yntema, 1990, p. 188-189.

28. Zie het hiervoor genoemde NVP-congres van mei 1992 te Utrecht.

29. Vergelijk dit met de opvattingen van Roobeek, 1994.

30. Senge (1990 en 1992) noemt het vermogen om in termen van systeemdynamica te denken:
`vijfde discipline'. De eerste vier disciplines van de lerende organisatie zijn:
- het systeemdenken
- het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap
- het hanteren van mentale modellen
- het opbouwen van een gezamenlijke visie.
De vijfde en bindende discipline is het systeemdynamisch 'schakelen' van het teamleren, dat
wil zeggen: het kunnen hanteren van de andere vier disciplines. In feite legt Senge daarmee
een verband met de terugkoppelingsmechanismenuit de cybernetica.

31. De Jong (1991) tracht de relatie van 'succes' en `personeel(s)management' wat meer in beeld

te brengen. Hiertoe heeft hij een aantal casestudies onderzocht op relevante handvatten voor
nieuwe theorievorming. Vanuit de praktijk van zijn eigen organisatie-advieswerk tracht hij

diverse onderzoeken met elkaar in verband te brengen. Deze onderzoeken spiegelt hij
afzonderlijk aan bestaande theorie en opvattingen. De Jong hanteert in diverse cases echter
een dusdanige verscheidenheid aan definities, methoden en technieken, dat het moeilijk is om
tot een eenduidige conclusie te komen over de genoemde relatie. Net als mijn onderzoek ligt
ook de studie van De Jong op de grens van 'wetenschapsonderzoek' en `praktijkonderzoek'.
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Hoofdstuk 4

Het succes van een bedrijfsmatige nonprofit sector

In dit hoofdstuk onderzoek ik of er ook bij de non-profit organisaties een verdeling
is aan te brengen naar succesvol en succesarm: een analytische beschouwing van
`succes' bij de overheid als belangrijke component van de non-profit sector.

4.1. Afspiegeling van grote organisaties

Voor mijn praktijkonderzoek naar het verband tussen `succes' en het sociaal beleid
van de arbeidsorganisaties selecteerde ik in eerste instantie bedrijven in de profit
sector.' Hierbij waren zowel (financieel) succesvolle als (financieel) succesarme
bedrijven te onderscheiden: de zogenaamde `best-' en `worst-cases'. Om een meer
representatieve dwarsdoorsnede te verkrijgen van diverse soorten grotere organisa-
ties in Nederland, nam ik in het onderzoek ook non-profit organisaties op.2 Net
als bij de profit sector ging ik bij de non-profit sector' uit van bedrijven en
instellingen met een personeelsbestand van minimaal 200 medewerkers.
Deze minimumgrens van 200 personeelsleden heeft bij de non-profit sector tot
gevolg dat ik hier bijna uitsluitend de publieke en dus niet de private non-profit
organisaties kon bekijken. De laatste organisaties tellen over het algemeen veel
minder medewerkers."

Met de inventarisatie vanuit de profit en de non-profit sector bracht ik vervolgens
het sociaal en personeelbeleid in kaart. Dit deed ik door de opvattingen van het

hoogste lijnmanagement te contrasteren met de opvattingen van het hoogste
personeelmanagement. Deze contrastvergelijking is goed verlopen. De resultaten

geef ik in een volgend hoofdstuk.

4.2. Stabiele referentiegroep

Door in de opzet van mijn ondetzoek de non-profii sector te betrekken, dacht ik

in mijn steekproef tevens een stabiele referentiegroep samen te stellen voor een

nadere vergelijking met de profit sector. Stabiel met dien verstande, dat ik in

eerste instantie dacht de non-profit sector in mijn steekproef als één homogene

groep te kunnen beschouwen. Daarbij verwachtte ik oorspronkelijk op het gebied
van `succes' geen noemenswaardige verschillen aan te treffen tussen de diverse
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non-profit organisaties onderling. Toch zijn er redenen waardoor ik meer dan
alleen een sterke twijfel heb om organisaties uit de non-profit sector als één
homogene groep te beschouwen. Hier ga ik nu dieper op in.

4.3. Achtergrond van het (deel)onderzoek bij de non-proi';t sector

We zagen eerder dat de succesmeting in de profit sector heel goed mogelijk is als
we uitgaan van de mate van financieel succes (profijt) in termen van `winst' en
`verlies'. Bij de non-profit sector is er echter geen sprake van winst- of verliescij-
fers. De vraag waarvoor ik me gesteld wist, was dan ook: `is de nonprofit sector
wel of niet in te delen naar de mate van "succes"?'. Hoewel onderscheidende
factoren zo op het eerste gezicht leken te ontbreken, vind ik het toch de moeite
waard om te proberen hier `een vinger achter te krijgen'.
Vanuit jarenlange ervaring, op grond van een door mijzelfverricht literatuuronder-
zoek én naar aanleiding van de uitkomsten van een aantal gerichte interviews kom
ik steeds meer tot de conclusie dat er (net als bij de profit sector) ook bij de not-
for-profit sector een onderscheid is te maken naar de mate van `succes' (zie
hierna).

4.4. Kent ook de non-proBt sector succes?

Het feitelijk meten en vergelijken van succesbepalende indicatoren in de non-profit
sector lijkt vooralsnog erg lastig. De materie is hier nogal complex. Niet in de
laatste plaats door het ontbreken van een winstmotief en de meestal nog afwezige
kwaliteitsbevorderende traditionele concurrentie.' Toch eindigt hier niet al direct
en bij voorbaat het `succesverhaal' van de not-for-profit sector. De kwaliteitsbe-
vorderende ontwikkelingen volgen elkaar ook hier snel op. En breder gezien komt
er ook bij de non-profit sector op (inter)nationaal niveau concurrentie voor.b

4.5. Budgetsysteem en kasstelsel

Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk om met harde bewijzen te komen dat er bij
de indeling naar (zakelijk) `succes' binnen de non-profit sector een vergelijkbaar
onderscheid mogelijk is als binnen de profit sector.' Hoogerwerf (1988) komt tot
de slotsom dat er maar betrekkelijk weinig bekend is over de effectiviteit en
legitimiteit van de wijze waarop (publieke) taken uitgevoerd worden door non-
profit organisaties. Wilderom en Nijkamp (1991) geven daarbij aan dat bij de non-
profit de productiviteit, de efficiency en de effectiviteit vanwege het zogenaamde
budgetsysteem relatief moeilijk zijn te meten. Dit komt omdat de non-profit in het
algemeen en de (rijks)overheid daarbinnen in het bijzonder geen baten-~lastenstel-
sel kent, maar een (op de comptabiliteitswet gebaseerd) kasstelsel.e Vaak kunnen
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de geleverde kwaliteit en kwantiteit van diensten niet direct uit marktprijzen
worden afgeleid. Kuipers en Sorber (1991) onderstrepen dit manco en voegen
hieraan toe dat binnen een budgetmechanisme de signalen van in- en externe
klanten over effectiviteit en efficiency slechts indirect en versluierd doorkomen.9
Bij de non-profit organisaties zoek ik daarom naar een aangepaste definitie van
`succes'. Gelet op het belang dat in deze organisaties veelal wordt gehecht aan `het
beleid', ga ik in op de wijze van beleidsvorming en beleidsuitvoering binnen deze
organisaties.

Hierbij wordt telkens gekeken in welke mate:

~` de organisatie structureel outputgericht (productgericht), dan wel voorname-
lijk procesgericht is

~` er binnen de non-profit organisatie sprake is van decentralisatie, mandate-
ring en budgettering

~` er rekening wordt gehouden met de in- en externe omgeving`o
~` daarbij de cyclus van planning, uitvoering en control wordt gehanteerd."

4.6. Nieuwe ontwikkelingen rondom effectiviteit en efficiency

Belangrijk vind ik hetgeen de praktijk uitwijst op het vlak van het streven naar
`succes' in de non-profit sector. In deze sector worden het doel en de inrichting
van de werkprocessen en producten hoe langer hoe meer beïnvloed door het
denken in termen van effectiviteit en efficiency. Zo ben ik zelf de laatste jaren
werkzaam in een non-profit organisatie waar men tracht om een betere manier van
werken te bewerkstelligen door te meten wat de klanten (in- en extern) en wat de
werknemers (intern) verlangen. Dit wordt dan vergeleken met hun tevredenheid
daarover.12

4.7. Effectiviteit en efficiency in politiek geleide organisaties

Bij non-profit organisaties in het algemeen13 en bij de overheid in het bijzonder
gaat het veelal om het functioneren onder politieke invloed en verantwoor-
delijkheid (Van der Heide en Spaans, 1991).
Financieel gezien staat de middelenverwerving en -beheersing centraal. Deze ver-
loopt ten dele via het eerder genoemde budgetsysteem. Door het belang van de
politiek in dit krachtenveld bestaat er een speciale sa:nenhang tussen de beleids-
en bedrijfsplanning. De vraag luidt dan ook: `mr,g "succes" ajhankelijk worden
gesteld van het bedrijfsmatig werken wanneer het gaat om politiek-gerichte
overheidsorganisaties binnen de nonprofit sector?' Op grond van mijn litera-
tuurstudie en praktijktoets meen ik van wel.
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In zijn inaugurele rede (1992) stelt Otto dat bij politiek geleide organisaties andere
criteria gelden bij het bepalen van efficiency en effectiviteit dan in het bedrijfs-
leven. Succesvol overheidsbeleid hangt volgens Otto samen met de mate waarin
de bevolking dit beleid steunt.

Verder is Otto van mening dat de volgende vragen als leidraad dienen te worden
gebruikt:

~` Is er sprake van bijkomende negatieve repercussies op andere beleidsterrei-
nen?

~` Is de politiek toegankelijk voor de burger?
~` Is er sprake van een consistent beleid?
~` last but not least: Is het beleid betaalbaar?"

Naar mijn mening geeft Otto hiermee aan dat de effectiviteit en de efficiency-sec
bij politiek geleide organisaties niet zozeer direct meetbaar zouden zijn, maar
vooral indirect, via hetgeen hiervan in de (externe) organisatie-omgeving merkbaar
is. Zoals ik hiervoor al vermeld zijn er in de non-profit sector veel ontwikkelingen
gaande op het terrein van kwaliteitsverbetering. Er is hier sprake van en groeipro-
ces. Naast de manier om via de externe omgeving (ontwikkelings)gegevens in
kaart te brengen, zal ook intern steeds meer de mate van effectief en efficiënt
produceren van de betreffende (overheids)organisatie meetbaar zijn. Op zijn minst
is het daadwerkelijk streven naar een grotere effectiviteit en efficiency in de non-
profit sector een duidelijk merkbaar gegeven.15 In dit verband vestig ik de aan-
dacht op het werk van De Groot en Goudriaan (1991). Deze onderzochten voor
een groot aantal overheidsvoorzieningen de feitelijke ontwikkeling van de
productiviteit in de periode 1980-1990.

4.8. Interviews

Het leek me daarom plausibel bij een aantal functionarissen op sleutelposities1ó
nader in te gaan op de mogelijkheid om ook binnen de non-profit sector een
onderscheid te maken naar de mate van `succes'. Centraal stonden de vragen: Wat
is de mogelijkheid van effectmeting? Wat is het belang van effectmeting (in termen
van effectiviteit en efficiency) van processen en output bij de non-profit sector?
Deze vraagstellingen onderzocht ik in de periode 1992-1994. De spreiding in de
tijd stelde me in de gelegenheid om eventuele relevante ontwikkelingen binnen
deze snel evoluerende sector te kunnen `meenemen'. In dit (deel)onderzoek
hanteerde ik het middel van diepte-interviews en wel bij drie categorieën":

Categorie 1: de sector zelf; enkele van de ook in mijn empirisch (hoofd)-
onderzoek'a bevraagde organisaties.
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Categorie 2: een aantal functionarissen op sleutelposities van niet in mijn
onderzoek benaderde non-profit organisaties.

Categorie 3: een aantal organisaties waarbij ik probeerde de uitkomsten
van mijn interviews te falsifiëren. Deze organisaties kwamen
hiervoor in aanmerking omdat ik op grond van hun taakge-
bied een `materie-overkoepelende' knowhow mocht verwach-
ten.19

4.8.1 Bij de interviews betrokken organisaties

De toetsende diepte-interviews~ hield ik bij de volgende non-profit organisaties:

Organisatie Categorie

Ministerie van Justitie 1

Ministerie van Sociale Zaken 1
en Werkgelegenheid

Ministerie van FinanciënZ'

Provincie Zuid-Holland

Provincie Gelderland

2;3
1
1

Gemeente Rotterdam 1

Gemeente Den Haag 2

Gemeente Zoetermeer 2

Gemeente Tilburg 2

Unie van Waterschappen

Algemene RekenkamerlAR~

Vereniging van Nederlandse
GemeentenlV NG~

Vereniging voor Strategische
BeleidsanalyselVSBZ'

3

3

3

3

tabel 1. Interviews óij de nonprofit sector
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4.8.2 Onderzoeksmethode bij de interviews

De wijze van onderzoek die ik hier hanteerde wil ik aanduiden met `semi-directie-
ve interviews'. Ik benaderde de itees (geïnterviewden) voorafgaand aan het
feitelijk interview eerst direct en in persoon ('life') of telefonisch. Natuurlijk gaf
ik daarbij de bedoeling en context aan van mijn onderzoek.

Dit herhaalde ik bij het feitelijke interview. De interviews duurden gemiddeld
anderhalf uur. In sommige gevallen, als daar door de specifieke taakstelling of
omvang van de organisatie aanleiding toe was, benaderde ik meerdere `sleutelfigu-
ren' in één arbeidsorganisatie. Ik stelde de itees een aantal open vragen over hun
zienswijze met betrekking tot het nut, de mogelijkheid en de wenselijkheid om
`succes' te kunnen meten en te verbeteren. Hierbij gingen we in op de non-profit
sector in het algemeen en op hun organisatie in het bijzonder. Vervolgens confron-
teerde ik hen met een aantal (geanonimiseerde) stellingnames en uitspraken
afkomstig uit andere (door mij niet met naam genoemde) non-profit organisaties.
De itees kregen daarna de gelegenheid om op grond hiervan hun eigen eerdere
mening bij te stellen.u

4.9. Bedrijfsmatig werken

Ik ben met de manier van marginaal toetsen door middel van de elkaar aanvul-
lende interviews~ een stuk verder gekomen. Omdat (zoals ik hiervoor aangaf)
in de non-profit sector de financiële winst- en verliescijfers ontbreken, ging ik op
zoek naar andere parameters.
De gegenereerde relevante parameters, naar aanleiding van de interviews, zijn (de
mate van):

~` integrale managementaanpak
~` decentralisatie van taken en bevoegdheden (gekoppeld aan een cyclisch

sturingsmechanisme)
~` mandatering
~` budgettering
~` omgevingsgerichtheid.27

Deze punten komen ook in de eerder door mij aangehaalde literatuur voor als
substantiële elementen voor bedrijfsmatige werkvormen. Ik denk hiermee de
parameters voor de non-profit sector gevonden te hebben die leiden tot de `ruwe'
indicator: `bedrijfsr.latigheid'. Hiermee wordt bedoeld: de mate waarin er al dan
niet bedrijfsmatig woàdt gewerkt.

De uitkomsten van mijn interviews blijken op dit punt sterk eenduidig. Deze
interviews laten allemaal in grote lijn een gelijkluidende uitkomst zien, namelijk
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dat `bedrijfsmatig werken' in de non-profitsector als thema centraal staat en de
sleutel tot `succes' lijkt. De mate waarin men in een organisatie bewust en
structureel omgaat met de aan het beleid gekoppelde financiën (en met de daarbij
behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden) geeft een bruikbaar beeld van
de mate van `bedrijfsmatig werken' binnen de betreffende arbeidsorganisatie. De
aanduiding van meer of minder `bedrijfsmatig' kan daarbij gelden voor de gehele
arbeidsorganisatie, danwel voor een zelfstandig onderdeel daarvan.~

4.10. t~laar een meer rendabele overheid

Om een grotere effectiviteit en efficiency te bereiken neemt de tendens toe om
beleid en uitvoering te scheiden. Momenteel streeft de (rijks)overheid naar een
verdere inkrimping en gelijktijdige verbetering en is er een sterke tendens naar het
uitbesteden en afstoten van (op uitvoering gerichte) taken.29
In het streven naar een meer rendabel werkende overheid worden er geregeld
staatsbedrijven geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd. Van Schendelen (1992)
signaleert daarnaast een kleinschaliger en enigszins verhulde verhuur van (non-
profit?) overheidsdiensten in Nederland.
Hier lijkt me een waarschuwing op zijn plaats voor een te rigoureuze omslag naar
bedrijfsmatig werken en het doorvoeren ervan. Het is een reëel risico dat men
hierin `doorschiet'. Goedkoop wordt dan via het `vestzak-broekzak systeem~'
uiteindelijk duurkoop."

Het lijkt me daarom goed om hier te wijzen op het speciale karakter van de
overheid. Bij het streven naar een effectievere en efficiëntere overheid moet zij,
naar mijn mening, zeer zorgvuldig rekening houden met haar speciale positie. Ik
doel hier zowel op de morele als de financiële verantwoordelijkheden van die
overheid:

~` Morele verantwoordelijkheid: bij het afstoten van taken en functies wordt
de overheid geconfronteerd met het feit dat zij een speciale zorg heeft voor
het welzijn van de burgers en daarmee ook voor haar werknemers. De
overheid behartigt immers het algemeen belang in een democratie. Zij heeft
zich hierbij te houden aan de regels van behoorlijk bestuur.

~` Financiële verantwoordelijkheid: het afstoten, privatiseren en uitbesteden
van overheidstaken lijkt puur financieel gezien geld te besparen. Echter,
ontslagenen kosten de gemeenschap (en dus de non-profit sector) toch weer
geld. Het financiële korte termijnsucces van de bedoelde besparende
processen wordt daardoor weer teniet gedaan. Het via de `loketten' van
andere non-profit organisaties inhuren van externe arbeid en het verstrek-
ken van sociale uitkeringen moet immers ook bekostigd worden.32
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4.11. Beleidsanalyse en het cybernetisch (stuurkundig) proces

Om een vergelijking met het marktmechanisme te maken van de particuliere
(profit) sector lijkt voor de non-profit sector (en in zoverre ben ik het helemaal
eens met Otto, 1992) een voorzichtige (financiële) beleidsanalyse een bruikbaar
en veelbelovend instrument." Hierop doorredenerend kom ik tot de conclusie dat
in non-profit organisaties waar men consequent met enige vorm van serieuze
(financiële) beleidsanalyse werkt, men op zijn minst al kostenbewust en daarmee
`bedrijfsmatig' bezig is (Hoogerwerf, 1987, p. 311). Gelet op de uitkomsten van
mijn deelonderzoek ben ik ervan overtuigd dat hiermee (min of ineer in de lijn van
het financieel `profijt' bij de profit sector) een bruikbare onderscheidende factor
is gecreëerd.

Terugkijkend naar onderdee14.2. van dit hoofdstuk concludeer ik dat organisaties
uit de non-profit sector niet als één homogene (referentie)groep zijn te beschou-
wen.
Door in een arbeidsorganisatie gebruik te maken van een cyclisch tcetsing- en
sturingsmechanisme (Clemson, 1984) kan invulling worden gegeven aan het
continu evalueren en verbeteren van de effectiviteit en efficiency in het productie-
en beleidsproces.~ In feite bezie ik in hoeverre men in de non-organisatie
werkelijk gericht proces-, product- en (kost)prijsbewust opereert. Met de term
`bedrijfsmatigheid' heb ik voor de non-profit sector een aangepaste omschrijving
gegeven voor het begrip `succes' , ten opzichte van de profit sector.

4.12. Verder onderzcek gewenst

Ondanks diverse hindernissen die eigen zijn aan deze sector, blijkt er dus toch een
aantal aanknopingspunten te vinden voor een voorzichtige onderlinge weging van
organisaties binnen de non-profit sector. De uitkomsten van mijn gerichte
(deel)onderzoek wijzen er sterk op dat ook hier op termijn een nadere vergelijking
mogelijk moet zijn. Het gaat te ver om in het beslag van mijn studie deze
vergelijking nader uit te werken. Bovendien zijn het `bedrijfsmatig denken' en de
daaraan gekoppelde (financiële) beleidsanalyse nog betrekkelijk jonge fenomenen
die in deze sector op dit moment nog volop in ontwikkeling zijn. Het lijkt me
echter zeer zeker de moeite waard om te zijner tijd aan dit specifieke onderwerp
verder onderzoek te doen. Ik voel me hierin gesteund door Leeuw (1992) in zijn
inaugurele rede aan de Universiteit van Utrecht. Leeuw3S wijst op het feit dat er,
in de steeds complexer wordende bestuurlijke omgeving, meer inzicht moet komen
in de effectiviteit van beleidsinterventies en in de doeltreffendheid van de
interventies zelf.
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Noten bij hoofdstuk 4:

Voor de duidelijkheid schrijf ik `profit sector' en `profit organisatie' in plaats van 'profitsec-
tor' en `profitorganisatie'.

2. Naast de termen 'non-profit organisaties' of non-profit sector' worden in de praktijk eveneens
de benamingen'not-for-profit organisaties' en 'not-for-profit sector' gebruikt.

3. [n mijn benadering van de non-profit sector richt ik me vooral op de overheid en op overheid-
conforme organisaties.

4. Zie voor dit zelfde uitgangspunt: Wilderom en Nijkamp, 'Effectiviteitsmeting in de publieke
sector: Is standaardisatie en uitbested ing gewenst?', een algemeen onderzoek naar management
bij de Overheid, MAB-Management, p. 418-425, 1991.

5. Hoogerwerf constateert het ontbreken van een werkelijke marktsituatie van vraag en aanbod:
`de relatieve schaarste', bíj de publieke (non-profit) sector (1987, p. 311-329); zie ook
hoofdstuk 2 van mijn studie.

6. In zijn pleidooi voor internationale verhuur van Nederlandse overheidsdiensten geeft Van
Schendelen (1992) aan dat buitenlandse overheden onze belangrijkste concurrenten worden op
de internationale markt.

7. Vergelijk de moeilijk aan te geven 'profitability van de non-profit', Ruys, 1974.

8. De overheid is ingedeeld in acht sectoren: rijk, politie, onderwijs en wetenschappen, defensie,
rechterlijke macht, provincies, gemeenten en waterschappen.

9. Over het systeem van een vergelijkende budgetanalyse bij gemeenten is onder andere
gerapporteerd door de Werkgroep Produktiviteit- en prestatiemeting van het Platvorm
Beleidsanalyse, in: 'Maatwerk door meetwerk', over het meten met indicatoren en kengetallen
bij beleids- en produktieprocessen in de kwartaire sector, p. 15, 16 en 65, Den Haag: SDU,
1990.

10. Dit criterium is pas in latere instantie toegevoegd. Het was namelijk steeds een punt van
discussie in hoeverre men in overheidsorganisaties het beleid specifiek (deels) athankelijk stelt
van de omgeving.

11. Zie hoofdstuk 3 voor wat betreft he[ cybernetisch proces.

12. De fiscale monitor, met aandacht voor het kwaliteitsbeleven van de Belastingdienst door de
omringende omgeving. De interne monitor, gericht op het 'kijken in eigen fiscale keuken' net
als diverse andere soorten audits en werkbelevingsonderzoeken. Speciale onderzoeken naar
de veranderingsbereidheid van management en medewerkers tijdens en na grote organisatie-
en cultuurveranderingen, zoals bij het project `Draagvlak Sociaal Systeem', Leget en anderen,
in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, te Tilburg, Rijsman, 1992-1993.
Vergelijk dit ook met de projecten'benchrnarking~rijfsvergelijking'van L.eget en anderen,
1996 en 1997.

13. Denk hierbij aan de afhankelijkheid van bijdragen en subsidies.
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14. Natuurlijk kan de politieke realiteit haaks staan op organisaáe- en efficiënáebelangen. Er zijn
echter mogelijkheden voor een effecáeve en efficiënte poliáek gesteunde invalshcek. Gericht
op enige hoofdbeleidsgebieden, die een algemeen erkende samenhang vertonen. Bijvoorbeeld,
het internaáonaal beleid, het openbaar bestuur, het sociaal-economisch beleid, het sociaal-
cultureel beleid, het ruimtelijk beleid en het milieubeleid.

15. De hoogleraar Vrakking was een van de sprekers ájdens de presentatie van de ROI-
Opleidingsgids voor de Rijksoverheid 1996. Deze bijeenkomst vond plaats in november 1995
te Den Haag. Vrakking gaf aan dat de veranderingsaanpak per (overheids-)organisaáe anders
is. Deze is bovendien afhankelijk van de fase waarin men zich bevindt: klassieke organisaties
veranderendirecáef, lerende organisaties interactief. Vergelijk dit ook met de grondleggervan
deze 'faseringsgedachte' Lievegoed: 'De levensloop van de mens', 1979 en de daarna
volgende herdrukken (bijvoorbeeld: 1985).

16. Autoriteiten (managers en specialisten) op het vlak van financiële enlof strategische
beleidsvorming en -analyse.

17. Van de door mij benaderde sleutelfiguren behoort een deel tot mijn eigen netwerk. Naast het
voordeel van een 'lage drempel' in mijn benadering van hen, komt daarbij dat ik meen zo
reeds bij voorbaat goed de relevantie van hun bijdrage aan mijn onderzoek te kunnen inschat-
ten.

18. Zie de hoofdstukken 6, 7 en 8.

19. Ik verwijs hier naar de opmerking van De Groot in `Methodologie', p. 105, 1987: `Een goed
opgezet wetenschappelijk toetsingsonderzoek is in feite altijd op falsificatie gericht. Men kan
volhouden, dat empirisch wetenschappelijk onderzoek niet streeft naar bewijs van (detetminis-
tische) theorieën en hypothesen - dat is immers onmogelijk - maar naar weerlegging ervan.
Wetenschappelijk onderzoek vordert via falsificaties.'

20. Afhankelijk van de situatie bezocht ik betrokkene, of betrokkene kwam bij mij, of het
interview vond telefonisch plaats.

21. Het ministerie van Financiën is gericht op het verwerven~toedelen van gelden en het
adviseren, begeleiden en controleren van (financiële) beleidsanalyses binnen de overheid.

22. De Algemene Rekenkamer (AR) is een Hoog College van Staat. De AR is belast met het
onderzoek van ontvangsten en uitgaven van het Rijk en van een aantal rechtspersonen buiten
het Rijk. De Algemene Rekenkamer verricht tegenwoordig naast rechtmaágheidsonderzoek
ook doelmatigheidsondercoek en doet daarbij aanbevelingen voor een verbeterde aanpak. Zie
bijvoorbeeld het pleidooi voor een meer klantgerichte opstelling (AR-rapportage `Klantgericht-
heid publieke dienstverlening', maart 1997). Bij de Rekenkamer werken t 300 personeels-
leden.

23. Koepelorganisatie van Nederlandse gemeen[en.

24. Als breed platform, inclusief de Stuurgrcep Overheid.
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25. Ik denk dat ik met enig recht van spreken de wijze van dit onderzoek met de `semi-
Delphimethode' zou mogen aanduiden. Met dien verstande, dat er in mijn benadering
vergeleken met de `Delphimethode' slechts een korte tijdsruimte zit tussen het eerste moment
dat de itee voor het eerst zijn mening geeft, tot het moment dat hij deze (nog binnen hetzelfde
intervíew) kan bijstellen: Wexley en Yukl, p. 125, 1984; Mitchell en Larson jr., p. 383-384,
1987; Cascio, p. 228-229, 1987.

26. De interviews zijn onderling complementair.

27. Hieronder wordt verstaan: de mate waarin bewust en merkbaar wordt ingespeeld op het
politiek-maatschappelijk krachtenveld, inclusief de in- en externe afnemers van producten en
diensten:in casu de klanten.

28. Denk daarbij aan een dienst, een divisie, een directie of een directoraat-generaal.

29. Vergelijk dit met de inaugurele rede van Kickert (1991) `Complexiteit, zelfsturing en
dynamiek: Over management van complexe netwerken bij de overheid'.

30. Gesimplificeerd weergegeven: via subsidies en uitkeringen wordt door de overheid het
bespaarde geld (deels) weer uitgegeven. Zie hierna bij `financiële verantwoordelijkheid'.

31. In 't Veld sprak over het gevaar van een 'macho-cultuur' bij de herstructurering van
ambtelijkeorganisaties: 'Naar kerndepartememen', lezing van de AdviescommissieRijksdienst
(ARD), Den Haag, november 1993.

32. Zie de resultaten van de werkgroep `Grote veranderingsoperaties' van de Vereniging voor
Strategische BeleidsontwikkelingNSB,1994, met betrekking tot de kleiner en beter wordende
overheid. Deze kan worden gerealiseerd in de vorm van een interdepartementale Algemene
Bestuursdienst. Ook werd in de VSB aandacht besteed aan de verdere discussie over
kerndepartementen. Kerndepartementen zijn idealiter kleine, open en naar buiten gekeerde
organisaties, gericht op de ontwikkeling van beleid. Hierbij staat de integratie van
maatschappij en politiek centraal.

33. Zoals ik al eerder in dit hoofdstuk aangaf kent de non-profit sector geen baten-llastenstelsel,
maar een (vanuit de comptabiliteitswet gedicteerd) kasstelsel. Ik volg daarom Hoogerwerf
(1987) in zijn stellingname dat een normatieve (Bergsoniaanse kosten-batenanalyse) of een
semi-vrijblijvende (Paretiaanse kosten-batenanalyse) hier geen hanteerbare instrumenten zijn
om het (financieel) beleid te analyseren.

34. Zie hoofdstuk 3 voor het belang van de cybernetica (-stuurkunde). Het cybernetisch proces
kan namelijk zeer goed worden toegepast bij de financiële- enlof strategische beleidsvorming
en -analyse. Deze zijn gericht op een optimalisering van de effectiviteit en de efficiency van
de processen en de output.

35. Leeuw was tot september 1996 tevens directeur Dcelmatigheidsonderzoek bij de Algemene
Rekenkamer. Momenteel is hij werkzaam als directeur-hoogleraar aan de Open Universiteit
te Heerlen.
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Hoofdstuk 5

Termen, achtergronden en onderlinge verbanden

In dit hoofdstuk geef ik de achtergronden en een nadere uitwerking van de belang-
rijkste termen die ik elders in deze studie gebruik, of waarnaar ik verwijs. Ik
plaats deze termen zoveel mogelijk in hun onderlinge verband.

5.1. Beleid

Beleid wordt wel heel algemeen beschreven als het streven naar het bereiken van
bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde
(Hoogerwerf, 1987, p. 25-30).
Hoogerwerf ziet beleid als een bepaalde vorm van antwoord op een probleem; een
poging om door doelgericht handelen huidige of toekomstige problemen op te
lossen, dan wel te verkleinen. Ruimer gesteld is beleid een vorm van planmatige,
gerichte actie, waarbij zo duidelijk mogelijk wordt aangegeven wat men wil
bereiken, hoe men dat wil doen en op welke termijn men de gestelde doeleinden
wil verwezenlijken. Om passend beleid te formuleren is het, volgens mij, nodig
om de relatie tussen het beleid en de probleemstelling helder aan de orde te stel-
len. Ook de relatie met omringende beleids- en probleemgebieden moet aan de
orde gesteld worden. Daarbij ben ik het met Hoogerwerf eens dat beleid zich
tevens moet bezighouden met de vraag aan welke problemen prioriteit wordt
gegeven.
Als ik de definitie die Hoogerwerf geeft vergelijk met die van anderen, dan blijkt
dat de opvattingen omtrent beleid verschillen. Sommigen zien in beleid enkel een
handelen, anderen zien in beleid een geplande gedragslijn en weer anderen vatten
(net als Hoogerwerf) beleid op als een combinatie van beide. Ik sluit me aan bij
zijn mening dat beleid een streven is, dat zowel gedragingen als opvattingen
omvat.

5.2. Sociaal beleid

Het woord sociaal is ontleend aan het latijnse sociális (de gemeenschap of maat-
schappij betreffend) en aan sócíus (maat, gezel of bondgenoot). Sociaal wordt als
term in diverse betekenissen gebruikt, steeds betrekking hebbende op het leven in
groepen, maatschappijen en arbeidsorganisaties.

75



De sociologie is bij uitstek de wetenschap van het sociale. Wordt het sociale aspect
in andere wetenschappen belangrijk, dan wordt het betrokken specialísme vaak
voorafgegaan door dit woord: sociale geografie, sociale economie, sociale psycho-
logie, sociale beleidskunde, et cetera.

Onder sociaal beleid' versta ik het gedeelte van het overkoepelend totaalbeleid dat
specifiek betrekking heeft op de mens in de azbeidsorganisatie. Het is dat deel van
het totale organisatiebeleid dat (in relatie met de omringende omgeving) specifiek
betrekking heeft op de mens in de arbeidsorganisatie en dat als aandachtsgebied
valt onder de eindverantwoordelijkheid van het hogere lijnmanagement.Z
Het sociaal beleid:

~` richt zich op de sociale aspecten binnen en buiten de organisatie
~` helpt zowel de organisatie als de werknemer de eigen doelstellingen te

verwezenlijken, waarbij de organisatiedoelen het eerste uitgangspunt zijn
~` is als deelbeleid gelijkwaardig aan het technisch, juridisch en financieel-

economisch beleid, et cetera.'

Met een aanloopperiode in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig staat
vooral de periode vanaf de tweede helft van de jazen negentig in het teken van
grote veranderingen in en om de arbeidsorganisatie. Dit vereist zeer veel van de
sturing van het sociaal beleid in arbeidsorganisaties. Ter illustratie neem ik de
volgende citaten op.

Van Dee en De Jong, c.s. nemen reeds in 1981 (1981, p. 7; 1985, p. 9) in het
door Van Dijck geschreven voorwoord van Management en sociaal beleid het
volgende op: `Het sociaal beleidsdenken verbreedt zich al in het begin van de
jaren tachtig tot externe sociale vraagstukken, zoals: probleemgroepen op de
arbeidsmarkt, verdeling van arbeid, inkomensverhoudingen en dergelijke. Van de
onderneming wordt een meer responsieve opstelling verwacht ten aanzien van
maatschappelijke vraagstukken. In dit verband wordt wel eens de term "maat-
schappelijke verantwoordelijkheid " gebruikt. Men zou kunnen zeggen dat het
perspectief van het sociaal of maatschappelijk ondernemen de sociale dimensie bij
de besturing van de onderneming in optima forma tot een topmanagement- vraag-
stuk mnakt. '

Er wordt hier uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het bestuurlijk hanteerbaar en
operationaliseerbaar maken van de vele inzichten en mogelijkheden op het gebied
van sociaal en personeelbeleid (1981, p. 7; 1985, p. 9):
'Het gaat om een zeer moeilijk beheersingsvraagstuk.
Ten eerste is er de nog altijd sterke professionalisering rond sociale aspecten van
he[ ondernemen, die de aandacht en houding ten aanzien van sociaal beleid bij
managers kunnen verzwakken. Ten tweede is de sociaal-economische situatie van
dien aard, dat het spanningsveld van, aan de ene kant, economische en sociale
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doelen, en van de andere kant, technisch-organisatorische beheersing en sociale
vernieuwing zich vooralsnogzal manifesteren in zeer moeilijke keuzevraagstukken. '

Naar mijn stellige overtuiging is voor de arbeidsorganisatie het sociale aspect van
doorslaggevend belang; de mens is de succesfactor van het ondernemen. De Jong
legt een verband tussen sociaal beleid en personeelmanagement (1985, 1989 en
1991).' Hij geeft sociaal beleid aan als een deelbeleid van het algemeen beleid
van de arbeidsorganisatie. Daarbij is personeelmanagement geen doel op zich,
maar een afgeleide van de algemene doelstellingen. Wel merk ik op dat De Jong
spreekt over personeelmanagement als een begrip dat ook staat voor de term
`sociaal beleid'.5 Hij citeert daarbij Van Dijck, die personeelmanagement aangeeft
als de personele en sociale aspecten van het besturen ( het managen) van organisa-
ties. In mijn studie beschouw ik personeelmanagement als de leiding ( het manage-
ment) van de afdeling Personeel.
Waar Van Dijck en De Jong het begrip personeelmanagement gebruiken, hanteer
ik in deze studie liever de in mijn ogen van elkaar verschillende en (nog)
preciezere termen sociaal en personeelbeleid. Zie voor mijn verdere oriëntatie op
dit punt ook relatie met de HRM-benadering (zie hierna: Human Resources
Management).

5.3. Personeelbeleid

In hoofdstuk 3 verwijs ik naar Koopman-Iwema en Wiegersma, die in 1985
(p. 172) een goed bruikbare definitie geven van `personeelbeleid':
'Een concretisering en operationalisering van de algemene voornemens en
richtlijnen van het sociaal beleid'.

Zelf beschouw ik personeelbeleid als dat ( operationeel) gedeelte van het totale
organisatiebeleid dat als directe afgeleide van het sociaal beleid, specifiek
betrekking heeft op de mens binnen de arbeidsorganisatie. Het valt als aan-
dachtsgebied onder de directe, operationele verantwoordelijkheid van het
personeelmanagement en (als sociaal beleid) onder de eindverantwoordelijkheid
van het overkoepelend top-I lijnmanagement.

Voor de definiëring van `personeelbeleid' sluit ik deels aan bij de in dit kader
toonaangevende en op de beroepspraktijk gerichte NVP (- Nederlandse Vereni-
ging voor Personeelbeleid). Deze vereniging hanteert in haar statuten (artikel 2)
de omschrijving van personeelbeleid als volgt:
'Personeelbeleid is dat deel van het totale be[eid dat:
- zich in het bijzonder bezighoudt met alle aspecten die het personeel

betreffen
- rekening houdt met de ontwikkeling in de samenleving
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- zowel het doelgerichtfunctioneren van de arbeids-organisatiebeoogt als het
beantwoorden aan normen, waardenen verwachtingen die bij het personeel
leven '.

De discipline die zich specifiek inzet voor de operationalisering van het personeel-
beleid is de personeelfunctie. Deze personeelfunctieb is via het personeelbeleid
sterk verbonden met het sociaal beleid (Van Dijck, 1989; De Jong, 1989 en 1991).

5.4. Human Resources Management (HRM)

Yntema (1990, p. 4) definieert HRM als: personeelmanagement gebaseerd op het
óesef dat individuele behoeften, waarden en vaardigheden in evenwicht moeten zijn
met de organisatiedoelen en de organisatiecultuur'. Hij laat in het midden of deze
cultuur' wel of niet `maakbaar' is.

De theorie van het Human Resourses Management vormt de brug tussen het
sociale denken uit de jaren zeventig en de zakelijker opstelling in de jaren tachtig.
Bovendien legt HRM de relatie met verbreding en verdieping van het sociaal
beleidsdenken vanuit het management zoals dat in de jaren negentig wordt
benadrukt. Hierbij gaat het om het stimuleren en motiveren van mensen in hun
bereidheid om mee te werken aan de aanpassingen die de dynamiek van de
arbeidsorganisatie van hen vraagt. Ik noem dit het flexibiliteitsprincipe 8 In de
positieve uitwerking van het flexibiliteitsprincipe wordt de menselijke energie9 op
een efficiënte wijze benut, zodat aan de algemeen erkende essentiële zaken van de
azbeidsorganisatie wordt voldaan. De flexibiliteit van mens en organisatie hangt
samen met het innoverend vermogen van de lerende organisatie.'o Een goede
uitwerking van het flexibiliteitsprincipe is gericht op de veranderbaarheid (het
adaptief vermogen) van organisatie en medewerkers, waazbij met hun beider
belangen rekening wordt gehouden.
Het is opvallend dat de voorwaarden voor een juist, efficiënt human resources
management (hrm) direct aansluiten op de voorwaarden voor een goede commu-
nicatie. Anders gezegd is een goede, bredere communicatie een voorwaarde voor
een duidelijk en herkenbaaz hnn-beleid."

Om een goed HRM te voeren zijn de volgende punten essentieel:

~` de verantwoordelijkheid van ieder individu in de azbeidsorganisatie wordt
erkend; men lost dus problemen zoveel mogelijk zelf op en delegeert pas
naaz boven als het echt noodzakelijk is

~` er zijn reële ontplooiingsmogelijkheden voor alle medewerkers
~` ieders creativiteit wordt op elk niveau binnen de arbeidsorganisatie

gestimuleerd
~` initiatieven worden zoveel mogelijk geheel afgerond in plaats van afgebro-

ken

78



~` men streeft naar volledige benutting van de kwaliteit van mensen in de ar-
beidsorganisatie.

Tissen (1991) deed onderzoek naar wat hij noemt de `mensmanagement-praktijk'
van managers, gelieerd aan hun mensbeelden. Hij beschrijft daarbij de overgangs-
fase van personeelmanagement naar HRM. Voor mijn studie is vooral interessant
dat Tissen (1991, p. 20-21) HRM ziet als een strategisch (organisatie-
ontwikkelings) instrument ter realisering van de lerende organisatie.'Z

Het Human Resources Management (HRM) is geëvolueerd vanuit het sociaal
beleid (Fisscher, 1990). HRM staat voor een andere, respectvolle wijze van
omgaan met medewerkers. De medewerker wordt daarin gezien als één van de
belangrijkste bronnen van winst en niet slechts als een kostenpost." Bovendien
is de HRM-activiteit niet iets dat in totaliteit eenvoudig (aan een stafunit) kan
worden gedelegeerd. Het behoort als onderdeel van een organisatiebreed integraal
managementconcept tot de (eind)verantwoordelijkheid van het top-Ilijnmanage-
ment. Met integraal management bedoel ik de centrale (multidisciplinaire) bel-
eidsintentie van de organisatie, gericht op het realiseren van strategische doelen."

De personeelmanager heeft in dat krachtenveld een brugfunctie tussen het lijnma-
nagement en de medewerkers van de organisatie. Organisatiebelangen en personele
belangen zijn in deze benadering niet langer oppositioneel, maar versterken elkaar
juist (Fisscher, 1990). De begrippen human resources en human resources
management'S worden in de literatuur op diverse wijzen gehanteerd. Zo vat Van
Dijck (1989) human resources management niet enkel op als het aansturen van de
menselijke factor in de arbeidsorganisatie, maar hij ziet in HRM een strategie in
een breed perspectief duidelijk gerelateerd aan het totale ondernemingsbeleid. Ik
sluit me bij deze zienswijze aan, temeer omdat ik net als Van Dijck vanuit de
`human resources-benadering' het verband leg met de overkoepelende onderne-
mingsstrategie en eventueel met het integraal management van arbeidsorganisaties.

Van Dijck (1989) gaat er wel degelijk van uit dat HRM geen nieuwe naamgeving
is voor het traditioneel beleids- en werkgebied van de personeelfunctie, maar een
kansrijk nieuw perspectief voor het samenwerkingsverband van de (lijn)manage-
ment- en de personeelfunctie in een arbeidsorganisatie. De mens is daarbij op alle
niveaus bepalend voor de kwaliteit, de productiviteit en het aanpassingsvermogen
van de arbeidsorganisatie. Sociaal beleid staat dan in het brandpunt van de
strategie van een arbeidsorganisatie. Met Van Dijck versta ik in dit verband onder
strategie dat commerciële, technische en organisatorische keuzen nauw samen-
hangen met keuzen op sociaal en personeel gebied. Hij geeft daarbij tevens aan
dat `strategisch' wil zeggen dat de ondernemingsleiding niet zonder meer volgt wat
maatschappelijk gebruikelijk is, maar een eigen profiel op personeel en sociaal
beleid durft te kiezen. Daarnaast zie ik in de lijn van Dijck dat `strategisch' tevens
impliceert dat bij alle onzekerheid toch bewust, planmatig en vooruitziend gekeken
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wordt naar (nieuwe) arbeidsmarkten, stijlen van leidinggeven en bijbehorende
communicatie en beloningssystemen.

Strategisch met HRM en sociale verhoudingen omgaan vereist dat er een be-
hoorlijk inzicht moet zijn in de vraagstukken en de ontwikkelingen van de onder-
neming. Niet alleen op korte termijn maar ook op de wat langere termijn. Het gaat
er hierbij om de `human factor' op een adequate, creatieve, innovatieve wijze te
managen.

Als voorbeelden van een creatieve HRM-aanpak noemt Vloeberghs (1989) een
zevental activiteiten. Hiervan haal ik de voor mijn studie relevante aan:

~` de personeelfunctie dient directer geïntegreerd te worden in het manage-
ment

~` er moet gestreefd worden naar een meer pro-actieve aanpak (in tegenstel-
ling tot de re-actieve benadering van het traditionele personeelbeleid)

~` dynamische en veranderlijke verwachtingen en wensen van medewerkers
en behoeften van de onderneming moeten op elkaar worden afgestemd.

De hierboven genoemde activiteiten vereisen het vermogen om het sociaal beleid
in het totale ondernemingsbeleid te integreren. Dit kan alleen door een optimale
(op actief volgen en anticiperen gerichte) interactie tussen het (lijn)management
en de personeelfunctie. Op deze ontwikkeling ga ik in deze studie nader in.

In navolging van Dijck kies ik als `instrument' in mijn HRM-benadering niet voor
een beschouwing van slechts één enkel facetbeleid. Het is van belang dat men
(management, medewerkers en personeelfunctie) vanuit het interne sociaal beleids-
terrein (in samenhang met andere beleidsgebieden) breder en beter kan anticiperen
op de interne en externe omgeving van de arbeidsorganisatie. Ik denk hierbij aan
zowel de endogene (interne) als de exogene (externe) variabele beleidsinvloeden
in het krachtenveld waarbinnen de arbeidsorganisatie zich bevindt. Overigens ben
ik me in dit verband zeer bewust van de extern geríchte, sociale en maatschappe-
lijke `spin off' van de arbeidsorganisatie op de omringende omgeving. Hierbij
denk ik bijvoorbeeld aan de veranderde maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties bij een terugtredende overheid. Ook de eigen rol van die overheid
dient daarbij niet vergeten te worden.1ó De accenten plaats ik op het interne be-
drijfsproces, het opereren van diegenen die bij het sociaal en personeelbeleid be-
trokken zijn in de arbeidsorganisatie. Ik versta hieronder de interactie tussen de
actoren: het top-~lijnmanagement, de personeelfunctie en de grote groep van mede-
werkers. Deze actoren hebben een bepaalde met elkaar verband houdende rol,
taak, plaats en positie: als verantwoordelijke, beleidsmakende en~of beleidsuit-
voerende partij."
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Vloeberghs stelt in zijn `Human Resources Management' (1989), dat het overkoe-
pelend management van de arbeidsorganisatie de eerste en belangrijkste doelgroep
van de HRM-benadering vormt. Hij ziet HRM als een `algemeen managementper-
spectief' waarbij ernaar gestreefd wordt de samenhang tussen structuur, cultuur,
invloed alsmede de verschillende HR-componenten (rekrutering en selectie, beoor-
deling, beloning en ontwikkeling) op een strategische en liefst pro-actieve wijze
vorm te geven.

Het HRM-concept bevat daarmee de eerder genoemde integrale management- en
organisatiebenadering, waarvan een consequente toepassing ingrijpende gevolgen
heeft voor het functioneren van de hele organisatie.

Een reële en volwaardige professionalisering van beleid van het menselijk poten-
tieel houdt, mijns inziens, nauw verband met een aantal essentiële voorwaarden,
die de verschillende factoren binnen de totale organisatie én een aantal maatschap-
pelijke activiteitsvelden betreffen (Vloeberghs, 1989). Vloeberghs vermeldt dat een
strategisch HRM onvermijdelijk verwijzingen met zich meebrengt in de structuren,
de mensen en middelen die nodig zijn om volwaardig te functioneren op corporate,
business- en functioneel niveau. Zo zullen, volgens hem, ook structureel de nodige
voorzieningen moeten worden getroffen met het oog op integratie in de planning-
activiteiten. Vloeberghs meent verder dat mogelijkheden tot rotatie door de ver-
schillende business-functies heen een voorwaarde zijn tot het verkrijgen van een
generalistische instelling. Ook is hij van mening dat er een noodzaak is tot budget-
tering in het kader van werving en het ontwikkelen van programma's en projecten.

Kern van mijn HRM-benadering is dat ik personeel zie als strategische factor voor
de bedrijfsvoering van zowel profit organisaties als van non-profit organisaties
(Van Dijck, 1989). Personeel is volgens dit concept de cruciale slaagfactor van de
arbeidsorganisatie (De Jong, 1989 en 1991).

5.5. Personeelfunctie

Binnen de personeelfunctie maak ik een onderscheid tussen de personeelfunctio-
naris en de personeelmanager.
De benaming `personeelfunctionaris' is van algemene aard en omvat de gehele
personeelfunctie.18 In deze definitie is de personeelmanager derhalve ook perso-
neelfunctionaris. De personeelmanager geeft leiding aan de directie, een afdeling
of de hoofdafdeling Personeel. Gemakshalve vat ik al deze mogelijke posities
samen met de aanduiding `de personeelunit', of als specifieke (vak)discipline met
de term `de personeelfunctie'. Deze personeelunit(s) kunnen we op diverse niveaus
(echelons) in de arbeidsorganisatie aantreffen.
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5.6. Concurrentie

In zijn dissertatie schrijft de economisch-geograaf Mevissen (1992) dat in sommige
bedrijven personeelbeleid een grotere aandacht verdient dan het nu krijgt. Perso-
neelbeleid lijkt volgens hem soms bijna te zijn gedegradeerd tot een administratie-
ve bijzaak. Het beleid en de planning van logistieke bedrijfsprocessen zijn meestal
wel helder, evenals de notie om flexibel in te kunnen spelen op de afzetmarkten.
De analogie met de interne flexibiliteit van werknemers en dus ook met het
personeelbeleid wordt volgens Mevissen nog maar zelden onderkend. Dat hierin
een kern van waarheid zit, ziet men wanneer men de in veel bedrijven gevolgde
visie van de in Amerikaanse strategiedeskundige Porter (1992) nader bekijkt.

Volgens Porter bepalen vijf krachten het (concurrerende) succes van een onderne-
ming:

~` de machtspositie van de leveranciers
~` de afnemers op de thuismarkt
~` het aantal concurrenten in dezelfde sector; de bedrijfstak
~` de toetredingsdrempel naar de bedrijfstak (toegankelijkheid)
~` het aantal substituten voor de producten en diensten.

Porter geeft daarnaast twee strategieën om als onderneming te excelleren:
kostenbeheersing en differentiatie.
Hij gaat in deze theorie voorbij aan de, mijns inziens, cruciale factor bij de bepa-
ling van het bedrijfssucces: het menselijk potentieel. De strategie die ik hier dan
ook aan die van Porter wil toevoegen is de volgende: optimalisering van het
menselijk kapitaal.

Men grijpt in organisaties namelijk nog te vaak en te snel naar het middel van
sanering door kostenbeheersing. Werknemers worden in deze `Porteriaanse theo-
rie' als kostenpost gepresenteerd." Dit doet naar mijn mening afbreuk aan de
volledigheid van het optimaliseringsprincipe van (lerende) organisaties door de
ontplooiing van de `human factor'. Zoals ik in hoofdstuk 1 al aangaf leidt het
investeren in mensen naar mijn stellige overtuiging tot een betere concur-
rentiepositie en wordt op die wijze het rendement van het bedrijf vergroot.m

Het belang van de concurrentie blijkt ook op grotere schaal, namelijk binnen het
totaal van de Europese Gemeenschap (EG). Eén van de doelstellingen van de EG
is het verbeteren van het concurrentievermogen in een open omgeving. De EG
gaat ervan uit dat ook in internationaal verband een vrije en open concurrentie de
hoeksteen is van de markteconomie. In de EG-visie is plaats voor concurrentie met
en door `human resources'. Alleen sterke ondernemingen zullen op lange termijn
bijdragen aan het welzijn en het scheppen van vaste arbeidsplaatsen (EG, 1992).
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5.7. Managen

Managen wordt vaak eenvoudigweg aangeduid met `dingen gedaan krijgen door
mensen'. De achterliggende gedachte is dat managen gericht is op het op efficiënte
wijze effectueren van de op de hoofddoelstellingen gerichte activiteiten van de ar-
beidsorganisatie.

Het woord manager is ontleend aan de Engelse benaming voor beheerder, admini-
strateur. Het was in de eerste plaats, de aanduiding voor de leiders van bedrijven
van het zogenaamde anonieme kapitaal die (overigens zonder wettelijk eigenaar
te zijn) toch een overheersende invloed uitoefenden in deze bedrijven als gevolg
van een ver doorgevoerde bureaucratisering. In de tweede plaats werd de term
gebruikt voor leidinggevende ambtenaren in het toenemende aantal staatsbedrijven,
kantoren en overheidsdiensten.

John F. Mee, als hoogleraar in de management-wetenschap verbonden aan de uni-
versiteit van Indiana-VS, omschrijft reeds in 1963 het `doel van management' in
zijn `Management thought in a dynamic economy'. Het gaat volgens hem om het
aangeven van de gewenste (bedrijfs)doelstellingen en de wegen waarlangs deze
bereikt kunnen worden. De juiste combinatie en aansturing van mens en techniek
(menselijke intelligentieen rationeel bedrijfsbeleid) is daarbij zowel voor de gehele
organisatie als voor de samenleving van groot belang. Mee ziet `managen' als een
bepaalde manier van begripsmatig denken die een intelligent en rationeel bedrijfs-
beleid mogelijk maakt.
Eén van de vragen die Mee zich daarbij stelt is of de managers in de eerste plaats
verantwoording verschuldigd zijn aan de eigenaren van de organisatie, aan de
aandeelhouders, of aan de arbeiders en de consumenten? Dit komt op frappant
sterke wijze overeen met één van de in sommige organisaties nog steeds actuele
positiebepalende vragen naar de legitimiteit van de personeelfunctie. Is de perso-
neelfunctionaris er voor het management, voor de medewerkers of voor beiden?

Kernachtig is de omschrijving van Keuning en Eppink (1985 en 1993) die de
manager de rol toebedelen van strateeg en planner, organisatiebouwer, dagelijks
leider en bestuurder. De manager is dus iemand die beroepshalve (zakelijke)
sturing geeft aan arbeidsorganisaties in de profit en in de non-profit sector. Hierbij
wordt soms onderscheid gemaakt tussen algemene en gespecialiseerde leiding.
Onder het eerste wordt verstaan het zich toeleggen op het goed laten functioneren
van een totale arbeidsorganisatie, met daarbij de coórdinatie van de diverse
onderdelen. Het tweede begrip is het geven van leiding aan gespecialiseerde
onderdelen of aspecten van de arbeidsorganisatie.

Yntema (1990) hanteert het uitgangspunt dat snel veranderende markten en nieuwe
technologieën naast velerlei sociale veranderingen een steeds wisselend rnanager-
concept vragen. Er is hierdoor in toenemende mate vraag naar generalisten, naar
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all-round managers. Voor het specialistische werk op het sociaal-beleidsvlak wordt
het top-Ilijnmanagement hoe langer hoe meer gesteund door de professionele
personeelfunctie. Het lijnmanagement blijft wel eindverantwoordelijk. Human
resources management is een van de belangrijkste taakgebieden van deze lijn-
managers.
Yntema (1990, p. 4) heeft het in dit verband onder meer over de `integrator role'
van de lijnmanager. Hij verstaat hieronder: `The part of a line manager's work in-
volvingmanagingofhumanresources, comprisingmotivating, conciliating, coordi-
nating, coaching, appraising and authorizing subordinates'.

De belangrijkste eis die aan een manager wordt gesteld in zijn relatie met de me-
dewerkers is mijns inziens het vermogen om anderen te motiveren en te sti-
muleren. Een manager is niet per definitie automatisch een leider. Het is niet
enkel de bedoeling werkzaamheden en taken te delegeren: de manager zal daarbij
ook vanuit zijn medewerkers een meerwaarde aan het productieproces toevoegen
wanneer hij de medewerkers coacht in hun ontplooiing, welke ook de organisatie
ten goede zal komen (Van der Vlist, 1991).21
Ook Jíigers en Jansen (1991) geven aan dat managers hun medewerkers kunnen
en moeten stimuleren in hun ontwikkeling. Er zal volgens hen meer in mensen
moeten worden geïnvesteerd door opleiding en begeleiding om tot optimale
bedrijfsresultaten te komen (p. 124 - 131).

In deze studie gebruik ik (onder meer in het enquêtedeel) een drietal met het
`managen' verband houdende begrippen, die voor meerdere uitleg vatbaar kunnen
zijn. Om verwarring te voorkomen heb ik hierna deze begrippen op een rijtje
gezet:

~` top-~lijnmanagement: leiding van de organisatie
~` managementteam: overkoepelend, interdisciplinair overleg-

en besluitvormingsorgaan van de organisatie
~` personeelmanagement: leiding van een unit of afdeling personeel.

5.8. Management en Arbeid Nieuwe Stijl (MANS)

Nadat eerder het bevoogdend paternalisme hoogtij vierde, wint de gedachte hoe
langer hoe meer terrein dat een zich ontplooiende medewerker van levensbelang
is voor het voortbestaan van de arbeidsorganisatie (Comelis, 1995).
Voor de achterliggende gedachte hierbij ga ik terug naar de ideeën van de Ameri-
kaanse statisticus W. Edwards Deming. Deming ontwikkelde al in de jaren dertig
een samenstel van gedachten en statistische technieken om de kwaliteit van het
productieproces te beheersen. Deming ging in zijn theorie uit van bij medewerkers
reeds aanwezige kennis, vaardigheden, inzichten, creativiteit en inventiviteit.
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Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Deming zijn motivatietheorieën verder
in Japan en toetste deze theorieën aan de praktijk. Voor het Westen werd het pas
interessant toen de op Demings theorie gebaseerde Japanse groepsgerichte formule
zeer succesvol bleek. Aan het eind van de jaren zeventig introduceerde een van
de directieleden van Nashuia America de ideeën van Deming in de Verenigde
Staten. In Nederland werden de ideeën gepropageerd door de directeur van Volvo
Car, Deleije. Deze nieuwe stroming, mondde uit in de oprichting in 1983 van de
Vereniging MANS (Management en Arbeid Nieuwe Stijl).~
MANS is er als managementfilosofie op gericht om door een directe participatie
van de werknemers de kwaliteit van productieproces en product te beheersen en
te verbeteren. Deze MANS-filosofie komt in het kort op het volgende neer. De
werknemers kennen het bedrijf en de processen het beste.~ Managers moeten
veel meer naar hen luisteren en hen aanmoedigen in plaats van hen te instrueren
en te controleren.24 Het beheersen, verbeteren en vernieuwen van processen
hangt nauw met elkaar samen. Het management dient zich steeds bezig te houden
met de verbetering van de kwaliteit van het systeem. Dit wordt bereikt door
aandacht voor de medewerkers en voor het arbeidsproces. Naast de top zijn vooral
de medewerkers daarbij optimaal betrokken. Het gaat immers om een juiste
afstemming tussen de top-down en bottum-up benadering. Dit kan verder worden
uitgewerkt in multi-disciplinaire teams die projecten uitvoeren. Op deze wijze
ontstaan resultaten zoals productverbetering en verhoogde betrokkenheid. Er zijn
duidelijke raakvlakken met onder meer de moderne sociotechniek en de open-
systeemtheorie. u

MANS kent de volgende twee uitgangspunten:

~` Alle activiteiten in organisaties voltrekken zich als dynamische processen.
(Deze zijn vergelijkbaar met de in hoofdstuk 3 van deze studie beschreven
cybernetische processen.)

~` Mensen zijn de belangrijkste hulpbronnen in de organisatie. Hierbij gaat de
vergelijking op met de eveneens in dit onderzoek beschreven termen
`human capital' en `human resources' .

Uit het bovenstaande formuleert MANS vier doelstellingen:

~` Het management stelt zich als volgt op: het luistert, ondersteunt en stimu-
leert, en heeft constant aandacht voor de (kwaliteit van de) arbeid en de
arbeidsorganisatie.

~` Er is volledige betrokkenheid van werknemers bij het totale onderne-
mingsbeleid.

~` Er moet naar een efficiëntere productie gestreefd worden, dit wil zeggen:
een hogere productiviteit bij lagere productiekosten.

~` De kwaliteit van de productie dient vanuit `the human factor' verbeterd te
worden.
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5.9. Loopbaanbeleid

Onder loopbaanbeleid versta ik de planmatige en permanente coaching van de ont-
wikkeling van de werknemers in de organisatie. Met een structureel loop-
baanbeleid probeert men in een organisatie een goede kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting te realiseren en te waarborgen, nu en op de langere termijn.~
Dankzij het loopbaanbeleid wordt aan medewerkers (het `human capital') de
mogelijkheid geboden zich verder te ontwikkelen in hun huidige functie of om zich
voor te bereiden op een toekomstige functie. Om bij te blijven bij alle maatschap-
pelijke en technologische ontwikkelingen is het van groot belang, dat medewerkers
zich voortdurend bij kunnen scholen. Met goed opgeleid en gemotiveerd personeel
(dat zonodig ook bijgeschoold wordt) kan een organisatie gemakkelijker inspelen
en anticiperen op veranderingen van verschillende aazd vanuit de in- en externe
omgeving.

5.10. Lerende organisatie

De Harvard-hoogleraaz Chris Argyris introduceert in 1992 als eerste het begrip
`lerende organisatie' in zijn boek `On Organizational Learning: a Theory of Action
Perspective'. Organisaties `leren' doordat de medewerkers leren.27
Het lerend vermogen van de organisatie is niet voorbehouden aan een bepaalde
leeftijd van de organisatie of van de medewerkers. `Lerende organisaties' met hun
`human capital'~ hebben ook volgens de socioloog Becker (1992 en 1994) de
toekomst. Hij stelt dat hoe groter het menselijk kapitaal is in een azbeidsorganisa-
tie, hoe groter de kans dat de betreffende organisatie overleeft en groeit. Dit men-
selijk kapitaal is volgens Becker athankelijk van de opleidingsgraad en de ervaring
van de medewerkers. Hij gaat nog een stapje verder met de stelling dat hoe groter
het aantal medewerkers is, hoe groter ook het `human capital' in die organisatie
is.29 De noodzaak om daarbij een `lerende organisatie' te zijn ligt volgens Becker
in de overlevingsstrategie van die organisatie. Het gaat hierbij om het vermogen
de juiste medewerkers aan te kunnen trekken, te houden en tenslotte weer te laten
vertrekken.
Ik zie hierin een pleidooi voor een zo optimaal mogelijk loopbaanbeleid om zo een
symbiose te creëren van zich ontplooiende medewerkers in een zich steeds ontwik-
kelende organisatie-omgeving.

In mijn studie van mensen en organisaties staat het `leren' van de lerende
organisatie op één lijn met flexibiliteit en innoverend vermogen.~
Geïnspireerd door Peters en Waterman (1982, vertaling 1988, p. 53) versta ik
onder innoverend vermogen het regelmatig in staat blijken te zijn om baanbre-
kende producten en diensten te introduceren. Het gaat daarbij om de slag-
vaazdigheid, het aanpassings- en anticiperend vermogen aan veranderende
mazktomstandigheden danwel aan andere externe (of intenne) omgevingsfactoren.
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Lerende organisaties zijn daarmee zichzelf mobiliserende organisaties. Dit houdt
niet alleen in dat de aanwezige kennis en ervaring is verspreid over zoveel
mogelijk medewerkers. Dit houdt tevens in dat er binnen een organisatie het
vermogen is om zowel individueel als collectief te leren." Senge (1990 en 1992)
noemt een organisatie pas een `lerende' organisatie als die organisatie niet alleen
kan blijven voortbestaan ( door adaptief leren) maar als de organisatie ook
generatief leert. Alleen deze laatste (innovatieve) organisatie is in staat om nieuwe
ideeën te genereren.'Z
Gelet op de vele mogelijkheden van de `lerende organisatie' verdient de verdere
operationalisering hiervan binnen de Nederlandse arbeidsorganisaties de komende
tijd volop de aandacht (Swieringa en Wierdsma, 1990).
Hetebrij (1992)" geeft een mooie typering van de adviseur in de lerende or-
ganisatie. Volgens hem is de taak van de adviseur er in de kern op gericht om
mensen in arbeidsverband hun kennis, ervaringen en ideeën te kunnen laten uitwis-
selen. Hetebrij noemt dit het `samen-leren' in de organisatie. De basisprincipes
van dit `samen-leren' komen sterk overeen met die van wat ik `kennismanagement'
noem.

5.11. Kennismanagement

Het belang van kennis~ als (concurrerende) productiefactor wordt door steeds
meer organisaties onderkend.35 Het ontwikkelen en onderhouden van kennis in
de organisatie heeft direct invloed op het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten
van mensen en middelen. Het beheersen van relevante kennis duid ik aan met de
term `kennismanagement'.

Anders gezegd is kennismanagement het geheel van activiteiten dat erop is gericht
kennis in de organisatie te creëren, in kaart te brengen en deze kennis te
onderhouden en te optimaliseren. Het stelt het management in staat om:

~` de aanwezige kennis adequaat op de juiste plaats in te zetten
~` te anticiperen op de toekomstige behoefte aan kennis
~` kennis in de organisatie te ontwikkelen en te consolideren
~` relevante in- en externe kennisbronnen te identificeren en de kennis-

uitwisseling te bevorderen.

Kennismanagement is daarmee een benadering van de organisatie, die verder gaat
dan het oplossen van organisatie-inrichtingsvraagstukken en het bepalen van een
op de organisatie afgestemde kennisinfrastructuur. Kennismanagement versterkt
daarbij namelijk ook de besturing en de bedrijfsfilosofie.

Kennismanagement is een multi-disciplinaire aangelegenheid. Naast bedrijfsecono-
mische inbreng is onderwijskundige, informatie- en kennistechnologische inbreng
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noodzakelijk. Het samenspel van deze disciplines moet ertoe leiden dat op ratione-
le gronden een efficiënt en effectief beleid wordt bepaald. De mate waarin de
organisatie erin zal slagen dit beleid gestalte te geven, heeft invloed op de
levensvatbaarheid en slagvaardigheid van de organisatie. Door een juiste tcepas-
sing van kennismanagement kan een organisatie van min of ineer afzonderlijk
opererende individuen worden omgebouwd tot een optimaal samenwerkingsver-
band.3ó

Kennismanagement beoogt kennisdoelen in organisaties te identificeren en te be-
schrijven. Dit is geen op zichzelf staand dcel. Het gaat om hetgeen `kennis' aan
het bedrijfsresultaat bijdraagt. De waarde die deze kennis voor de organisatie heeft
wordt vastgelegd en de strategie met betrekking tot deze kennisdcelen wordt be-
paald. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheden en knel-
punten in de organisatie.
Door de aanwezige en gewenste kennis in organisaties in kaart te brengen en vast
te leggen wordt de basis gelegd voor de waardering van kennis en daarop
gebaseerde rationele besluitvorming. Bij de organisatie-inrichting spelen de
beschikbaarheid (waaronder distributie) van kennis en de tijd benodigd om kennis
op te bouwen een belangrijke rol.

Met `kennismanagement' wordt dus het geheel aan maatregelen aangegeven dat
leidt tot een actieve sturing en exploitatie van kennis als bedrijfsmiddel van een
organisatie." Er zijn grofweg drie terreinen te onderscheiden die erop gericht
zijn om de kwaliteit van beslissingen te verbeteren:

~` human resources management (het managen van talenten en vaardigheden)
~` organisatie-ontwikkeling (het [her]ontwerpen van bedrijfsprocessen~)
~` technologie (de informatieverwerkende systemen).

Tissen (1995 en 1996) geeft aan dat de toekomst van de toegepaste Personeel-
wetenschappen (gericht op het thema mens en werk) juist ligt in de combinatie van
deze drie terreinen.39
Ook volgens Vandamme, Hamerlinck en Muller-Malek (1992) zijn `kennis' en
`kennismanagement' sterk van invloed op het `succes' van de organisatie. Ook zij
maken daarbij een onderscheid tussen de (menselijke) kennis en de meer aan de
techniek gekoppelde informatie en kennissystemen (de expertsystemen).~
Zij stellen dat een belangrijke voorwaarde om een constructief dynamisch bedrijf
op te bouwen ligt in de ontwikkeling van een meta-kennisbedrijf. Meta-kennis is:
kennis over kennis. Met een constructief dynamisch bedrijfwordt dan ook een be-
drijf bedoeld dat evolueert vanuit de omringende omgeving en dat tevens
anticipeert op de omringende omgeving. Ook oefent het bedrijfdaarbij directe en
indirecte invloed uit op die omgeving. Zij zien daarbij de mens (de `manpower')
als cruciale factor. Deze is zowel de sterke als de zwakke schakel in het productie-
proces: de `running', de groei en de ontplooiing van het bedrijf (1992, p. 98).
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Met 30.000 medewerkers is de Belastingdienst de grootste overheidswerkgever.
Het lijkt me daarom alleszins redelijk om hier kort de praktijk van de Belasting-
dienst als voorbeeld te nemen van een bedrijf waarbij kennismanagement in de
praktijk wordt gebracht. In de Belastingdienst is met de herstructurering van begin
jaren negentig een continu verbeteringsproces in gang gezet, niet alleen gericht op
de uitvoering, maar ook gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de beslis-
singen. Uit dit verbeteringsproces groeit het besef dat het productiemiddel `kennis'
nog verder kan worden geoptimaliseerd. De mate waarin men in staat is dit
belangrijke productiemiddel `kennis' op een nog meer bewuste en planmatige wijze
te managen bepaalt immers in grote mate de slagkracht van de Belastingdienst. Het
blijvend ontwikkelen, sturen en (managen) van het bedrijfsmiddel kennis maakt
een operationeel kennisbeleid noodzakelijk.

Om het kennisbeleid nader te onderzoeken en te operationaliseren is namens het
hoogste bestuursorgaan, de Directieraad Belastingdienst (DRB), een werkgroep
`kennismanagement' ingesteld." Deze werkgroep heeft een multi-disciplinaire sa-
menstelling met leden vanuit het departement van Financiën en de Belastingdienst.
Het doel van de werkgroep is de kennisinfrastructuur van de Belastingdienst in
kaart brengen en om daaraan gekoppeld concrete voorstellen te doen voor verdere
verbetering. Aan de hand van deze weergave van de kennisinfrastructuur heeft het
management besloten om de daaraan gekoppelde verbeteringsvoorstellen nader te
doen invullen. Hiertoe is de (vernieuwde) werkgroep verzocht om als platform
aanvullend onderzoek te verrichten en om als netwerk de verbeteringsvoorstellen
van de eerste fase nader uit te werken en te concretiseren (Leget en anderen, 1995
en 1996). Het sturen van kennis in de vorm van kennismanagement is zeker in
kennisintensieve organisaties als de Belastingdienst geen eenmalig af te ronden ac-
tie. Het vereist een specifieke managementstijl en is een continu proces, dat (gelet
op het belang ervan) ook de komende jaren volop de aandacht verdient.

5.12. Organisatiecultuur

Sanders (1992 en 1993) omschrijft `organisatiecultuur' als de gemeenschappelijke
verstandhouding zoals deze geldt voor de leden van de organisatie.42 Onder orga-
nisatiecultuur versta ik de manier waarop medewerkers in de organisatie met
elkaar omgaan, hun houding ten opzichte van de werkzaamheden en hun opstelling
ten aanzien van omgevingsinvloeden, die van buítenaf inerkbaar op de organisatie
inwerken.43 De organisatiecultuur kan zich op diverse wijzen openbaren en be-
hoeft lang niet altijd eenduidig te zijn voor het totaal van de instelling, het bedrijf
en dergelijke. Globaal is er een indeling te maken naar informeel, los en soepel
en naar formeel, strak en rigide, met alle mogelijke verschijningsvormen daar-
tussen.`"
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Sinds in 1982 Peters en Waterman in het bekende `in search of excellence' de na-
druk legden op het begrip organisatiecultuur, is binnen steeds meer organisaties
het besef doorgedrongen dat dit een factor van betekenis is voor de uiteindelijke
bedrijfsresultaten. Werknemers beïnvloeden de organisatie, terwijl de totale
organisatie op haar beurt weer invloed heeft op het gedrag van de werknemers.

Wanneer, zoals ik stelde, de organisatiecultuur invloed heeft op het functioneren
en de prestaties van de werknemers binnen de onderneming, dan dient de vraag
zich aan of deze cultuur stuurbaar is. Onder stuurbaar versta ik hier het bewust
kunnen manoeuvreren in de gewenste richting of gewenste vorm. Hiertoe zal
allereerst de heersende cultuur gediagnosticeerd moeten worden.

Hofstede (1980 en 1992), hoogleraar Vergelijkende Cultuurstudies aan de
Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, heeft door middel van onderzoek aange-
toond dat de organisatiecultuur inderdaad te meten en te veranderen is." Uit zijn
onderzoeken blijkt ten eerste dat de heersende cultuur inderdaad valt te bepalen
en ten tweede dat er een vrij nauwkeurige inschatting te maken is in hoeverre de
heersende cultuur kan worden gewijzigd. Hierbij spelen veranderingsbereidheid
van de werknemers en van het management een grote rol.

Hoewel cultuurveranderingen in mijnbeleving tot een zwaardere categorie behoren
dan veranderende wijzen van communiceren, sta ik op het standpunt dat in het
licht van een adequaat HRM-beleid een goede communicatie zeker bevorderlijk
werkt voor (onderdeel 5.4.) een geslaagde cultuurverandering. In deze denkwijze
is een aanpak van communicatiestructuren en de wijze van communiceren binnen
deze structuren een aangrijpingspunt voor een eventuele cultuuromslag.
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ftguur 6.
Communicatie en cultuur in breder perspectief

Soms moeten verschillende reeds bestaande organisatieculturen op elkaar worden
afgestemd. Dit zijn bij uitstek situaties waar zowel het nut als de noodzaak van
sturing duidelijk aanwezig zijn; denk hierbij aan de culturele tweespalt of de uit
de politiek bekende `bloedgroepen'-problematiek bij fusies, overnames en
dergelijke. Men is gewend om op een eigen manier in te spelen op marktverwach-
tingen, politieke mogelijkheden, et cetera. Dit gebeurt dan vanuit een andere
financiële-, technische- en sociale positie. Sturing is dan noodzakelijk om vanuit
de te bereiken onderlinge afstemming zo eensgezind mogelijk te opereren, hetgeen
een voorwaarde is voor de uiteindelijke effectiviteit van de organisatie. Deze
sturing vat ik hierbij op als een veranderingsstrategie gericht op financiële-,
technische-, juridische-, maar vooral op de sociale component van de organisatie.
Bewuste beïnvloeding van de organisatiecultuur is daarmee deel geworden van het
strategisch (sociaal) management in de organisatie.

5.13. Klassiek rolconflict van de personeelfunctie

Lange tijd wordt er al gediscussieerd over de positie, taak en rol van de personeel-
functionaris. Daarbij staat centraal of deze functionaris neutraal is, dan wel partij
dient te kiezen als belangenbehartiger van de organisatie of van het personeel.
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Van Aken (1987, p. 111-138) zegt over dit klassieke rolconflict van de personeel-
functionaris dat deze figuur er is voor de voortdurend veranderende organisatie.
Van Aken maakt daarbij een onderscheid tussen onafhankelijkheid en neutraliteit.
Bij veranderingsprocessen heeft de personeelfunctionaris een expliciete stellingna-
me, hij maakt bewuste keuzes.
De personeelfunctionaris is volgens Van Aken de professional op het gebied van
veranderingsbegeleiding. Met het in dit verband introduceren van de bedcelde
professionaliteit gaat Van Aken in op de organisatie-agogische benadering. Dit
houdt volgens hem in dat de personeelfunctionaris niet primair gericht is op de
inhoudelijke kant van de veranderingen, maaz ook op het veranderingsproces. Ik
kan hiermee in zoverre instemmen, dat deze gedachtegang strookt met mijn opvat-
tingen over en ervaringen met een ander item: de verantwoordelijkheidsvraag.

Het lijnmanagement is als eerste verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van
organisatieveranderingen. Voor de personeelfunctionaris als adviseur ligt in dat
verband de nadruk inderdaad vooral op de begeleidingskant van het veranderings-
proces.

Van Aken stelt mijns inziens terecht dat de binnen de organisatie gebleken
bekwaamheid van de personeelfunctionaris maatgevend is voor zijn effectieve
bijdrage aan het veranderingsproces. Van Aken verstaat hier onder bekwaamheid
dus procesbekwaamheid. Ik ga echter een stap verder door te stellen dat de meer-
waarde van de personeelfunctie naast de procesbekwaamheid nog een andere di-
mensie kent. Namelijk die van de bedrijfsgerichtheid. Dit heeft alles te maken met
de (mijns inziens noodzakelijke) betrokkenheid bij het primaire proces en de speci-
fieke producten enlof diensten die de arbeidsorganisatie levert. Deze betrokkenheid
is voor een belangrijk deel maatgevend voor de uiteindelijke resultaten~ van het
peroneelbeleid.

5.14. Taak, rol en positie van de personeelfunctionaris

Van Dee en De Jong, c.s. (1981 en 1985) zien voor de afdeling Personeel van
oudsher een taak in het beheer, een stuk uitvoerend en ondersteunend werk. Zij
gaan ervan uit dat dit leidde tot een integratie bij de afdeling Personeel van meer-
dere sociale functie-aspecten, tot en met sociale beleidsformulering en
beleidsbepaling. Met hen zie ik het gevaaz dat daarmee ook de verantwoordelijk-
heid voor dit beleid, de feitelijke beleidsvorming van het management naar de
personeelfunctie wordt verlegd. Ik constateer echter een pazadox wanneer gencem-
de auteurs deze tendens enerzijds wijten aan de toenemende professionalisering en
verzelfstandiging van de personeelfunctie ( 1981, p. 88 en 1985, p. 92).

Anderaijds stellen zij ten aanzien van het sociaal beleid (1981, p. 95) het
volgende: `Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voorhet lijnmanagement;
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bovendien vereist deze taak specifieke deskundigheden (zoals veranderings- en
organisatiekunde) die helaas niet eigen zijn aan de doorsnee personeelsfunctio-
naris. Speciaal geschoolde PZ-functionarissen zijn nodig om als adviseur voor
management te kunnen optreden. ~'

Bakker en Paauwe (1989) constateren een rolonduidelijkheid in de positie van de
personeelfunctionaris. Naar hun opvatting hangt deze samen met een aantal nauw
aan elkaar verwante ontwikkelingen:

~ stagnerende professionalisering
~ onduidelijke profilering van deskundigheid
~ conflicterende verwachtingen ten aanzien van de personeelfunctionaris
~ betrokkenheid van vele partijen bij de vormgeving van het sociaal beleid.

Het is in het belang van alle betrokkenen om te zorgen voor een zo duidelijk
mogelijk aangegeven rol, taak en positie van de personeelfunctionaris.

Yntema (1990) geeft vanuit de interactie van lijnmanagement met de perso-
neelfunctie twee nieuwe taakgebieden aan voor de personeelfunctie. Deze nieuwe
taakgebieden omvatten de volgende functies:

~ management-adviseur
~ interne organisatie-adviseur.

Men kan hierin de ontwikkeling zien van de bekende, reguliere personeelfunctie

naar zowel een uitvoerend taakgebied als naar een veranderkundige en profes-

sionele adviesfunctie. Ik signaleer hier bovendien een scheiding tussen enerzijds

beleid, advies en ontwikkeling en anderzijds beheer en uitvoering.

Hoe dan ook, de formele (organisatorische) en de materiële (feitelijke) positie van

de personeelfunctie in de organisatie hebben een direct verband met en invloed op

de interactie met het (lijn)management en de bedoelde personeelfunctie.~
Yntema (1990) stelt dat vindingrijkheid, creativiteit, ambitie en wilskracht van het

individu onuitputbare bronnen zijn voor de verbetering van de organisatie, zowel

kwalitatief als kwantitatief gezien. Hij ziet hierin de garantie voor het veranderend

vermogen van mensen en flexibilisering van taken in de organisatie. Wel geeft hij

als indicatie voor verdere aandacht en optimalisering dat de personeelfunctie hierin

nog een braakliggend terrein voor zich heeft.
Veel sterker dan voorheen zal deze personeelfunctie zich volgens Yntema mceten

bezighouden in de afstemming van taken en individuen. Hcewel Yntema's uit-

gangspunt ligt bij de overheid, heb ik (ook op basis van mijn onderzoek) geen
reden om aan te nemen dat dit in de profit sector anders zou zijn49
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Vanafde jaren zeventig ontwikkelen zich binnen de personeelfunctie drie rolopvat-
tingen.~ Dit zijn:

~` de athankelijke rol: de ondersteuning van het management
~` de onafhankelijke rol: de individuele belangenbehartiging van de werkne-

mer
~` de bemiddelende rol: het integreren van de belangen van het individu en de

onderneming.

Anders gezegd, de afhankelijke rol is gericht op dcelmatigheid. De onafhankelijke
rol is gericht op het welzijn en welbevinden van de werknemers. De bemiddelende
rol is gericht op doelmatig welzijn en welbevinden. Hieronder versta ik het, vanuit
een gezonde evenwichtsituatie, bereiken van de bedrijfsdcelstellingen.

Analoog aan de door Keuning en Eppink (1985) beschreven rol van de organisa-
tie-adviseur onderken ik in de rol van de personeeladviseur zowel de expert-rol
van de adviseur die op bepaalde terreinen zijn specialistische kennis en deskundig-
heid inbrengt, als de rol van begeleider bij veranderingen. Keuning en Eppink
constateren daarbij dat de adviseur in zijn werk te maken zal krijgen met adviseurs
die andere specialismen bedrijven of die een andere wetenschappelijke achtergrond
hebben. Dit kan volgens hen tijdens de werkzaamheden tot moeilijkheden leiden,
omdat de ken-objecten van de verschillende wetenschappen verschillen. Met hen
stel ik in dergelijk geval een interdisciplinaire benadering (projectmatige benade-
ring) voor. In de inleiding geef ik al aan dat sociaal en personeelbeleid zich over
meerdere disciplines uitstrekt. Samen met hetgeen hierboven is vermeld bevestigt
dit de juistheid van de multidisciplinaire aanpak bij de opzet en uitvcering van
deze studie.

5.15. Zelfsturende teams en autonome taakgroepen

In hoofdstuk 3 vermeld ik het centrale idee van autonome taakgroepen en zelfstu-
rende teams: als mensen in hun werk meer verantwoording mogen dragen, voelen
zij zich ook meer bij hun werk betrokken. Het blijkt dat organisaties met het
instellen van zelfsturende teams of autonome taakgroepen effectiever en efficiënter
functioneren. In dit verband wordt ook gesproken over het empowerment-concept
van organisaties.51

In de SER~COB-rapportages52 (1990 en 1993) wordt gerapporteerd over praktijk-
ervaringen met het zelfstandig samenwerken in autonome taakgroepen in de indus-
trie en de commerciële en non-profit sector. De volgende zaken werden onder-
zocht:
Gaat de organisatie van arbeid en met name de verbetering van de kwaliteit van
de arbeid samen met een betere effectiviteit en efficiency van de organisatie? En
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geldt dit ook voor de kwaliteit van de organisatie? In het bedoelde rapport wordt
aangegeven dat de socio-technische benadering aan de gevolgde zienswijze ten
grondslag ligt. Kern hierbij is dat er sprake is van een integratie op het gebied van
effectiviteitsverbetering en een betere efficiency, alsmede een optimalisering van
de kwaliteit van de arbeid.
De gehanteerde definitie van de kwaliteit van de arbeid zou ik wat verder kunnen
aanscherpen. Voor kwaliteit van de arbeid staat in het SER~COB-rapport van
199053 genoteerd:
'De verruiming van taken van direct bij de uitvoering óetrokken medewerkers in
de (productie)-organisatie. Het gaat hierbij om vermeerdering van het aantal uit-
voerende taken en het daarin integreren van bestuurlijke taken (regeltaken) ten
aanzien van kwantiteit en kwaliteit'.

Hier ben ik het in grote lijn mee eens, mits hieronder tevens wordt verstaan een
vergrote verantwoordelijkheid en bevoegdheid en wel op een dusdanige wijze dat
voor de individuele werknemer de eigen bijdrage aan het arbeidsproces herkenbaar
is. Mijn toevoeging is derhalve dat de identificatie van de werknemer met (de
producten van) de arbeidsorganisatie mogelijk blijft. Ook in deze optiek zijn
autonome taakgroepen een middel tot een verbeterde effectiviteit en efficiency in
de arbeidsorganisatie. Doordat dit echter een verandering van de organisatie met
zich brengt en zeker een verandering in de wijze van denken binnen de organisa-
tie, vereist een en ander veel van de medewerkers in de organisatie. Het manage-
ment ontkomt daarbij niet aan een ommezwaai in denken en doen. Er zullen
bijvoorbeeld aan de autonome groepen taakstellende budgetten moeten worden
toegekend. De relatie tussen kwaliteit en kwantiteit van het product en de daarbij
behorende kosten wordt daardoor duidelijker. Dit zal doorwerken in functies en
het functioneren en daardoor ook in vormen van beoordeling en beloning.
Medewerkers worden zelfstandiger en daardoor mondiger.

De invoering van autonome taakgroepen leidt tot een plattere organisatie. Een
voordeel voor de organisatie is de nieuwe vorm van communicatie tussen het
management en de medewerkers. Dit is een direct gevolg van het hiervoor
genoemde platter worden van de arbeidsorganisatie, de getrapte hiërarchie vervalt
grotendeels.

In de SERICOB-rapportages blijkt dat de autonome taakgroepen (ook wel genoemd
business-units, productgroepen, fabricagegroepen, marktgroepen en cellen) niet
alleen in industriële omgevingen worden toegepast.~
Daarbij wordt tevens een onderscheid gemaakt in hele, halve en quasi taakgroepen
(Joose, 1990). Een en ander is daarbij athankelijk gesteld van de mate van
zelfstandigheid van de medewerkers in de taakgroep. Van te voren echter, moet
zowel de medewerkers als het management duidelijk zijn wat de meerwaarde van
de instelling van taakgroepen voor iedere partij is.
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Doordat medewerkers zelfstandiger met hun werk omgaan, zijn ze na verloop van
tijd beter in staat om op veranderingen te anticiperen, zijn ze inventiever en lossen
zij problemen zoveel mogelijk zelf op. Daardoor kunnen de managers meer aan-
dacht besteden aan de langere termijnplanning en -sturing. De arbeidsorganisatíe
kan daardoor structureel meer en beter toekomstgericht opereren.
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Noten bij hoofdstuk S:

1. Sociaal beleid zou volgens mijn benadering net zo goed `sociaal-organisatie beleid' mogen
heten, hetgeen voor sommigen mogelijk een iets `hardere, meer concrete' lading heeft omdat
dan de relatie met de (resultaatgerichte) arbeidsorganisatie enigszins wordt geaccentueerd.

2. Vergelijk ook Van Aken en Plaisier, 1987 en 1989.

3. Leget en anderen: Ontwikkelde lesstof voor diverse cursussen op het gebied van `Personeel,
Management en Organisatie' - les 579A2 en andere, Leiderdorp, Leidse Onderwijsinstellingen
I LOI, 1994. Zie tevens: Knaapen en Middel, 1985.

4. Zie voor de schrijfwijze van personeel(s)beleid, personeel(s)functie, personeel(s)management
en soortgelijke termen tevens hoofdstuk 7, onderdeel 7.2.5.

5. De Jong (1985) omschrijft de personeel(s)functie aldus: `Het geheel van activiteiten gericht
op het realiseren van het sociaal aspect van de organisatiedoelstellingen'. Hij tracht zo de
verantwoordelijkheid van het algemeen management op het sociaal vlak beter aan te geven.
Ik vind dit verwarrend. Wat De Jong hier aangeeft met de term `personeelsfunctie' duid ik
liever aan met 'sociaal beleid'.

6. Deze is als `unit' meestal gepositioneerd bij een speciale directie, (hoofd)afdeling, et cetera.

7. Zie onderdeel 5.12. van dit hoofdstuk.

8. Het is opvallend dat waar er in de (vak)literatuur en in andere publicaties sprake is van de
noodzaak om flexibeler te werken dit in de praktijk meestal eenzijdig uitwerkt. De flexibiliteit
wordt namelijk zover ik kan constateren veel meer gezocht (en gevonden) in de aanpassing
van (de arbeidsvoorwaarden van) de werknemers dan in de aanpassing van organisaties. Zie
het artikel 'Aantal flexibele banen stijgt spectaculair', de Volkskrant, januari 1996; `Hoger
opgeleide heeft veel vaker tweede baan dan lager opgeleide', de Volkskrant, augustus 1996
en `Flexwerker moet niet te oud worden', Trouw, september 1996. Vergelijk tevens:
Intermediair, nummer 37, september 1996; Personeels Management (PM), oktober 1995 en
Sociale Zaken (Sociaal Economisch Weekbtad), nr. 25, juni 1996. Zie ook: het Sociaal en
Cultureel Rapport 1996 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in: Trouw en de Volkskrant,
september 1996.

9. Uitgangspunt is het individueel arbeidsvermogen, de bron van het gezamenlijk human capital
van de arbeidsorganisatie: de human resources.

10. Zie onderdeel 5.10. van dit hoofdstuk.

11. Dit blijkt onder meer uit elf beschreven praktijk-cases in `HRM: de praktijk gewogen', onder
redactie van de hoogleraar Fisscher en anderen, 1992.

12. Zie ook onderdeel 5.10. van dit hoofdsmk en vergelijk dit tevens met hoofdstuk 3, onderdeel
3.6.
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13. In dit verband wordt ook wel de term HRA gebruikt. HRA of Human Resource(s) Accounting
betreft de sociale kengetallen van een arbeidsorganisatie. Het is gericht op het opzetten en
strategisch verder ontwikke(en van het personeelbeleid als onderdeel van het totale plannings-
en budgetteringsproces.

14. Evenals andere deelbeleiden is ook het sociaal beleid erop gericht een optimale inzet te be-
reiken van de beheerde en beheerste middelen. Dit in relatie tot het totate ondernemingsbeleid
van de arbeidsorganisatie. Uitgangspunt hierbij is het integraal management. Slechts door een
bundeling van gezamenlijke bijdragen uit de diverse deelbeleiden zijn de bedrijfsdoelstellingen
te realiseren. Dit vergt een zorgvuldige belangenafweging. Op deze wijze draagt het sociaal
beleid vanuit de integratie in het totale organisatiebeleid voor een belangrijk deel bij aan het
overkoepelende organisatiedoel (Leget, 1994). Zie ook hoofdstuk 3, onderdee13.6.

15. Ook wel geschreven als 'Human Resource Management'.

16. Zie hoofdstuk 4.

17. Omwille van de duidelijkheid laat ik in dit krachtenveld het 'bedrijvenwerk' van de vakbonden
(belangenbehartiging van de medewerkers) buiten beschouwing.

18. Zie voor de vernieuwing in en vanuit de personeel-functie het seminar `Innovatie-management
voor de Personeelfunctie' van het Seminar Education Center (SEC), te Den Haag: december
1989. Dagvoorzitter was Eppink, hoogleraar Strategie en Omgeving aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam.

19. Bolweg, directeur van de Human Resources Management Group van het bureau Berenschot,
baseert zich in de Financiële Telegraaf (oktober 1992) naar mijn mening in zijn ideeën over
de economische situatie van Nederlandse profit en non-profit organisaties in 1993 op deze
strategie van Porters theorie.

20. Dit geldt voor het voortbestaan van de organisatie, de financieel-economische winst, maar ook
anderszins het rendement in keuzes en vrijheidsgraden. Het rendement houdt verband met de
concurrentiepositie van bedrijven en is voor een belangrijk deel gebaseerd op en afhankelijk
van het improviserend en innoverend vermogen van het `human capital' (Roobeek, 1994).

21. Zie ook de inaugurele rede van Zwart, 1990 te Tilburg: `Manager in mrbulente tijden'.

22. Inmiddels is de vereniging (stichting) MANS overgegaan in een combinatie van een netwerk
en een advies-bureau. Doel is het verspreiden van de MANS-filosofie over kwali-
teitsmanagement in arbeidsorganisaties.

23. Mol, Born en Vroom (1994) stellen zich op het standpunt dat ook cultuurverandering in
organisaties meer kans van slagen heeft, indien de medewerkers hier nadrukkelijk bij worden
betrokken.

24. Voor verdergaande vormen van zelfbestuur of -beheer is echt leiderschap een eerste vereiste
(zie Van der Vlist, 1991).

25. Vergelijk hoofdstuk 3.
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26. Leget en anderen ontwikkelden de lesstof voor de cursussen Personeel, Management en
Organisatie, van onder meer de series 579 A en E, uitgebracht door de Leidse Onderwijsin-
stellingenlLOI, 1994.

27. In de benadering van Argyris zitten duidelijk stuurkundige aspecten (onder meer geillustreerd
door de toepassing van stroomschema's). Zie ook hoofdstuk 3, onderdee13.6., waar de cyber-
netica wordt beschreven.

28. Tijdens Intermediairs Amstelkringen te Amsterdam in maart 1996 sprak Lubbers, hoogleraar
Globalisering van economie en samenleving aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg,
over de gevolgen van globalisering. Hij is van mening dat het human capital ook economisch
gezien de zwaarst wegende factor is. Waarde wordt dan door menselijke arbeid bepaald. Zie
ook: Intermediair, 32e jaargang, nummer 11, p. 15-19, IS maart 1996.

29. Dit wil ik enigszins relativeren omdat ik het human capital hierbij zie als een hier nog niet
volledig benutte mogelijkheid. Deze (latente) aanwezigheid zegt op zich nog niets definitiefs
over de feite(ijke, praktische toepassingsmogelijkheden van he[ totale human capital in de
arbeidsorganisatie.

30. Zie onderdeel 5.4. van dit hoofdstuk.

31. In mei 1992 organiseerde de faculteitsvereniging der Sociale Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit te Utrecht een Alcmaon-congres met als onderwerp `de lerende Organisatie'.
Dagvoorzitter was de hoogleraar Bahlman. Organisaties die in staat zijn om zich blijvend aan
te passen aan niet drastisch veranderende omstandigheden werden hier `adaptief lerende
organisaties' genoemd. Zie de syllabus 'De lerende organisatie' (p. 60-61) van dit congres.

32. Senge (1995) kijkt hierbij verder dan de organisaties alleen. Als men meer oog krijgt voor de
omgeving, dan heefr dit volgens hem een directe positieve invloed op de organisatie zelf en
indirect op de gehele samenleving. Het `systeemdenken' zorgt er volgens Senge voor dat men
dan in plaats van responsief generatief inet veranderingen omgaat. Ik wijs in dit verband op
mijn benadering van lerende organisaties vanuit de cybernetica (hoofdstuk 3).

33. Zie het interview in het Magazine Opleidingen, 1992.

34. Nonaka (1991) maakt als basis voor zijn kenniscreatiemodel een onderscheid tussen expliciete
en stilzwijgende kennis.

35. `In an economy where the only certainty is uncertainty, the one sure source of lasting
competiveadventageis knowledge' (Nonaka, 1991).

36. [n mei 1995 werd hierover aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam door het Erasmusforum
een congres gehouden met als thema: 'Naar een zelfstandige kennismarkt'. Van der Duinen,
voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Ondernemingen, was hier
dagvoorzitter.

37. Zie de oratie van Bartels, hoogleraar Kennis en Ondernemerschap aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. In zijn 'Veel weten kan somtijds baten: Over het cotnmercialiseren
van kennis' gaat Bartels in op de positie van universiteiten bij exploiteren van kennis. Hij
besteedt daarbij zowel aandacht aan de interne als ook aan de externe omgeving van de
desbetreffende organisaties (1994).
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38. Vergelijk dit met het verdwijnen van kort-cyclische bedrijfsprocessen en de juist korter
wordende levenscyclussen van producten, waarbij de diverse investeringen snel mceten wor-
den terugverdiend (zie hoofdstuk 2, onderdeel 2.6.).

39. Tissen gaat uit van een min of ineer holistisch paradigma, dat sterk is gericht op andere
vormen van arbeid in een 'kennisintensief cyber-tijdperk'.

40. In een meer technische benadering baseert Warmoes (1991) zich op zijn eveneens technisch-
georiënteerd kwantitatief onderzoek naar informatie- en expertsystemen bij de Brusselse Metro
(de MIVB); bij Santens Engineering en bij de Bank Brussel I.ambert.

41. Met daarbinnen een actief opererende kerngroep (L.eget en anderen, vanaf oktober 1994).

42. Sanders (Rijksuniversiteit Groningen) was een van de inleiders op het COM-seminar: Cultuur,
Organisatie 8c Management, van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van het
seminar (Amsterdam: maart 1993) was: Hce is beheersing mogelijk van het Cultuurmana-
gement bij reorganisaties? Naar eigen zeggen baseert Sattders zijn omschrijving van 'orga-
nisatiecultuur' op de denkbeelden van Schein en Hofstede. Het gaat hem om de gemeenschap-
pelijke verstandhouding, een patroon van grondbeginselen, gevormd via leerprocessen in de
organisatie.

43. Vergelijk: Bax, 1991.

44. Mol, Born en Vroom (1994) gaan in op het onderscheid tussen cultuurpatronen en
cultuurcodes.

45. Wetenschappers verschillen van mening of deorganisatiecultuur wel of niet `maakbaar' is. Pro
de mogelijkhedenvan cultuurbeïnvloedingzijn:. Deal and Kennedy, 'The Corporate Culture',
1982 . Schein, `Organizational Culture and L.eadership', 1985. Contra de mogelijkheden van
cultuurbeïnvloeding zijn:
. Koot en Hogema, `Organisatiecultuur: Fictie en werkelijkheid', 1990. (Bron: de Gids

voor Personeelsmanagement, februari 1991, nr. 2, p. 46~7.)
Een meer neutrale, objectievere beschouwing van deculturele maakbaarheid in de praktijk
wordt gegeven door:
. Van der Vlist ( en anderen), 'De lijn der veranàeringen: Verslag van het onderzcek

naar deorganisatiecultuur van de gemeente Den Haag', Projectgroep Tangram, 1990.

46. E- K x A: Effect is het product van Kwaliteit en Acceptatie; hierbij is ook `T' (- Tijd) te
betrekken.

47. Vergelijk Eyzenga, 1987.

48. In de gelijknamige studie naar de organisatorische plaatsbepaling van het personeel(s)werk
binnen de Rijkswaterstaat (Leget en anderen, 1982) is onderzocht hce functioneel de
verhouding is van het lijnmanagement, geadviseerd en begeleid vanuit de stafunit Personeel.
In het onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussende centrale en de decentrale
personeelfunctie. Er werd voor beide soorten personeelfuncties bezien ofdaar een staf- danwel
een lijnposide gewenst was. Anders gesteld luidde de vraag: is de personeelfunctionaris lid
van het managementteam, met daarbij een volledige beslissingsbevcegdheid, of treedt de
personeelfunctionaris 'slechts' adviserend op ten behceve het (hogere) management?
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49. Zie ook het onderzoek naar de operationele personeelfunctie bij het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (Leget, 1988).

50. Zie de in herziene cursussen Personeelsmanagement en Medewerker Personeelszaken van de
LOI ~ Leidse Onderwijsinstellingen (onder meer serie 562 F, les 6, Leget en anderen, 1991).

51. People Management, december 1995 in: 'HRM-actueel', nummer 2, p. 7, februari 1996.

52. Zie ook huofdstuk 3 voor het COBISER-rapport van 1993, Commissie Ontwikkeling Bedrijven
van de So~iaal Lconomische Raad.

53. Joose en anderen, `Zelfstandig samenwerken in autonome taakgroepen: Praktijkervaringen in
industrie en dienstverlening', Den Haag: COBISER, 1990.

54. Vergelijk: Leget, 1994.
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Hoofdstuk 6

Het onderzoek: doelstelling en methodische opzet

In dit hoofdstuk beschrijf ik in grote lijnen de opzet van het empirisch (hoofd)on-
derzoek om mijn hypothese te toetsen. Hierbij besteed ik aandacht aan de doelstel-
ling en aan de gebruikte methode bij de opstelling van de enquête en bij de selectie
van de onderzoekspool'.

6.1. Doelstelling

De centrale doelstelling van mijn studie is een hypothese nader te onderzoeken.
Mijn basisveronderstelling is dat er bij organisaties een verband bestaat tussen het
personeelbeleid (als exponent van het sociaal beleid) en het `succes' van organisa-
ties. De vraag die ik me hierbij stel is: is er een verband tussen het personeelbe-
leid en het (zakelijk) succes van een organisatie? Als dat verband er werkelijk
is, dan wil ik dit graag nader preciseren. Ik zal daarbij proberen specifieke
aspecten van het personeelbeleid aan te geven.

De verwachting is dat succesvolle ondernemingen meer volgens Human
Resources Management (HRl~ principes zullen werken dan niet-succesvolle
(succesarme) ondernemingen: in succesvolle arbeidsorganisaties is daarbij het
sociaal en personeelbeleid, meer dan in niet-succesvolle bedrijven, volgens
Human Resources Management-principes georganiseerd.

Deze Human Resources Management-principes2 (of HRM-uitgangspunten) zijn:

~` de verantwoordelijkheid van ieder individu in de arbeidsorganisatie wordt
erkend; men lost dus problemen zoveel mogelijk zelf op en delegeert pas
naaz boven als het echt noodzakelijk is

~` er zijn reële ontplooiingsmogelijkheden voor alle medewerkers
~` ieders creativiteit wordt op elk niveau binnen de azbeidsorganisatie gestimu-

leerd
~` initiatieven worden zoveel mogelijk geheel afgerond in plaats van afgebro-

ken
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men streeft naar volledige benutting van de kwaliteit van mensen in de ar-
beidsorganisatie.

Met betrekking tot het personeel betekent dit een verdieping op het gebied van het
(verantwoord) gebruik van de `menselijke bronnen'', door mij in de studie aange-
geven als `talentmanagement'.'

Met de onderzoeksresultaten van deze studie hoop ik het beeld te versterken dat
personeel een kritische succesfactor is in organisaties. Als uit mijn studie
inderdaad blijkt dat het succes van een organisatie aantoonbaar verband houdt met
het gevoerde sociaal en personeelbeleid, dan is daarmee automatisch het belang
aangegeven van een goed sociaal en personeelbeleid. Tevens wordt hiermee het
belang van een adequate personeelfunctie aangetoond. Op deze wijze verwacht ik
een bijdrage te leveren aan een verdere bewustwording van de betrokkenen bij dit
sociaal en personeelbeleid: bij het verantwoordelijke management, bij de
personeelfunctionarissen en natuurlijk ook bij de medewerkers van de arbeidsorga-
nisaties.

Vanuit dit besef zal men daar, naar ik verwacht, meer en eerder aandacht
schenken aan de rol, de taak en de positie van alle betrokkenen bij dit sociaal en
personeelbeleid. Met als beoogd doel (en waarschijnlijk als logisch gevolg): een
kwalitatieve verbetering van het sociaal en personeelbeleid dat tevens leidt tot een
kwalitatief hogere output van het primaire proces in de vorm van betere producten
en diensten.
Dit ligt in de lijn van Van Dijck (1989, p. 121), die stelt:
'Het is duidelijk dat de ondernemingen vooruitziend en strategisch met personeels-
en sociale aspecten van de onderneming bezig moeten zijn. De koers, de trefze-
kerheid en de kwaliteit van het personeelsmanagement vormen in veel bedrijven
een kritische succesfactor'.

6.2. Praktijkonderzoek naar sociaal en personeelbeleid en naar succes
bij arbeidsorganisaties

Wie als doel heeft het verband tussen, aan de ene kant, sociaal en personeelbeleid
en, aan de andere kant, (zakelijk) succes te onderzoeken, heeft een methode nodig
om sociaal en personeelbeleid te meten. Ook een methode om (zakelijk) succes te
meten is onmisbaar. In het volgende gedeelte rapporteer ik over mijn aanpak,
inclusief over de benodigde methoden die ik zelf heb ontwikkeld en gehanteerd.

In het kort ziet dit empirische onderzoeksdeels er als volgt uit:

~` methode: de opstelling van de enquête
~` selectie van de onderzoekspool en de proefgroep
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~ rapportage van de resultaten uit de eerste onderzoeksfase (zie: selectie van
de onderzoekspoolen de proefgroep)

~ selectie van de onderzoeksgroep
~ rapportage van de resultaten van de tweede onderzoeksfase (zie: selectie

van de onderzoeksgroep)
~ (eind)conclusies: het aangetoond verband tussen HRM en zakelijk succes

(zie de beantwoording van de enquête en de cijfers over het financieel
succes bij de profit bedrijven).

6.2.1 Relaties die worden onderzocht

Er zijn bij het onderzoeken van de eerder genoemde hypothese enkele onderzoeks-
vragen die gemakkelijk verward zouden kunnen worden, maar die in feite
onafhankelijk van elkaar zijn. Het gaat hier om van elkaar verschillende
uitgangspunten.

Allereerst vraag ik me af of hogere lijnmanagers en personeelmanagers het onder-
ling eens zijn over hun opstelling ten aanzien van het huidige en het wenselijke
sociaal en perso~teelbeleid. Hebben zij op dit punt een zelfde of een verschillende
mening? Om op deze vraag antwoord te krijgen, ondervraag ik door middel van
een enquête zowel de top-Ilijnfunctie als de hogere personeelfunctie. Dit alles met
het doel om te zien of deze twee groepen wellicht een verschillend idee hebben
over het sociaal en personeelbeleid. Ik contrasteer in dit deel van het onderzoek
dus de top-~lijnfunctie met de hogere personeelfunctie. Tevens vergelijk ik op dit
punt profit met non-profit organisaties.b

Resumerend:
Het uitgangspunt is de mate van overeenkomst in opvattingen tussen hogere lijn-
en personeelmanagers bij profit en nonprofit organisaties.

Vervolgens is er de kernvraag aan de hand waarvan ik naar het verband zoek
tussen enerzijds het sociaal en personeelbeleid en anderzijds het succes van de
arbeidsorganisatie. Daartoe zal ik het sociaal en personeelbeleid volgens een aan
te geven systematiek moeten waarderen en het succes van de arbeidsorganisaties
moeten bepalen. Als dit verband er inderdaad is, is het logisch dat het vervolgens
wordt gepreciseerd. Dit met het doel om de bijdrage van de personeelfunctie aan
het succes van de arbeidsorganisatie te kunnen aangeven.'

Het gaat hier dus om de toegevoegde waarde vanuit de personeelfunctie aan het
overkoepelend totaalbeleid van de arbeidsorganisatie. Of anders gesteld: het gaat
om de meerwaarde vanuit de personeelfunctie in relatie tot het integraal en
daarmee succes-verantwoordelijk top-Ilijnmanagement. Wellicht zijn er van daar
uit ook nog bouwstenen te herleiden voor de nieuwe rol, taak en positie van de
personeelfunctie.
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Resumerend:
Het uitgangspunt is de relatie tussen aan de ene kant, het sociaal en personeel-
beleid en aan de andere kant, het `succes' van de (arbeids-) organisatie.

6.3. Onderzoek in fasen: de methoden

Het is belangrijk om eerst te onderzoeken wat bekend is over de meetbaarheid van
de indicatoren. Het sociaal en personeelbeleid als eerste aspect van de hypothese
geeft al meteen een keur van mogelijkheden.

Het sociaal beleid is zowel gelokaliseerd bij de gespecialiseerde personeelunitsg
(in de vorm van personeelbeleid), als bij het top-I lijnmanagement. Vanuit dit
uitgangspunt zijn `succes' en `sociaal en personeelbeleid' nader te analyseren en
te onderzoeken op correlaties tussen de indicatoren.

Het accent van het empirische deel van het onderzoek ligt daarom op de nadere
indeling en uitwerking van de twee variabelen (onbekenden) in mijn hypothese.
De eerste variabele is: `het sociaal en personeelbeleid', de tweede variabele is:
`het succes'.

Resumerend:
In de eerste fase ontwikkel en hanteer ik een methode om sociaal en personeel-
beleid te meten. In de tweede fase ontwikkel en hanteer ik een methode om succes
te meten.

De methoden leveren als resultaat correlaties en gemiddelden op van de
verschillende antwoorden op de vragenlijsten. Zo ontstaan de scores wat betreft
het te meten personeelbeleid en de mate van succes.
Het sociaal en personeelbeleid breng ik vervolgens in verband met het succes.
Hierbij is mijn verwachting dat een beter sociaal en daaraan gekoppeld personeel-
beleid ook meer succes oplevert voor de totale arbeidsorganisatie.

6.3.1 De eerste fase: constructie van een vragenlijst om sociaal en
personeelbeleid te meten

Sociaal beleid heeft in grotere organisaties twee verschijningsvormen. Enerzijds
als onderdeel van het integraal management van de verantwoordelijk top-~lijnma-
nagers, anderzijds als specifiek vakgebied (het personeelbeleid) voorbehouden aan
het specialisme van de personeelfunctie. In hun opereren beschikken de hogere
lijn- en personeelfunctionarissen over een strategische en tactische positie (Van der
Heide en Spaans, 1991) waar het gaat om het sociaal beleid in de organisatie.
Hiermee rekening houdend hebben in de eerste fase van het onderzoek de analyses
betrekking op de vraag hoe het sociaal en personeelbeleid in Nederlandse profit
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en non-profit organisaties is georganiseerd en hoe hogere lijn- en personeel-
managers in hun organisatie hier tegenaan kijken.
Het blijkt dat er inderdaad verschillen zijn in het totaal van de door mij
onderzochte organisaties. Enerzijds betreffen deze verschillen de huidige situatie,
anderzijds zijn er enige contrasterende verschillen in de toekomstvisie.

Anders gezegd kies ik voor een methode, waarbij ik allereerst bij een aantal
grotere organisaties in de profit en in de non-profit sector probeer via een enquête
het sociaal en personeelbeleid in kaart te brengen en te meten.9 Dit doe ik aan de
hand van een eigen instrumentarium: twee zelf opgestelde, grotendeels met elkaar
overeenkomende vragenlijsten. Eén bedoeld voor top-~lijnmanagers en één bedoeld
voor personeelmanagers.'o Deze vragenlijsten stuur ik naar mensen zowel in ho-
gere lijn- als in hogere personeelposities bij grotere profit en non-profit organisa-
ties in Nederland.

Resumerend.~
In deze eerste fase van het praktijkonderzoek worden de onderzoeksvragen vanuit
de volgende vier invalshoeken bekeken:
- de profit organisaties
- de nonprofit organisaties
- het hogere lijnmanagement
- de hogere personeelfunctie.

6.3.2 De tweede fase: handvatten voor het meten van succes

In de tweede fase van het empirisch (hoofd)onderzoek probeer ik vervolgens van
de onderzochte profit organisaties het succes te meten. Daarom ga ik na waaruit
het succes van een organisatíe bestaat. Mijn methode voor het meten van succes"
is gebaseerd op de (netto) financiële bedrijfsresultaten van de profit sector.'Z
Tevens heb ik sterke aanwijzingen dat bij de non-profit sector een methode voor
het meten van succes gebaseerd kan zijn op de efficiency: het zo bedrijfsmatig
mogelijk werken. Hieraan wijd ik een apart hoofdstuk, waarin ik onder meer een
eigen deelonderzoek bij de non-profit sector rapporteer (hoofdstuk 4).

Kort geformuleerd oriënteer ik me op de winst- en verliescijfers van de profit sec-
tor. Dit in tegenstelling tot de eerste fase van het onderzoek. Immers, daar preci-
seer ik door middel van vragenlijsten het sociaal en personeelbeleid bij de profit
en bij de non-profit sector. Ook contrasteer ik in afwijking met de eerste fase van
het onderzoek nu geen functies en functionarissen met elkaar (top-~lijn en
personeelfunctie). In deze tweede fase vergelijk ik organisaties met elkaar.

Hier concentreer ik me dus uitsluitend op de profit organisaties en contrasteer dan
`succesvolle' met `succesarme' organisaties. Bij deze contrastvergelijking onder-
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zoek ik welke factoren van het sociaal en personeelbeleid een duidelijke relatie
hebben met het financieel succes van een (profit) organisatie.

6.4. Uitgangspunten en criteria bij het onderzcek

Samenvattend kan ik het onderzoekstenein van mijn studie nader verduidelijken
door aan te geven dat ik het onderzoek eerst focus op:

~` zowel top-llijnmanagers als hogere personeelfunctionarissen
~` zowel profit als non-profit (not for profit) organisaties.

Vervolgens richt ik me op de meest succesvolle en de meest succesarme (profit)
organisaties.

Het onderzoek heeft een explorerend karakter. Er is tot dusver en op deze schaal
nauwelijks onderzoek gedaan naar de door mij bestudeerde relaties. Daarom heb
ik binnen een zelf ontworpen conceptueel kader een hypothese geformuleerd.
Namelijk dat er een verband bestaat tussen, aan de ene kant het personeelbeleid
van een organisatie (als afgeleide van het sociaal beleid) en, aan de andere kant,
het (zakelijk) succes van die organisatie. Dit heb ik vervolgens op kwalitatieve en
kwantitatieve wijze onderzocht.

De resultaten van de interviews die ik afneem in het kader van mijn deelonderzoek
naar `succes' bij de non-profit sectort' zijn beschrijvend van aazd. Dit geldt over-
wegend ook voor de resultaten van het feitelijk empirisch onderzcek:
de schriftelijke enquête. Wel heb ik hierbij gebruik gemaakt van gesloten vragen,
vijf-punts Likertschaaltjes en bepaalde statistische bewerkingen, die ik in de
volgende hoofdstukken verder behandel.14

Met de onderzoeksvorm van de enquête heb ik gekozen voor de voordelen die een
grote verspreiding biedt. Bovendien heb ik gekozen voor het construeren van een
(korte) vragenlijst. Resultaat van deze keuze is dat relatief veel azbeidsorganisaties
benaderd kunnen worden. Echter, een negatieve bijkomstigheid zou kunnen zijn
dat bepaalde vragen door middel van de schriftelijke enquête globaler beantwoord
worden dan wenselijk is.'S

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de uitkomsten van het on-
derzoek voor de lezer niet rechtstreeks en afzonderlijk te herleiden naar de indivi-
duele respondenten. In de rapportage noem ik geen namen van personen. Ik geef
daarom ook niet aan van wie ik wel en van wie ik niet het enquêteformulier inge-
vuld retour heb ontvangen.1ó
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Uiteraard dient deze studie wel toetsbaar te zijn en aan de criteria voor weten-
schappelijk onderzoek te voldoen."
Daarom zijn de door mij op de achtergrond gehouden koppelingen van ant-
woorden, respondenten en organisaties enkel en alleen toegankelijk voor de bij
deze studie betrokken promotoren. Zo garandeer ik tegelijkertijd de kwaliteit van
de studie en de privacy van de respondenten.

6.5. Selectie en benadering van de onderzoekspool

Het onderzoek verricht ik bij 91 grotere profit en non-profit organisaties in Neder-
land met meer dan 200 personeelsleden in dienst. Deze organisaties blijken in de
praktijk alle te beschikken over een speciale unit18 Personeel.

De totale onderzoekspool bestaat uit 332 personen, verspreid over 91 organisaties.
Hierbij houd ik rekening met een evenredige verdeling tussen de diverse doelgroe-
pen (diversiteit in het soort organisatie en in de spreiding van de vakdisciplines
van functionarissen).
Ook zorg ik voor een getalsmatig evenwicht tussen de hogere lijn- en perso-
neelmanagers van de diverse doelgroepen.

Aan elke arbeidsorganisatie (profit en non-profit) van de onderzoekspool zend ik
vragenlijsten19 aan twee hogere personeelfunctionarissen (bij voorkeur personeel-
managers) en aan twee top-Ilijnmanagers, die vanuit de `lijn'~ bij voorkeur
(mede)verantwoordelijk zijn voor het algehele sociaal beleid van de organisatie,
danwel voor dat van het betreffende organisatie-onderdeel.
Indien zich tevens personeelmanagers op decentraal niveau bevinden, wordt (naast
de personeelmanager op het centrale niveau) minimaal één decentrale personeelma-
nager (of een hiermee vergelijkbare personeelfunctionaris) benaderd. Met deze
verdeling als basis contrasteer ik de personeelfunctie met de lijn.

6.6. `Succes' en de sectoren `profit' en `non-profit'

Het onderscheid tussen succesvol en succesarm is hier niet direct opportuun en
komt in hoofdstuk 8 uitgebreid aan de orde.21 Toch geef ik hier al enkele
uitgangspunten.
Arbeidsorganisaties in zowel de profit als de non-profit sector kunnen worden
aangemerkt als succesvol of als succesarm. Om een onderscheid te kunnen maken
tussen organisaties die sterk volgens HRM-principes werken (Human Resources
Management) en organisaties die dat niet of minder doen, beschouw ik `succes'
in dit verband als een `afhankelijke' variabele (De Groot, 1987 en 1994;
Slotboom, 1987).
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Succesvol definieer ik voor de profit sector als zakelijk (financieel) succesvol.
Hieronder versta ik het gedurende enkele opeenvolgende jaren bereiken en
vasthouden van een (structurele) bedrijfswinstu
Het blijkt dat er in principe ook voor de non-profit sector, (ook wel `not-for-profit
sector' genoemd), een indeling in `succesvol' en `succesarm' mogelijk is. Succes-
vol werken uit zich in non-profit organisaties niet zozeer in financiële winst, maar
in een doelgericht en bewust omgaan met de beschikbare middelen. Het begrip
`succes' kan ik dan koppelen aan de mate waarin men in deze arbeidsorganisatie
meer of minder bedrijfsmatig opereert. De non-profit sector is het laatste decenni-
um onder druk van vooral de politiek-economische situatie steeds bedrijfsmatiger
gaan werken.
Zoals blijkt uit het in hoofdstuk 4 gerapporteerde deelonderzoek bij non-profit
organisaties (literatuurstudie en diepte-interviews) zijn er, onder andere, de
volgende mogelijkheden om de bedrijfsmatigheid te bevorderen:
~` opstellen van jaarplannen
~` decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
~` mandatering
~` budgettering.

~` Resumerend:
Het begrip 'succesvol' is nu op de volgende manieren te definiëren:
- bij de profit sector: structureel behalen van financiële winst
- bij de non-profzt sector: zo bedrijfsmatig mogelijk werken.

Non-profit sector

figuur 7.
Succes bij profit en nonprofit sector
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Noten bij hoofdstuk 6

1. In het onderzoek versta ik onder de onderzoekspool (ofonderzoekspopulatie) het totaal van
332 hogere lijn- en personeelmanagers bij de 91 door mij onder zochte arbeidsorganisaties in
de profit en de non-profit sector.
Met de term proefgroep duid mijn pilotstudy aan, die ik uitvoer voorafgaand aan het feitelijk
onderzoek bij 15 functionarissen uit de profit en de non-profit sector.
Onder het deelonderzoek bij de non-profit sector versta ik mijn korte (deel)studie bij de non-
profit sector, die ik in hoofdstuk 4 rapporteer.
De responsgroep van mijn onderzoek bestaat uit de 173 reagerende hogere lijn- en
personeelmanagers bij de 91 door mij onderzochte arbeidsorganisaties in de profit en non-
profit sector.
De benaming onderzoeksgroep gebruik ik voor de 24 succesvolle en succesarme (profiq
organisaties bij de door mij uitgevoerde contrastanalyse.

2. Zie hoofdstuk 5, onderdeel 5.4.

3. Gelet op het unieke karakter van de `human factor' is deze omschrijving van de `menselijke
bron' zeker niet bedoeld als equivalent van andere productiefactoren.

4. Zie hoofdstuk 3, onderdeel 3.18.

5. Zie eindnoot 1 van dit hoofdstuk.

6. Zie onderdeel 6.3.1 van dit hoofdstuk.

7. Zie onderdeel 6.3.2 van dit hoofdstuk.

8. Met de term `personeelunit' duid ik de afdeling Personeel of de Personeeldienst aan. In dit
verband hanteer ik ook de term `personeelfunctie' voor de vakdiscipline personeel.

9. De onderzoekspool ( met de namen van de bedrijven) is hiema als bijlage opgenomen.

10. Zie voor de indeling van de vragenlijst naar items de hierna opgenomen vraagstellingen. De
volledige vragenlijsten zijn hierna als bijlagen opgenomen.

11. Deze methode rapporteer ik uitgebreid in hoofdstuk 8.

12. Vergelijk deze methode ook met het `rendement op totaal actieF. Deze indicatie wordt in de
praktijk van de interne bedrijfsvoering gebruikt voor afzonderlijke organisaties. De juiste
berekeningswijze is dan: [Bedrijfsresultaat : Totale Activa] x 100ob (zie: Slobbe, 1995).

13. Zie hoofdstuk 4.

14. De gegevens zijn verder bewerkt met gebruikmaking van kruistabellen en T-toetsen.

15. Bijvoorbeeld bij de vraag of de afdeling Personeel is gecombineerd is met andere vakdiscipli-
nes, ga ik niet in op de mate waarin een eventuele integratie reeds is gerealiseerd.

16. De totale respons is 52~, zie hiema.
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17. Zie voor de statistische randvoorwaarden De Groot, 1987 en 1994 en Slotboom, 1987. Zie
voor het onderzoek van een vraagstelling en over de aanpak van een literatuur- of een
praktijkonderzoek ook: Van Hoesel, 1985; of De Bie en Visser, 1986.

18. Een (hoofd)afdeling of directie.

19. De gehanteerde vragenlijsten zijn hierna in hun geheel als bijlage opgenomen.

20. Vergelijk dit met de hiërarchische structuur en het primaire proces van arbeidsorganisaties.

21. In hoofdstuk 8.

22. Zie hoofdstuk 7 voor een vollediger beeld van de responsgroep. In hoofdstuk 8 zijn de nadere
overwegingen en de uiteindelijke selectie verder tcegelicht.
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Hoofdstuk 7

De eerste fase van het empirisch (hoofd)onderzoek:
sociaal en personeelbeleid volgens het hogere lijn- en
personeelmanagement in de profit en de nonprofit sector

In dit hoofdstuk over de eerste fase van het praktijkonderzoek contrasteer ik de
visie van het hogere lijnmanagement met de visie van het personeelmanagement.
Hierbij gaat het om de opvattingen van de respondenten over het huidige en het
door hen gewenste sociaal en personeelbeleid. Tevens richt ik me in deze fase op
het contrast van de profit met de non-profit sector.

7.1. Aanpak van het praktijkonderzoek in hoofdlijnen: de systematiek
van de eerste fase

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al globaal aangeef, ziet mijn concrete aanpak van
de eerste fase van het praktijkonderzoek er in hoofdlijnen als volgt uit.
In een groot aantal Nederlandse organisaties van zowel de profit als van de non-
profit sector probeer ik allereerst aan de hand van een enquête na te gaan hoe (in
de context van het sociaal beleid) het feitelijk gevoerde en het door betrokkenen
gewenste sociaal en het personeelbeleid eruit zien. In dit kader komt tevens een
aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van management, personeel en organi-
satie aan de orde.
De geënquêteerden vormen de onderzoekspool en zijn direct en actief bij het soci-
aal en personeelbeleid betrokken. Ik verdeel hen in een categorie top-Ilijnmanagers
en in een categorie hogere personeelfunctionazissen en -managers. Hierna rappor-
teer ik de uitwerking van de bedoelde eerste fase van het onderzoek.

7.2. Basis en randvoorwaarden bij de eerste fase van het
praktijkonderzoek

7.2.1 Pilotstudy

Als `try-out' stel ik vooraf aan de enquête een pilotstudy op en zet deze uit bij een
15-tal top-Ilijn- en personeelmanagers. Deze proefpersonen maken tevens deel uit
van het totale bestand van respondenten. Dit betekent dat deze personen (de proef-
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groep) met de definitieve enquête opnieuw worden benaderd. Naar aanleiding van
de pilot stel ik een aantal vragen bij.

7.2.2 Contact vooraf

Voorafgaand aan de uiteindelijke schriftelijke enquête benader ik de gehele onder-
zoekspopulatie' telefonisch, om van hun medewerking aan het onderzoek verze-
kerd te zijn.
Daarbij verifieer ik de juistheid van naam, titulatuur, functie en adressering. Dit
persoonlijk telefonisch contact vooraf geeft me de gelegenheid om indien nodig
aanvullende informatie over de betreffende organisatie te verkrijgen. Ook licht ik
desgewenst aan de betrokkenen het onderzoek nader toe.

7.2.3 Structuur van de vragenlijsten en de invultijd

Mijn vooronderstelling over de doelgroep (hogere lijn- en personeelmanagers) is
dat zij naast hun vele werkzaamheden over weinig tijd beschikken om aan
enquêtes mee te doen en vragenlijsten in te vullen. Daarom is de benodigde
invultijd een belangrijk criterium bij het construeren van de vragenlijst geweest.
Het streven is om met een relatief korte, heldere structuur van de enquête de
invultijd zoveel mogelijk te beperken.2 Het vermoedelijk voordeel van de opzet
en vorm van deze schriftelijke enquête is dat men (naar ik verwacht) eerder
geneigd is de lijst in te vullen.

7.2.4 Likert-schalen

Bij de enquêtevragen hanteer ik voornamelijk gesloten vragen en maak hierbij
veelal gebruik van 5-punts (Likert-)schalen'. De getotaliseerde `Likert-antwoor-
den' vormen de uiteindelijke schaalscores en worden verder statistisch bewerkt en
becommentarieerd.

7.2.5 Begrippen en schrijfwijzen

In de bij het onderzoek uitgezette vragenlijsten kies ik voor algemeen herkenbare
en daardoor beter hanteerbare begrippen en schrijfwijzen.
Zo gebruik ik in de vraagstellingen bijvoorbeeld de term `sociaal beleid' (in plaats
van het meer volledige `sociaal organisatiebeleid'). Ik definieer sociaal beleid als:
`het gedeelte van het overkoepelend totaalbeleid dat specifiek betrekking heeft op
de mens in de arbeidsorganisatie'.'

In de enquête spel ik de termen `personeelsbeleid', `personeelsfunctionaris' en
dergelijke met de voor de meesten gebruikelijke tussengevoegde `s'. In de verdere
uitwerking van mijn studie kies ik echter bewust voor een spelling zonder `s'. Dit
doe ik omdat de tussengevoegde `s' taalkundig en gevcelsmatig betrekking heeft
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op een bezit, afkomst, oorsprong of partijdigheid. In dit geval zou de indruk
kunnen ontstaan dat ik doel op `het beleid van het personeel' of `de functionaris
die er voornamelijk is om de belangen van het personeel te behartigen', et
cetera.s
Deze verbanden zijn in mijn benadering niet aan de orde; de bedoelde tussenge-
voegde `s' is hier in feite overbodig en daarmee inhoudelijk ongewenst. Natuurlijk
heb ik wel te maken met bepaalde spellingregels. Daarom hanteer ik mijn regel
alleen daar waar in de samenstellingen het genoemde interpretatieverschil zich
voordoet, waazdoor er verwarring op kan treden.b

7.3. Onderzoekspool en respons

De aanpak van de eerste praktijkgerichte onderzoeksfase komt in feite op het vol-
gende neer. Hier onderscheid ik het sociaal en personeelbeleid zoals dit wordt
gezien door hogere lijnmanagers en hoe dit wordt bekeken door de personeelmana-
gers uit de gespecialiseerde units personeelzaken. Ik bevraag hen door middel van
een schriftelijke enquête.

Het onderzoek is op dit punt dus gericht op de relatie tussen het hogere lijn- en
personeelmanagement, waar het gaat om het sociaal en personeelbeleid.
Tegelijkertijd onderzoek ik in dit verband de relatie tussen profit en non-profit
organisaties.

In de eerste fase van het praktijkonderzoek' benader ik 91 organisaties, waarvan
61 in de profit en 30 in de non-profit sector.g In de non-profit sector zijn zowel
de centrale overheid, de provinciale en de lokale overheid alsmede de grotere
(niet-zakelijke) dienstverlenende organisaties vertegenwoordigd. In totaal verstuur
ik aan de onderzoekspool 332 enquêtes.
Hiervan gaan er 222 exemplaren naar de profit sector en 110 stuks naaz de non-
profit sector.9 Zowel `succesvolle' als `succesarme' azbeidsorganisaties worden
benaderd.

Het onderzoek verricht ik bij 91 grotere profit en non-profit organisaties in Neder-
land met meer dan 200 personeelsleden in dienst. In alle onderzochte gevallen
blijkt dat er in deze organisaties'o een speciale unit" Personeel aanwezig is.
Bij de grotere arbeidsorganisaties'Z kies ik zoveel mogelijk voor het benaderen
van meerdere hogere lijn- en personeelmanagers." Dit om het beheersgebied en
de `span of control' van de respondenten van verschillende azbeidsorganisaties
onderling niet teveel te laten afwijken en daazdoor beter vergelíjkbaar te
houden." Daarbij worden de vragenlijsten gelijk verdeeld over de betreffende
functionarissen.15
Alle gegevens zijn traceerbaar doordat ik de uitgezette vragenlijsten en retourenve-
loppen voorzie van een codering.
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Gezien de tijdsdruk waaronder veel hoge lijn- en personeelmananagers doorgaans
staan en gelet op de responscijfers van dit soort onderzoeken ('enquête-moeheid'!)
mag de respons (zeer) hoog worden genoemd. Het totaal aantal door de respons-
groep geretourneerde enquêtes bedraagt namelijk 173, dat is 52~ (waarvan in
nagenoeg volledige evenredigheid 85 hogere lijn- en 88 personeelmanagers).
Gemeten naar organisaties is deze respons nog hoger. Van de 61 benaderde profit
organisaties komt van 53 (bijna 87q !) het vragenformulier ingevuld terug. Van
de 30 non-profit organisaties werken er 28 (ruim 93 qo !) aan de enquête mee.

7.3.1 Vergelijking en norm van de respons

Volgens Thurink (1994), hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam, kan men van een goed resultaat spreken als een schriftelijke enquête
een respons van 33 q heeft.16
Het feit dat ik aanmerkelijk hoger scoor en dat in de categorie van de toch al
zwaar belaste topfunctionarissen, geeft mij reden tot tevredenheid. Het lijkt
aannemelijk dat voor een belangrijk deel de eerder genoemde intensieve en
persoonlijke telefonische benadering vooraf aan de grote respons bijdraagt.
Naar aanleiding van een onderzoek van de Erasmus Universiteit te Rotterdam naar
het personeelbeleid in Nederlandse bedrijven is een artikel verschenen in het vak-
blad PW, Gids voor Personeelsmanagement (Robroek, 1991)." Hierin wordt het
Nederlandse personeelmanagement vergeleken met dat van andere Europese
landen. Het gaat om het in kaart brengen van beleid en de positie van de
personeelmanager en van de personeelafdeling in Nederlandse organisaties. Dit
Erasmusonderzoek is uitgevoerd door middel van het sturen van een schriftelijke
enquête naar 1191 personeelmanagers (op het hoogste niveau in de organisatie) die
in een organisatie werken met meer dan 200 werknemers. De respons bedroeg
daar `slechts' 21q (N-217).
In vergelijking hiermee is de respons van mijn onderzoek procentueel aanzienlijk
hoger ( zie hierna). Bovendien onderzoek ik in tegenstelling tot het Erasmusonder-
zoek naast de opstelling van de hogere personeelfunctionarissen als contrast ook
de opvattingen van het hogere lijnmanagement. Daarbij maak ik tevens een onder-
scheid tussen profit en non-profit organisaties.

7.3.2 Nadere rubricering van de responsgroep

Kort samengevat gelden hier nu de volgende gegevens.
De responsgroep van mijn onderzoek bestaat uit 173 respondenten.18 In deze
groep zijn 85 top-Ilijnmanagers ( 49.1 ~) en 88 personeelmanagerslhogere perso-
neelfunctionarissen (50.9q ) vertegenwoordigd. Op grond van vooraf op de uitge-
zette enquête aangebrachte coderingen constateer ik geen significantverschil tussen
de respons van `succesvolle' en `succesarme' organisaties.
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Uit de profit sector komen 96 respondenten (56.Sok), uit de non-profit sector doen
74 respondenten mee (43.Sq). Verder zijn er 3 respondenten die niet volledig
traceerbaar zijn. Het responspercentage van functionarissen in de non-profit sector
is relatief gezien hoger dan in de profit sector (67.3 íob uit de non-profit tegenover
43.2qo uit de profit).

Prof;t Non-profit Totaal
N N N

Lijn 47 37 84 (49.4q)

Pers 49 37 86 (50.6 q)

Totaal 96 (56.5 q) 74 (43. 5 q) 170 (100 q)

N.B.: Van 3 respondenten (1 lijnmanager en 2 personeel-managers) was het
enquêteformulier niet geheel bruik-Itraceerbaar. Deze zijn hier buiten de
telling gehouden. De bedoelde (aanvullende) respons wordt alleen daar
meegenomen, waar er geen kans op onduidelijkheid bestaat.

tabel 2. De responsgroep.

7.4. Analyseplan: kernvragen als uitgangspunt van de enquête

Ik kies voor de methode van een schriftelijke enquête vanwege onder meer de
grote verspreidingsmogelijkheid en (door een eenduidige vraagstelling) de
onderling beter vergelijkbare antwoorden. Vanuit de voorafgaande literatuurstudie
leg ik de basis voor de uiteindelijke enquëtevragen. Bij het vervaardigen van het
stramien voor deze enquêtevragen doet een aantal kernvragen dienst als `rode
draad'. De complete bij de schriftelijke enquête gehanteerde vragenlijsten voor de
lijn- en de personeelfunctie neem ik voor de volledigheid aan het eind van deze
studie als bijlage op.

De volgende drie kernvragen van het onderzoek vormen de rode draad in de en-
quête.
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De eerste kernvraag
Op welke manier heeft men invulling gegeven aan het sociaal beleid in de
organisatie en wat is daarbij de rol van de personeelmanager?

De tweede kernvraag
Waar ziet men met betrekking tot het sociaal beleid van de arbeidsorganisatie op
korte termijn mogelijkheden voor verbetering?

De derde kernvraag
Welke ontwikkeling ziet men in de toekomst ( 10 jaar'~ op het terrein van het
sociaal beleid?

Met behulp van de drie kernvragen gaat het er nu om een antwoord te verkrijgen
op de volgende, aan de theorie van de voorgaande hoofdstukken van deze studie
gerelateerde, concrete vraagstellingen:

1. Op welke manier heeft men invulling gegeven aan het sociaal beleid in
de arbeidsorganisatie en wat is daarbij de rol van de personeelmanager
(P-manager)?
Te denken valt hierbij aan:
~` de plaats van de personeelfunctie binnen de organisatie

- centraalldecentraal
- gecombineerd met een andere discipline (zoals organisatie-

ontwikkeling, informatisering, et cetera)
~` de inbreng van de personeelfunctie (P-functie) binnen de arbeidsor-

ganisatie.

Toelichting: Deze vraag wordt in de eerste twee delen van de enquête beant-
woord.
In het eerste deel worden (identificatie)vragen gesteld over de plaats die de respon-
dent in de organisatie inneemt. Er wordt naar een globale aanduiding gevraagd van
de door de respondent verrichte taken.
Het tweede deel gaat expliciet in op de taken en bevoegdheden van de afdeling
Personeel. In dit deel komt bijvoorbeeld ook aan bod of de personeelmanager deel
uitmaakt van een managementteam.

2. Waar ziet men met betrekking tot het sociaal beleid van de arbeidsor-
ganisatie op korte termijn mogelijkheden voor verbetering?
Te denken valt hierbij aan:
~` opleiding en training
~` beloning
~` bijdrage aan strategisch management.
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Toelichting: Deze vraag wordt voor het grootste deel beantwoord in het derde
deel van de enquête. Vanuit dit deel valt ook een vergelijking te maken met het
tweede deel waarin op de huidige taken van de afdeling Personeel wordt ingegaan.

3. Welke ontwikkeling verwacht men in de tcekomst ( 10 jaar) op het
terrein van het sociaal beleid?
Te denken valt hierbij aan:
~` verschuiven van taken van staf naar lijn
~` veranderende omgeving, verandering van de P-functie
~` het uitbesteden van taken op het gebied van de P-functie
~` nieuwe ontwikkelingen zoals:

- vergrijzing
- Europa na 1992
- internationalisering
- et cetera.

Toelichting: Deze vraag wordt in het vierde deel in de enquête beantwoord. In dat
deel komt tevens aan de orde of inen voor de personeelfunctie een taak ziet
weggelegd in het `verkennen van de omgeving' (de externe interface taak, in mijn
eigen omgeving ook wel aangeduid met de `kraaiennestfunctie').

De periode van tien jaar is gekozen omdat dit tijdvak voor de betrokken itees
(de bevraagden) redelijk goed is te overzien. Het is zeker niet denkbeeldig dat de
antwoorden op deze vragen over de toekomst een langere `houdbaarheid' hebben
dan de aangegeven tien jaar. Zelfs in de meest recente HRM-ontwikkelingen (tot
begin 1997) zie ik namelijk geen aanleiding voor substantiële accentverschuivin-
gen.

7.4.1 Opzet en vorm van de enquëtevragen

De vragenlijsten voor de personeel- en de lijnmanager verschillen slechts wat de
identificatievragen betreft, voor de rest zijn ze identiek. Voor deze parallel is
gekozen om de resultaten van de categorieën `personeel' en `lijn' zoveel mogelijk
vergelijkbaar te houden.

In de aangegeven vraagstellingen is elke kernvraag nog verder onderverdeeld in
een aantal enquêtevragen. Deze nadere uitwerking in de vorm van enquêtevragen
rapporteer ik hierna.
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7.5. Uitwerking van de enquête en resultaten van de analyses

Hiema vermeld en analyseer ik de antwoorden van de respondenten uit de onder-
zoekspool. De betreffende enquêtevragen zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde
kernvragen. Nogmaals: de vragenlijsten voor de hogere lijn- en personeelmanagers
zijn in hun totaliteit als bijlage bij dit onderzoek opgenomen.
De aanduiding `L' (Lijn) of `P' (Personeel), gevolgd door een nummer verwijst
naar de betreffende vragenlijst en vraag.

Indien er geen specifieke verschillen zijn in de beantwoording vanuit de profit en
non-profitsector, maak ik niet expliciet melding van deze sectoren.

7.S.1 Identificatievragen

De volgende specifieke (identificatie)vragen zijn bestemd voor de hogere
lijnmanagers.

VRAAG (L 1.): Welke functie vervult u in uw organisatie?

economisch

~ financieel

~ technisch

VRAAG (L 2.): Wat voor soort managementfunctie is dit?

0 algemeen

~ bestuurlijkljuridisch

Het merendeel van de lijnmanagers in de responsgroep vervult een algemene
managementfunctie (49, 58.4 q). In de onderstaande tabel valt eveneens te lezen
dat het responspercentage van de (functioneel) sociaal-georiënteerde managers (11,
13.Oqo) hoger ligt dan dat van managementfuncties die aan andere specifieke
disciplines zijn verbonden.
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Algemeen 49 58.4
Bestuurlijkljuridisch 8 9.5
Economisch 3 3.6
Financieel 6 7.1
Technisch 5 6.0
Sociaal 11 13.0
Overige 2 2.4

Totaal 84 100

N.b: Van 1 respondent was het enquêteformulier niet geheel bruik-
Itraceerbaar. (Aantal - 85, 1 x manco). Deze reactie is hier
buiten de telling gehouden. De bedoelde (aanwllende) respons
wordt alleen daar meegenomen, waar er geen kans op onduide-
lijkheid bestaat.

tabel 3. Soort managementfunctie (disciplines)

CONCLUSIE 1:
De lijnmanagers uit de responsgroep vervullen vooral een algemene mana-
gementfunctie.
Daarnaast is er sprake van managementfuncties met een meer sociaal ac-
cent.

De volgende specifieke (identificatie)vragen zijn bestemd voor de personeelmana-
gers.

~` VRAAG ( P 1.): De afdeling personeel (P-afdeling) waar u werkt is een:

~ centrale afdeling

0 decentrale afdeling

~` VRAAG (P 2.): Zijn er decentrale P-afdelingen in uw organisatie?

~ ja

~ nee er is slechts één (centrale) afdeling
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~` VRAAG ( P 3.): Is de P-afdeling een zelfstandige eenheid of gecombineerd
met andere disciplines? ( meerdere antwoorden zijn mogelijk)

~ onathankelijk

~ samen met organisatie (ontwikkeling)

~ samen met informatisering

~ samen met automatisering

~ anders, ....................................

Het grootste deel (79.5 q) van de personeelmanagers ~ hogere personeelfunctio-
narissen vervult een functie op een centrale afdeling Personeel. Slechts 20.5 `7o van
hen werkt op een decentrale afdeling Personeel. Over het algemeen werkt men op
een afdeling Personeel, die meestal niet gecombineerd is met een andere
discipline. De enige vaker voorkomende combinatie is `Personeel' met `Organi-
satie'. Dit is niet zo vreemd als men bedenkt dat volgens de HRM-theorie het
vakgebied en de taakstelling van de personeeldiscipline nauw zijn verbonden met
die van de organisatiediscipline.

Afdeling P. is onafhankelijk 44 51.2
Afdeling P. is gecombineerd met:

. organisatie-ontwikkeling 24 27.9

informatisering~automatisering 2 2.3

organisatie-ontwikkeling met informatise-
ringlautomatisering 8 9.3

anders

Totaal

8 9.3

86 100
Tabel 4. Werkzaam op een personeelafdeling die al dan niet is gecombi-

neerd met andere disciplines
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In de categorie `anders', is er bijvoorbeeld binnen de personeelafdeling een
zelfstandige (onder)afdeling opleiding en training of werving en selectie
geplaatst. Ook komt het voor dat samengewerkt wordt met een sectie bedrijfs-
maatschappelijk werk.

CONCLUSIE 2:
Het merendeel van de personeelmanagers ~ hogere personeelfunctionarissen
is werkzaam op een centrale afdeling personeel die niet is gecombineerd
met een andere discipline (eventueel wel in de combinatie personeel en or-
ganisatie).

~ VRAAG (P 4.): Hoeveel medewerkers werken er op uw afdeling,
uitgedrukt in full time equivalenten (FTE)?

............FTE

Van de responsgroep werkt 47q van de personeelmanagers I hogere personeel-
functionarissen in een unit van 10 of minder medewerkers. Dientengevolge werkt
53 q in een unit met meer dan 10 medewerkers. Hiervan opereert 15q vanuit een
unit van meer dan 50 medewerkers.

CONCLUSIE 3:
Slechts een klein deel van de personeelmanagers I hogere personeelfunctio-
narissen werkt in een unit van meer dan 50 medewerkers.

7.5.2 Actueel sociaal en personeelbeleid in de organisatie

De volgende vragen aan de hogere lijn- en personeelmanagers hebben betrekking
op het huidige sociaal en personeelbeleid in de organisatie.

~` VRAAG (L 4., P 6.): Op welk van onderstaande terreinen wordt in uw
organisatie structurele ( in tegenstelling tot ad hoc) aandacht besteed?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

~ training en opleiding

~ management development

~ loopbaanplanning
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0 werving en selectie

0 flexibel belonen

~ personeelsplanning

0 personeelsbegeleiding

~ anders, . .. . . . . . .

~i olo

- Training en opleiding 158 91.3

- Management development 118 68.2

- Loopbaanplanning 85 49.1

- Werving en selectie 144 83.2

- Flexibel belonen 91 52.6

- Personeelsplanning 108 62.4

- Personeelsbegeleiding 120 69.4

tabel 5. Taken en terreinen van de personeelafdeling (aanta1-173)

In de vorenstaande tabel met betrekking tot de `terreinen' zijn de respondenten
geteld die hebben aangegeven dat het desbetreffende `instrument' structureel in de
organisatie wordt gebruikt. Daarbij valt op dat training en opleiding in veel
organisaties gehanteerd wordt, terwijl loopbaanplanning en flexibel belonen
duidelijk minder vaak worden toegepast.

CONCLUSIE 4:
In organisaties wordt verhoudingsgewijs meer aandacht besteed aan training
en opleiding dan aan loopbaanplanning en flexibel belonen.
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Het blijkt dat loopbaanplanning evenals personeelsplanning vaker~ wordt gehan-
teerd in de profit dan in de non-profit sector21 (significant op 19ó, zie de
volgende tabellen).

N Gem. Sd
Profit 96 1.5833 .496

Non-profit 74 1. 3649 .485

t-2.88, df-168, two-tail prob c 0.005

Schaal 1- wordt niet gehanteerd
2 - wordt wel gehanteerd

Tabel 6a. Hanteren van loopbaanplanning
(feitelijke situatie)

Protït

N
96

Gem. Sd
1.7188 .452

Non-profit 74 1.5270 .503

t-2.66, df-168, two-tail prob c 0.010

Schaal 1- wordt niet gehanteerd
2 - wordt wel gehanteerd

tabel 6b. Hanteren van personeelsplanning
(feitelijke situatie)
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CONCLUSIE 5:
Loopbaan- en personeelsplanning worden in de profit sector opvallend vaker
gehanteerd dan in de non-profit sector.

~` VRAAG (L 6., P 8.): Liggen er algemeen gerichte organisatie-londerne-
mingsplannen aan ten grondslag wanneer er bijvoorbeeld personeels-lop-
leidingsplannen, et cetera worden opgesteld?

~ altijd

0 bijna altijd

~ soms

bijna nooit

~ nooit

Op de vraag of er algemeen gerichte (in de organisatie reeds aanwezige) organisa-
tieplannen aan ten grondslag liggen wanneer opleidingsplannen en dergelijke wor-
den opgesteld, antwoordt 62q van de respondenten bevestigend (106, 62oIo).~
Een derde van de respondenten geeft aan dat niet altijd organisatieplannen ten
grondslag liggen aan bijvoorbeeld opleidingsplannen (57, 33.3 q).
Slechts een krappe 5 q (8, 4.7 q) van de respondenten geeft aan dat nooit of bijna
nooit sprake is van algemeen gerichte organisatieplannen ten behoeve van oplei-
dingsplannen.

CONCLUSIE 6:
In de meeste organisaties worden opleidingsplannen in meer of mindere ma-
te gebaseerd op in de organisatie reeds aanwezige organisatieplannen.

7.5.3 Soort taken van de personeelafdeling

In de vragenlijst die de personeelmanagers tcegestuurd hebben gekregen is een
vraag opgenomen waarin aangegeven moet worden of de personeelafdeling waarin
men werkt voornamelijk uitvoerende, beleidsbepalende of beleidsvoorbereidende
taken verricht.
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~ VRAAG (P 5.): Zijn de taken die de P-afdeling verricht voomamelijk
uitvoerend, beleidsvoorbereidend of beleidsbepalend?

uitvoerend

0 beleidsvoorbereidend

beleidsbepalend

~ anders, ....................................

Uit de antwoorden komt naar voren dat het grootste deel van de personeelma-
nagers beleidsvoorbereidende taken uitvoert (47, 53.1 q).
Een kwart van de personeelmanagers bepaalt het personeelbeleid in de eigen orga-
nisatie (22, 25 q). Slechts een minderheid (8, 9.1 q) neemt overwegend uitvoeren-
de taken op zich.23 In ruim lOqo van de gevallen worden de taken gelijkelijk over
de drie bedoelde terreinen verdeeld (11, 12.5 q).

CONCLUSIE 7:
Het grootste deel van de personeelmanagers houdt zich bezig met de be-
leidsvoorbereiding.
Slechts een kleine minderheid verricht vooral uitvoerende taken.

7.5.4 Rol, positie en verantwoordelijkheden

De hierna volgende vragen over de inbreng op het sociaal en personeelterrein zijn
weer gericht aan de beide categorieën: hogere lijn- en personeelmanagers.

~` VRAAG (L Sa., P 7a.): Wie is in uw organisatie verantwoordelijk voor de
formulering~vaststelling van het sociaal beleid?

0 personeelsmanagement

0 lijnmanagement

~ beide
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~` VRAAG (L Sb., P 7b.): Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het sociaal beleid?

~ personeelsmanagement

~ lijnmanagement

~ beide

~` VRAAG (L 7., P 9.) : Het personeelsmanagement:

~ bepaalt het sociaal beleid

0 levert een zeer grote bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert een grote bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert een bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert nauwelijks (of geen) bijdrage aan het sociaal beleid

De (directe) verantwoording voor de vaststelling van het sociaal beleid ligt veelal
bij zowel het lijn- als bij het personeelmanagement (95, 55.2q ) en in 26q van de
gevallen enkel bij de lijn (45, 26.2qo).
Ook de verantwoording voor de uitvoering van het sociaal beleid ligt doorgaans
bij zowel lijn- als personeelmanagers (101, 58.7qo).
Naast het feit dat een kwart van de personeelafdelingen beleidsbepalende taken
verricht, blijkt de personeelmanager in deze organisaties ook verantwoordelijk
voor de vaststelling van het sociaal beleid. Voor de personeelafdelingen die
beleidsvoorbereidende taken hebben is geen duidelijk verband aan te geven met
de `verantwoordelijkheid voor het sociaal beleid'.

Personeelmanagers zijn in minder dan lOq van de gevallen alleen (individueel)
verantwoordelijk voor de uitvoering (16, 9.3 q), terwijl lijnmanagers in iets meer
dan een derde van de gevallen zelfstandig de verantwoording hiervoor dragen (55,
31.8q).

CONCLUSIE 8:
In de meeste gevallen is zowel het lijn- als het personeelmanagement ver-
antwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van het sociaal beleid.
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~ VRAAG (L 8., P 10.): Heeft de personeelsmanager zitting in het
managementteam?

~ ja

0 nee

0 anders, ....................................

~ VRAAG (L 9., P 11.): De inbreng van het personeelsmanagement in het
totale ondernemingsbeleid is

0 groot

0 groot noch klein

0 tamelijk klein

0 klein

tamelijk groot

De personeelmanager heeft veelal zitting in het managementteam (113, 65.7q).
In de categorie `anders' geeft men aan dat de personeelmanager, in tegenstel-
ling tot de groep managers die permanent in het managementteam zitten,
meestal op ad hoc basis in het managementteam plaats neemt. In die gevallen
dat de personeelmanager reeds in het managementteam zitting heeft, zijn de
respondenten van mening dat het personeelmanagement een zeer grote bijdrage
levert aan het sociaal beleid. Bovendien is men dan van mening dat de bijdrage
aan het totale organisatiebeleid groot tot tamelijk groot is.

Hierbij moeten echter wel twee kanttekeningen worden geplaatst.

In de eerste plaats zijn personeelmanagers significant vaker van mening
dan lijnmanagers dat het personeelmanagement een (zeer) grote bijdrage
aan het sociaal beleid levert. Daarmee samenhangend vinden personeel-
managers de inbreng van het personeelmanagement aan het totale organi-
satie-beleid eveneens groter (zie de onderstaande tabellen).

129



N Gem. Sd
lijn

p-manager 87 2.3333 .659

t- 4.57, df - 170, two-tail prob G 0.000

Schaal :
1- bepaalt het sociaal beleid
2- levert een zeer grote bijdrage aan het sociaal beleid
3- levert een grote bijdrage aan het sociaal beleid
4- levert een bijdrage aan het sociaal beleid
5- levert nauwelijks (of geen) bijdrage aan het sociaal beleid

85 2.8471 .809

tabel 7a. Invloed van het personeelmanagement op de totstandkoming van
het sociaal beleid ( feitelijke situatie)

lijn

N
85

Gem. Sd

p-manager

2.5412 1.007

87 2.2529 .852

t- 2.03, df - 170, two-tail prob G 0.044

Schaal :
1 - groot
2 - tamelijk groot
3 - groot noch klein
4 - tamelijk klein
5 - klein

tabel 7b. Inbreng van het personeelmanagement in het totale beleid
(feitelijke situatie)
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CONCLUSIE 9:
De personeelmanager heeft vaak structureel zitting in het managementteam
van de organisatie. In dat geval zijn vooral de personeelmanagers van
mening dat het personeelmanagement een (zeer) grote bijdrage levert aan
het sociaal beleid. Het zijn ook vooral de personeelmanagers die vinden dat
er zo tevens een (tamelijk) grote bijdrage wordt geleverd aan het totale
organisatiebeleid.

In de tweede plaats is er een verschil te constateren tussen de profit en de
non-profit sector. In de profit sector heeft de personeelmanager vaker
zitting in het managementteam (significant op Sqo, zie onderstaande tabel).
In deze constellatie is ook het lijnmanagement van mening dat het
personeelmanagement een belangrijke bijdrage levert aan het totale beleid
van de arbeidsorganisatie.

N Gem. Sd
profit 95 1.3368 .646

non-profit 74 1.7027 .806

t- 3.28, df - 167, two-tail prob G 0.001

Schaal :
1 - ja
2-nee
3 - anders

Tabel 8. Maakt de personeelmanager deel uit van het managementteam
(feitelijke situatie)

CONCLUSIE 10:
Vooral in de profit sector maakt de personeelmanager deel uit van het
managementteam. In dat geval zijn zowel lijn- als personeelmanagers van
mening dat het personeelmanagement een belangrijke bijdrage levert aan het
totale beleid van de organisatie.
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~` VRAAG (L 10a., P 12 a.): Hoe vaak wordt er in uw arbeidsorganisatie
een beroep gedaan op externe ondersteuning (ondersteuning van advies-
bureaus) waar het gaat om het sociaal beleid?

~ zeer vaak

~ vaak

~ soms

~ zelden

0 nooit

~` VRAAG (L lOb., P 12b.): Is dit gezien de voorgaande vijf jaren een

0 daling

~ gelijkblijvend

0 niet van toepassing

stijging

Volgens 22.7I van de respondenten stijgt in hun organisatie het inschakelen
van externe adviseurs ten behoeve van het sociaal beleid (39, 22.7q).

CONCLUSIE 11:
Ten behoeve van het sociaal beleid is er een (beperkte) groei waar te nemen
van het inschakelen van externe adviseurs.

7.5.5 Recente en op kone termijn gewenste ontwikkelingen

De volgende vragen zijn gericht op de feitelijke en gewenste verschuiving van
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken binnen het huidige sociaal en
personeelbeleid van de organisatie.

~` VRAAG (L 11., P 13.): In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden op het gebied van lijnmanagement:

~ gecentraliseerd

~ gedecentraliseerd
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~ VRAAG (L 12., P 14.): In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden op het gebied van sociaal beleid:

L-1 gecentraliseerd

~ gedecentraliseerd

~ VRAAG ( L 13., P 15.): Zijnlworden in de organisatie taken op het gebied
van het sociaal beleid ondergebracht bij het lijnmanagement? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

~ ja, uitvoerende (b.v. formatie, administratie etc.)

~ ja, beleidsvoorbereidende

~ nee

anders,

In meer dan driekwart van de benaderde organisaties valt een decentralisatie-ten-
dens waar te nemen zowel aangaande directe lijnverantwoordelijkheden (158,
91.3 q), als voor wat betreft verantwoordelijkheden op het gebied van het sociaal
beleid (134, 77.9q). De taken op het gebied van het sociaal beleid die worden
ondergebracht bij het lijnmanagement zijn voornamelijk uitvoerend en beleidsvoor-
bereidend van aard (122, 72.2 q). Slechts 15.4 lo van de respondenten geeft aan
dat er geen taken van het personeel- naar het lijnmanagement verschuiven (26,
15.4qo).

CONCLUSIE 12:
In driekwart van de organisaties worden reguliere lijnverantwoordelijkheden
en verantwoordelijkheden op het sociaal beleidsterrein gedecentraliseerd.
Taken op het sociaal beleidsterrein die naar het lijnmanagement gaan (of
zijn gegaan) liggen vooral op het uitvoerende of beleidsvoorbereidende vlak.

7.5.6 Welke aandacht besteden aan personeelsinstrumenten

In het volgende deel van de enquête is de respondenten gevraagd om aan te geven
of er naar hun mening in hun organisatie - ten opzichte van de huidige situatie -
meer, minder of evenveel aandacht aan de onderstaande `personeelsinstrumenten'
besteed moet worden.
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~` VRAAG (L 14., P 16.): Hoeveel aandacht mcet er, in vergelijking met de
huidige situatie, in uw organisatie volgens u besteed worden aan: (u kunt
het antwoord aankruisen)

~` training en opleiding

~` management development

~` loopbaanplanning

~` werving en selectie

~` flexibel belonen

~` personeelsplanning

~` personeelsbegeleiding
~` anders, . . . . . . . . . . .

meer evenveel minder

meer evenveel minder

Íi olo ~! olo ~J olo

- Training en opleiding 80 46 92 53 1 1
(N-173)

- Management development 110 65 59 35 1 1
(N-170)

- Loopbaanplanning 111 66 57 34 1 1
(N-169)

- Werving en selectie 19 11 142 84 9 5
(N -170)

- Flexibel belonen 95 59 60 38 5 3
(N -160)

- Personeelsplanning 89 54 73 45 2 1
(N -164)

- Personeelsbegeleiding 55 33 104 62 8 5
(N -167)

Tabel 9. Gewenste aandacht voor personeelsinstrumenten
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In de bovenstaande tabel valt op dat men vooral meer aandacht wenst te besteden
aan loopbaanplanning en management development en ook, maar minder, aan
personeelsplanning en flexibel belonen. De groep waar dit van toepassing is be-
staat voor een groot gedeelte uit respondenten die eerder aangegeven hebben dat
deze `instrumenten' niet structureel in hun organisatie gehanteerd worden. In deze
groep geeft de non-profit sector aan meer aandacht aan loopbaanplanning te willen
besteden (vaker dan de profit sector).

Ook in organisaties waar (nog) geen structurele aandacht aan loopbaanplanning,
management development, personeelsplanning en flexibel belonen wordt besteed,
acht men het wenselijk om aan deze `instrumenten' aandacht te gaan besteden.

CONCLUSIE 13:
In organisaties waar er tot dusver nog niet gekozen was voor de genoemde
plannings-, ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten wil men hiervoor nu
wel structurele aandacht.
Dit geldt in de eerste plaats voor loopbaanplanning en management develop-
ment en in de tweede plaats voor personeelsplanning en flexibel belonen. In
de non-profit sector heeft men een grotere behoefte dan in de profit sector
om (alsnog) aandacht te besteden aan het item loopbaanplanning.

7.5.7 Wenselijke en onwenselijke situaties

In de enquête zijn aan de hand van stellingen zeven vragen gesteld over de wense-
lijkheid van een aantal situaties (Lijn vraag 15-21, Personeel vraag 17-23).
De resultaten hiervan worden hieronder gerapporteerd. Eerder is in de enquête
reeds gevraagd naar de feitelijke situatie in de organisatie, zodat het mogelijk is
om een vergelijking te maken tussen de gewenste en de werkelijke situatie. In de
hierna volgende tabel zijn de vragen met bijbehorende frequenties en percentages
onder elkaar gezet. De antwoordcategorieën `zeer wenselijk' en `wenselijk' zijn
in de beschrijving24 samengevoegd, evenals de aanduidingen `onwenselijk' en
`zeer onwenselijk'.~

~` VRAAG (L 15., P 17.): Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk
te zijn voor de vaststelling van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk
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0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

~` VRAAG (L 16., P 18.): Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk
te zijn voor de uitvoering van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

LJ onwenselijk

0 zeer onwenselijk

~` VRAAG (L 17., P 19.): Wanneer er personeelsplannenlopleidingsplannen
et cetera worden vastgesteld behoren daar plannen van het management aan
ten grondslag te liggen.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

~` VRAAG (L 18., P 20.): De personeelsmanager behoort zitting te hebben
in het managementteam.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk
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~ VRAAG (L 19., P 21.): Indien taken van staf naar lijn worden overge-
bracht, behoren ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
personeelsafdeling te worden ingekrompen.

0 zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

0 zeer onwenselijk

~ VRAAG (L 20., P 22.): Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
op het gebied van lijnmanagement behoren zover mogelijk te worden gede-
centraliseerdlgedelegeerd.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

0 wenselijk noch

~ onwenselijk

onwenselijk

~ zeer onwenselijk

~ VRAAG (L 21., P 23.): Taken op het gebied van sociaal beleid zouden
vaker moeten worden uitbesteed (extern).

0 zeer wenselijk

wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk
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(zeer) neutraal (zeer)
wenselijk onwenselijk

i~ olo ;r{ olo ~{ oIo

Personeelmanagement verant- 71 41 27 16 73 44
woordelijk voor vaststelling
sociaal beleid (N-171)

Personeelmanagement verant- 55 32 38 22 76 45
woordelijk voor uitvoering so-
ciaal beleid (N-169)

Managementplannen ten 168 99 2 1 0 0
grondslag aan b.v. opleidings-
plannen (N-170)

Personeelmanager in manage- 148 87 16 9 6 4
mentteam (N-170)

Personeelstaken naar de lijn 117 69 26 15 26 15
eveneens bevoegdheden perso-
neelafdeling inkrimpen
(N-169)

Taken van het lijnmanagement 156 91 14 8 2 1
behoren gedecentraliseerd te
worden (N-172)

Taken op het gebied van soci- 10 6 57 33 105 61
aal beleid vaker uitbesteed
(N-172)

tabel 10. Wenselijkheid van situaties

Personeelmanagers vinden eerder dan lijnmanagers dat het wenselijk is dat zij (de
personeelmanagers) in een managementteam plaats nemen ( significant op 1 qo, zie
onderstaande tabel).
De groep respondenten waarvan de personeelmanager niet in het managementteam
zit, maar waar dit wel als wenselijk wordt gezien, is vrij klein (17, lOlo).
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lijn

N
85

Gem.
1.9176

Sd

.929

p-manager 85 1.3529 .505

t- 4.93, df - 168, two-tail prob G 0.000

Schaal :
1 - zeer wenselijk
2 - wenselijk
3 - wenselijk noch onwenselijk
4 - onwenselijk
5 - zeer onwenselijk

tabel 11. De personeelmanager behoort in het managementteam
(wenselijke situatie)

CONCLUSIE 14:
Personeelmanagers vinden vaker dan lijnmanagers dat zij (de personeelma-
nagers) in het managementteam thuishoren.

De antwoorden op de andere geschetste situaties zijn niet echt opzienbarend. Het
blijkt dat de huidige, feitelijke situatie met betrekking tot het sociaal en personeel-
beleid in de organisatie, door de respondenten ook als de meest wenselijke wordt
gezien.

CONCLUSIE 15:
Het huidige sociaal en personeelbeleid in de organisatie wordt ook als de
meest wenselijke gezien.

Bij de wenselijkheid om verantwoordelijkheden en bevoegdheden als gevolg van
de reallocatie van de huidige personele taken aan te passen, is nog de volgende
kanttekening te plaatsen. Personeelmanagers zijn eerder dan lijnmanagers van
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mening dat, indien (reguliere) taken op personeelgebied worden ondergebracht bij
de lijn, de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
personeelafdeling eveneens zouden mceten worden ingekrompen.~

lijn

N
85
84

Gem. Sd
2.4471 1.052
2.1905 .843p-manager

t- 1.75, df - 167, two-tail prob c 0.147

Schaal:
1 - zeer wenselijk
2 - wenselijk
3 - wenselijk noch onwenselijk
4 - onwenselijk
5 - zeer onwenselijk

tabel 12. Het inkrimpen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
personeelafdeling door reallocatie van personele taken (wenselijke situatie)

CONCLUSIE 16:
Personeelmanagers vinden eerder dan lijnmanagers dat verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden van de personeelafdeling moeten inkrimpen als er
(reguliere) taken van de personeelfunctie overgaan naar de lijn.

7.5.8 Laatste deel van de enquête: verwachte `topics', ontwikkelingen op
termijn

In het laatste deel van de enquète is de respondenten gevraagd om aan te geven
aan welke `topics' (bijvoorbeeld vergrijzing, emancipatie van diverse groepen) zij
vinden dat de organisatie, binnen een periode van tien jaar, aandacht zou mceten
besteden.
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~ VRAAG (L 22., P 24.): Aan welke topics zal in de toekomst (tot 10 jaar),
volgens u, aandacht moeten worden besteed in uw organisatie? Meerdere
antwoorden zijn mogelijk:

0 emancipatie (van diverse groepen)

0 Europese eenwordinglmondialisering

0 vergrijzing

0 technologische ontwikkeling

~ medezeggenschapldemocratisering

0 flexibilisering arbeidsvoorwaarden

0 welzijn, veiligheid, gezondheid

0 anders, . . . . . . . . . . . . . . . . .

In onderstaande tabel staan de `topics' weergegeven met daarachter de frequentie
en het percentage van de respondenten die aangeven dat hun organisatie volgens
hen aandacht aan het desbetreffende onderwerp zou moeten besteden.

N qo

Emancipatie (van diverse groepen) 84 50

Europese eenwording~mondialisering 73 43

Vergrijzing 99 58

Technologische ontwikkeling 87 51

Medezeggenschapldemocratisering 36 21

Flexibilisering arbeidsvoorwaarden 135 79

Welzijn, veiligheid gezondheid 91 53

tabel 13. Gewenste aandacht voor topics (aantal - 171)

Medezeggenschap en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden zijn in de bovenstaan-
de tabel duidelijk twee uitersten. Aan de eerste `topic' behoort volgens veel res-
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pondenten weinig aandacht besteed te worden terwijl de tweede naar hun mening
juist veel aandacht zou moeten krijgen.

CONCLUSIE 17:
Voor de toekomst wordt medezeggenschap niet en flexíbilisering van
arbeidsvoorwaarden wel als een belangrijk aandachtspunt ervaren.

Opvallend is de relatief geringe aandacht die er zowel bij profit als non-profit
organisaties bestaat voor de Europese eenwording en de mondialisering.27

CONCLUSIE 18:
Er is zowel bij profit als bij non-profit organisaties relatief weinig aandacht
voor het item europese eenwording en mondialisering.

Lijn- en personeelmanagers zijn zeer eensgezind met betrekking tot bovenstaande
`topics', met uitzondering van het onderwerp `vergrijzing'. Hoewel er niet van een
significant effect gesproken kan worden vinden personeelmanagers eerder dan
lijnmanagers dat het item `vergrijzing' aandacht behoort te krijgen.

CONCLUSIE 19:
Personeelmanagers hebben meer dan lijnmanagers aandacht voor het item
`vergrijzing' .

Het valt op dat men in de non-profit, eerder dan in de profit sector, van mening
is dat er meer aandacht aan emancipatie (van diverse groepen) besteed zou moeten
worden ( significant op Sq , zie onderstaande tabel).
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N Gem. Sd

profit

non profit

95 1.4105 .495

73 1.6027 .493

t- 2.50, df - 166, two-tail prob G 0.013

Schaal :
1- geen aandacht aan besteden
2- wel aandacht aan besteden

tabel 14. Emancipatie van diverse groepen (gewenste ontwikkeling)

CONCLUSIE 20.:
Opvallend sterker in de non-profit dan in de profit sector wil men op korte
termijn meer aandacht geven aan het item emancipatie van diverse groepen.

~` VRAAG (L 23., P 24): Zal de P-afdeling bij de voornoemde topics
voornamelijk uitvoerend, beheersmatiglbeleidsondersteunendlbeleidsbepa-
lend bezig zijn?

uitvoerendl beleids- beleids- n.v.t.
beheer onder- bepalend

steunend

~` emancipatie (van diver-
se groepen)

~` Europese eenwordingl-
mondialisering

~` vergrijzing

~` technologische ont-
wikkeling

~` medezeggenschap~de-
mocratisering
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~` flexibilisering arbeids-
voorwaarden

~` welzijn, veiligheid, ge-
zondheid

~` anders, .. . ..... .

0 ~ 0 ~

o a o 0
o a o a

In de volgende tabel is aangegeven of de personeelafdeling, naar de mening van
de respondenten, bij bovengenoemde `topics' voornamelijk uitvcerendlbeheers-
matig, beleidsondersteunend danwel beleidsbepalend bij het bedrijfsproces
betrokken zou moeten worden. Het zou mijns inziens logischer zijn geweest als
het aantal respondenten in de eerder vermelde tabel zou corresponderen met het
aantal respondenten in de onderstaande tabel. Wellicht omdat de intentie van de
vraag niet voor iedereen duidelijk is geweest, wijkt het aantal respondenten dat
deze vraag beantwoord heeft in bepaalde gevallen af van het aantal respondenten
dat de vorige vraag beantwoord heeft (zie de betreffende tabel). Daarom wordt in
de hierna volgende tabel bij ieder `topic' aangegeven hoeveel personen deze vraag
beantwoord hebben.
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Uitvoerendl Beleidsonder- Beleids-
beheer steunend bepalend

~ olo Á~ 01o Á~ olo

Emancipatie (van diverse 11 9 85 70 25 21
groepen) (N-121)

Europese eenwordinglmondi- 8 10 69 89 1 1
alisering (N-78)

Vergrijzing (N-116) 4 3 77 66 35 30

Technologische ontwikkeling 13 14 77 84 2 2
(N-92)

Medezeggenschapldemocrati- 10 12 56 67 18 21
sering (N-84)

Flexibilisering azbeidsvoor- 9 6 87 59 51 35
waazden (N -147)

Welzijn, veiligheid, gezond- 8 7 82 73 20 20
heid (N-113)

tabel 15. Wijze van betrokkenheid personeelafdeling

Als men de tabel aandachtig bestudeert, ziet men dat de respondenten vooral een
beleids-ondersteunende rol voor de personeelafdeling zien weggelegd. Tevens is
te zien dat men verwacht dat de uitvoerende en de beheerstaken van de perso-
neelafdeling in de komende jaren zeer beperkt zullen zijn. Als het gaat om
beleidsbepalende taken ziet men die vooral op gebieden die traditioneel reeds tot
het taakgebied van de personeelafdeling worden gerekend, zoals: beleid ten
aanzien van (flexibilisering van) de azbeidsvoorwaarden en vergrijzing.~ In
mindere mate is men daazbij gericht op welzijn, veiligheid en gezondheid,
medezeggenschap en emancipatie (van diverse groepen).
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CONCLUSIE 21.:
Voor de personeelafdeling wordt in de nabije toekomst vooral een beleids-
ondersteunende rol gezien. Voor uitvcerende en beheerstaken is slechts een
marginale rol weggelegd.
Beleidsbepaling zal zich vooral voordoen bij de item flexibilisering van
arbeids-voorwaarden en vergrijzing. Ook (maar in mindere mate) ligt de
nadruk op de beleidsbepalende aspecten van emancipatie (van diverse groe-
pen), medezeggenschap en welzijn, gezondheid en veiligheid.

~` VRAAG (L 24., P 26.): Ziet u in relatie met voorgaande topics een taak
weggelegd voor de P-afdeling in het verkennen van ontwikkelingen in de
samenleving?

~ ja zeker wel

0 ja waarschijnlijk

0 weet niet

0 nee waarschijnlijk niet

0 nee zeker niet

Op de vraag of de respondenten een taak onderkennen voor de personeelafdeling
in het verkennen van ontwikkelingen in de samenleving, in het bijzonder in relatie
met voorgaande `topics' antwoordt 92 q positief (159, 92.4 !).
Neutraal zijn 5 respondenten (5, 2.9q), terwijl slechts 8 personen ( 8, 4.7qo) de
vraag negatief beantwoorden.

Uit de antwoorden blijkt een grote voorkeur voor de mening dat er een taak is
weggelegd voor de personeelafdeling in het `verkennen' van de omgeving. Ook
de gedachte dat de personeelmanager in het managementteam thuis hoort lijkt
gemeengoed.
Concreet is de situatie als volgt. Er zijn 159 uit 173 respondenten die vinden dat
er zeker of waarschijnlijk een taak is weggelegd voor de personeelmanager in het
`verkennen' van de omgeving. Deze meerderheid vindt ook dat de personeelmana-
ger in het managementteam zitting moet hebben (zie de onderstaande tabellen).
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frequentie valide percentage

ja zeker wel 106 61.6
ja waarschijnlijk 53 30.8
weet nietlneutraal 5 2.9
nee waarschijnlijk niet 8 4.7
nee zeker niet 1 0~`

Totaal 173 100q

(~` meetellend: 172 respondenten I 1 x manco)

tabel 16. Het verkennen van de omgeving wordt gezien als taak van de
personeelafdeling

freqentie valide percentage

zeer wenselijk 86 55.1
wenselijk 52 33.3
wenselijk noch onwenselijklneutraal 13 8.3
onwenselijk 5 3.3
zeer onwenselijk 4 0.0 ~`

Totaal 160 100q

(~` meetellend: 160 respondenten I 4 x manco)

tabel 17. De personeelmanager behoort zitting te hebben in het manage-
mentteam

CONCLUSIE 22.:
De meerderheid van de respondenten is van mening dat de personeelafdeling
zich moet richten op het `verkennen' van de omgeving. Tevens is men van
mening dat de personeelmanager in het managementteam thuis hoort.
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7.6. Generale conclusies en handvatten voor verder onderzcek:
beeld- en beleidsvorming naar aanleiding van de eerste fase van het
empirisch (hoofd)onderzoek~

Om de resultaten van de eerste fase van het onderzcek nog beter te kunnen plaat-
sen, belicht ik de conclusies aan de hand van de drie eerder gencemde onderzoeks-
vragen uit de vorige hoofdstukken.

1. Op welke manier heeft men invulling gegeven aan het sociaal beleid in
de organisatie en wat is daarbij de rol van de personeelfunctionaris en
van de lijnmanager?

Er is veel aandacht voor het gebruik en de ontwikkeling van personeelsinstrumen-
ten in de organisatie. In bijna 90q van de organisaties wordt structureel gebruik
gemaakt van training, opleiding, werving en selectie. Geplaatst in de HRM-context
betekent dit dat er veel aandacht is voor het in stand houden en het vergroten van
het menselijk potentieel, de `employability' oftewel het te benutten `talent'.~

De (planmatige) integratie van het personeelbeleid in het algemeen beleid van de
organisatie heeft in het HRM-denken hoge prioriteit (Paauwe, 1995). In de
praktijk blijken de acties op personeelgebied echter in één op de drie van de
organisaties niet gepland.
Indien men het personeelbeleid in de organisatie niet vastlegt in een concrete plan-
ning (hetgeen vooral bij de `succesarme' arbeidsorganisaties voorkomt), blijkt ook
uit ander onderzoek" dat organisaties in dat geval voornamelijk aandacht
besteden aan het gebruik (de toepassing) van de feitelijke personeelsinstnunenten
in plaats van aan de werkelijke inhoud van het personeelbeleid.

Ik constateer dat (indien de personeelmanager het sociaal beleid in de organisatie
bepaalt) er veelal geen organisatie-plannen ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld
opleidings- en personeelsplannen.32 Dit houdt dan in dat het sociaal beleid niet
is geïntegreerd in (dus niet inhoudelijk deel uitmaakt van) het algemeen beleid van
de organisatie.
Vanuit HRM-oogpunt is dit een ongewenste sïtuatie."

Integratie kan slechts ontstaan bij een gezamenlijke ( directe) verantwoordelijkheid
van lijn- en personeelmanagement. In veel organisaties wordt een gezamenlijke
directe verantwoordelijkheid voor het sociaal beleid nagestreefd.
In 66q van de gevallen heeft de personeelmanager zitting in het managementteam.
Op deze plek heeft de personeelmanager eveneens een grotere invloed op het totale
beleid van de arbeidsorganisatie.

148



2. Waar ziet men in betrekking tot het sociaal beleid van de organisatie
mogelijkheden voor verbetering?

In de vorige paragraaf geef ik reeds aan dat er veel belangstelling bestaat voor het
gebruik en de ontwikkeling van verschillende `personeelsinstrumenten'. Wat de
`ontwikkeling' betreft, gaat in de meeste organisaties de aandacht vooral uit naar
de items management development, loopbaanplanning en in mindere mate naar
personeelsplanning en flexibel belonen.~

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering en de
vaststelling van het sociaal beleid is men in de organisaties minder eenduidig.
Hiervoor al constateer ik dat men de bestaande situatie in organisaties, ten aanzien
van de verantwoordelijkheid voor de vaststelling of de uitvoering van het sociaal
beleid, doorgaans ook als wenselijk ziet. Daarbij blijkt bijvoorbeeld dat 99~ van
de respondenten van mening is dat er managementplannen ten grondslag behoren
te liggen aan opleidingsplannen en dergelijke. Bovendien is 87 l van mening dat
de personeelmanager in het managementteam behoort te zitten, waaruit af te leiden
valt dat men gezamenlijk het (personeel)beleid wenst te bepalen.

Ook zou volgens de HRM-theorie het personeelbeleid onder de (directe) verant-
woordelijkheid van het lijnmanagement moeten vallen. Gezien het voorgaande kan
de vraag worden gesteld of het wenselijk is als de personeelmanager verantwoor-
delijk zou zijn voor de uitvoering en de vaststelling van het sociaal beleid. Ik ga
hier in het meer theoretische deel van de vorige hoofdstukken dieper op in.
De tendens in het overgrote deel van de organisaties is het decentraliseren van de
bevoegdheden zowel van het personeel- als van het lijnmanagement. Een
ontwikkeling die men in de meeste organisaties wenselijk vindt.

Parallel hieraan vindt een verschuiving plaats van (reguliere) taken van de perso-
neelafdeling naar de lijn.35 Over het algemeen gaat het om uitvoerende taken en
in mindere mate om beleidsvoorbereidende taken.

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat: de personeelmanager levert wel
taken in, maar geen macht (of gezag).
Het tegenovergestelde is eerder waar, de invloed van de personeelfunctie zal zelfs
toenemen. Bovendien: het gaat om de continuering van het bedrijfsproces en bo-
venal om de optimalisering van arbeidsorganisatie als geheel.
Dit gaat verder dan het simpele machtsdenken. Het gaat veel meer om het elkaar
versterkend effect van correlatie in onderlinge samenwerking en kansen. In de
HRM-benadering krijgt de personeelfunctie in de geschetste situatie juist een meer
cruciale plaats.
De personeelfunctionaris wordt steeds meer een deskundig adviseur en manager
die geacht wordt mee te denken over het strategisch beleid van de organisatie met
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daarbij speciale aandacht voor het sociaal beleid. Concreet houdt dit in dat de
personeelfunctionaris op het personeel- én organisatiebeleid is gefocust.

3. Welke ontwikkelingen ziet men in de tcekomst ( 10 jaar) op het terrein
van het sociaal beleid?

Een belangrijke ontwikkeling ziet men in bijna 80Io van de organisaties in het
flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden.
Ook de vergrijzing wordt in 60q van de organisaties als een ontwikkeling gezien
waar organisaties op in dienen te springen. Europese eenwording~mondialisering,
en de `zachtere' onderwerpen welzijnlgezondheidlveiligheid, emancipatie (van di-
verse groepen) en medezeggenschap worden van minder belang geacht.~
Naast de aandacht voor de personeelsinstrumenten blijkt uit mijn onderzoek dat
er in veel organisaties er wel degelijk aandacht bestaat voor de omgeving. Men
ziet in het verkennen van de omgeving een (toekomstige) taak voor de perso-
neelfunctie.
De rol die voor de personeelfunctie is weggelegd (ook met betrekking tot de ont-
wikkelingen in de omgeving van de arbeidsorganisatie) wordt door de responden-
ten overwegend als beleidsondersteunend gezien, gerelateerd aan ontwikkelingen
in de omgeving.

7.6.1 Adstructie: afsluitende opmerkingen van de respondenten

Enkele respondenten hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om, na het
beantwoorden van de gesloten vragen op het vragenformulier, nog een aanvullende
opmerking te plaatsen. Een personeelmanager geeft, in het laatste gedeelte van de
enquête, een aardig samenvattend beeld van de hierboven geschetste ontwikkelin-
gen.
Deze merkt op: `Personeelafdelingen moeten af van beheerstaken (zoals salaris-
administratie) en reactief handelen. Men moet meer adviserend te werk gaan.
Meer bij organisatie-ontwikkelen gerelateerdaan de omgevingsfactoren betrokken
worden. Tevens moet men meer verantwoordelijkheden bij de toepassing van per-
soneelsinstrumenten aan de lijn overlaten.
De personeelafdeling dient alleen de uniforme toepassing van instrumenten in het
algemeen te bewaken. '

Andere (hier letterlijk weergegeven) opmerkingen aan het slot van de enquête zijn:

Lijnmanager 1.:
'Afdeling Personeel is in mijn organisatie beleidsondersteunend. Uitvoering van
beleid geschiedt door de 'First-Line' binnen een reeds jaren vastgesteld 'Sociaal
Statuut'. Deze situatie werkt zeer goed. '
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Lijnmanager 2.:
'In een middelgroot bedrijf is er minder ruimte voor groot en strategisch

personeelbeleid. '

Lijnmanager 3.:
'Meer flezibele systemen zullen in de toekomst nodig zijn, op ulle gebied. '

Lijnmanager 4.:
'Ons streven is te komen tot een matrix-organisatie, waar de uitvoering sterk
wordt gedelegeerd. Middels een matrix en een kleine holding-staf voor soci-
aal~personeelbeleid, juridische zaken, financiële zaken, kwaliteitsbeheer, public
affairs, centrale marketing; willen wij een eenduidige aanpak van zaken die voor
alle sectoren gelijk zijn (behoren te zijn) zeker stellen. Het totaalbedrijfomvat t
3000 medewerkers. '

Lijnmanager 5.:
'Bij centrale overheid worden op sociaal~personeelgebied in het algemeen de
regels door Ministerie van Binnenlandse Zaken en door Centrale Departementale
Personeeldienst opgesteld c. q. vertaald. Daarbij komt steeds meer vrijheid via
decentralisatie en delegatie. Op DG-niveau wel een Bureau Management On-
dersteuning (personeel~sociaal). Verantwoordelijkheden binnen de kaders echter
bij het management.'

Lijnmanager 6.:
'Primaat sociaal beleid moet in de lijn liggen. Maar P8~0 moet daarin wel
duidelijk adviserende en ondersteunende rol vervullen. '

Lijnmanager 7.:
'Verantwoordelijkheid (dus beleidsbepalend bezig zijn) ligt niet bij de afdeling

personeel maar bij algemeen managementteam (directeuren), P-afdeling is dus
altijd beleidsondersteunend of beleidsvoorbereidend bezig.
Scheiding van leidinggeven en personeelmanagement voor lijnmanagers is een
slechte zaak! Voor medewerkers mogen er geen gescheiden verantwoordelijkheden
bestaan met betrekking tot leidinggeven. '

Lijnmanager 8.:
'Lijnmanagement is integraal verantwoordelijk: realiseren van gestelde doelen,
uitoefenen van daarbijbehorende bevoegdheden en zich daarover verantwoorden,
óeheer van daarbij behorende productiemiddelen (inclusief Personeel).
Personeelafdeling is ondersteunend, gericht op de uitvoering van zeer specifieke
operationele taken als deskundige of intermediair op het terrein van personele
specialismen. '

151



Lijnmanager 9.:
'Lijnmanagement behoort personeel~sociaal beleid als volwaardige `sector' in de

functie mee te nemen. '

Personeelmanager 1.:
'Ontwikkeling op het gebied van het steeds verder terugdringen van de grens
waarvóór men uittreedt. Ontwikkeling van de strategie m.b.t. arbeidsmarkt-
communicatie.
En het verband tussen woongebied en werkmogelijkheden. '

Personeelmanager 2.:
'Met name integratie in de lijn van aandacht voor primaireproces en sociaal
beleid is mijns inziens essentieel voor verbetering kwaliteit van het bedrijf en haar
output. '

7.7. Conclusies: een totalisering

De volgende conclusies komen uit het eerste deel van het praktijkonderzoek naar
voren. Zoals ik al eerder aangeef maak ik niet expliciet melding van de sectoren
profit en non-profit indien er geen specifieke verschillen zijn in de beantwoording
vanuit deze sectoren.

1. De lijnmanagers uit de responsgroep vervullen vooral een algemene
managementfunctie. Daarnaast is er sprake van managementfuncties
met een meer sociaal accent.

2. Het merendeel van de personeelmanagers I hogere personeelfunc-
tionarissen is werkzaam op een centrale afdeling personeel die niet is
gecombineerd met een andere discipline (eventueel wel in de com-
binatie `personeel en organisatie').

3. Slechts een klein deel van de personeelmanagers~hogere personeelfunc-
tionarissen werkt in een unit van meer dan 50 medewerkers.

4. In organisaties wordt verhoudingsgewijs meer aandacht besteed aan
training en opleiding dan aan loopbaanplanning en flexibel belonen.

5. Loopbaan- en personeelsplanning worden in de profit sector opvallend
vaker gehanteerd dan in de non-profit sector.

6. In de meeste organisaties worden opleidingsplannen in meer of minde-
re mate gebaseerd op in de organisatie reeds aanwezige organisatie-
plannen.
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7. Het grootste deel van de personeelmanagers houdt zich bezig met de
beleidsvoorbereiding .
Slechts een kleine minderheid verricht vooral uitvoerende taken.

8. In de meeste gevallen is zowel het lijn- als het personeelmanagement
verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van het sociaal
beleid.

9. De personeelmanager heefr vaak structureel zitting in het management-
team van de organisatie. In dat geval zijn vooral de personeelmanagers
van mening dat het personeelmanagement een (zeer) grote bijdrage
levert aan het sociaal beleid.
Het zijn ook vooral de personeelmanagers die vinden dat er zo tevens
een (tamelijk) grote bijdrage wordt geleverd aan het totale organi-
satiebeleid.

10. Vooral in de profit sector maakt de personeelmanager deel uit van het
managementteam. In dat geval zijn zowel lijn- als personeelmanagers
van mening dat het personeelmanagement een belangrijke bijdrage
levert aan het totale beleid van de organisatie.

11. Ten behoeve van het sociaal beleid is er een (beperkte) groei waar te
nemen van het inschakelen van externe adviseurs.

12. In driekwart van de organisaties worden reguliere lijnverantwoorde-
lijkheden en verantwoordelijkheden op het sociaal beleidsterrein
gedecentraliseerd.
Taken op het sociaal beleidsterrein die naar het lijnmanagement gaan
(of zijn gegaan) liggen vooral op het uitvoerende of beleidsvoorberei-
dende vlak.

13. In organisaties waar er tot dusver nog niet gekozen was voor de
genoemde plannings-, ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten wil
men hiervoor nu wel structurele aandacht. Dit geldt in de eerste plaats
voor loopbaanplanning en management development en in de tweede
plaats voor personeelsplanning en flexibel belonen. In de non-profit
sector heeft men een grotere behoefre dan in de profit sector om (als-
nog) aandacht te besteden aan het item loopbaanplanning.

14. Personeelmanagers vinden vaker dan lijnmanagers dat zij (de perso-
neelmanagers) in het managementteam thuishoren.

15. Het huidige sociaal en personeelbeleid in de organisatie wordt ook als
de meest wenselijke gezien.
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16. Personeelmanagers vinden eerder dan lijnmanagers dat verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van de personeelafdeling moeten inkrimpen
als er (reguliere) taken van de personeelfunctie overgaan naar de lijn.

17. Voor de toekomst wordt medezeggenschap niet en flexibilisering van
arbeidsvoorwaarden wel als een belangrijk aandachtspunt ervaren.

18. Er is zowel bij profit als bij non-profit organisaties relatief weinig
aandacht voor het item europese eenwording en mondialisering.

19. Personeelmanagers hebben meer dan lijnmanagers aandacht voor het
item `vergrijzing'.

20. Opvallend sterker in de non-profit dan in de profit sector wil men op
korte termijn meer aandacht geven aan het item emancipatie (van
diverse groepen).

21. Voor de personeelafdeling wordt in de nabije toekomst vooral een
beleidsondersteunende rol gezien. Voor uitvoerende en beheerstaken is
slechts een marginale rol weggelegd.
Beleidsbepaling zal zich vooral voordoen bij de items flexibilisering
van arbeidsvoorwaarden en vergrijzing.
Ook (maar in mindere mate) ligt de nadruk op de beleidsbepalende
aspecten van emancipatie (van diverse groepen), medezeggenschap en
welzijn, gezondheid en veiligheid.

22. De meerderheid van de respondenten is van mening dat de perso-
neelafdeling zich moet richten op het `verkennen' van de omgeving.
Tevens is men van mening dat de personeelmanager in het ma-
nagementteam thuis hoort.
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Noten bij hoofdstuk 7:

1. Dit is de ondenoekspool, die bestaat uit hogere lijn- en personeelfunctionarisen (managers).

2. Dit heeft als mogelijke consequentie dat een aantal onderwerpen binnen het ondeacek
enigszins globaal worden behandeld. Waar het voor het ondenoek nodig is, zijn bepaalde
items verder uitgediept.

3. Zie `The Likert method of summated ratings' Cascio, p. 86, 1987.

4. Vergelijk dit met hoofdstuk 5, onderdeel 5.2.

5. Zie hoofdstuk 5, onderdeel 5.13.

6. Zie ook hoofdstuk 5, onderdeel 5.2.

7. Zie hoofdstuk 7.

8. Zie de bijlagen.

9. Deze verhouding kwam tot stand op grond van de overweging dat het in dit onderzcek vooral
om de profits gaat. Uit de ervaring blijkt dat men in de non-profit sector vaker aan dit soort
onderzoeken meewerkt.

10. De onderzoekspool (zie noot 1 van dit hoofdstuk) stelde ik samen op grond van eigen erva-
ringen en aan de hand van de volgende boekwerken:
- Het Financieele Dagblad, 1988-1991
- Pyttersen's Nederlandse Almanak, 1989-1991
- Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1989-1991
- Gids Gemeente Besturen, 1989-1991.

11. Een (hoofd)afdeling of directie.

12. Hieronder versta ik zowel de personeels-intensievere arbeidsorganisaties, als arbeidsorgani-
saties met een meer gedifferentieerde swctuur.

13. Theoretisch zou het mogelijk kunnen zijn dat de omvang van de organisatie tot op zekere
hoogte van invloed is op de ondenoeksresultaten. De feitelijke omvang van de organisaties
heb ik níet expliciet als variabele in het onderzoek meegenomen. Wel geldt in de onderzceks-
pool van organisaties dat er minimaal 200 personeelsleden werkzaam zijn.

14. Het is mijn eigen ervaring dat de grootte van het beheersgebied (het aandachtsveld of `span
of control') per personeelfunctionaris en per organisatie niet veel uiteen zal lopen. In grotere
organisaties zijn meestal meer personeelfunctionarissenwerkzaam dan in kleinere organisaties.

15. In de respons worden vanuit sommige organisaties de antwoorden van afzonderlijke
respondenten in een samengevcegde votm aangeleverd.

16. Thurink, in het tijdschrift Rails, p. 59, Business Class 'Enquëte-gekte: Bedrijven zijn het beu',
december 1994~januari 1995.
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17. Het betreft het jaarlijks onderzoek van de Britse Cranfield School of Management, dat wordt
gefinancierd door het accountantsbureau Price Waterhouse. Robrcek beschrijft de resultaten
van het Nederlandse deel van het onderzcek. Dit project is onder leiding van de univetsitair
hoofddocent Hoogendoornuitgevoerd door de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Univer-
siteit te Rotterdam.

18. Doordat niet iedereen altijd alle vragen heeft beantwoord en door incidentele traceerproblemen
(`van wie is het antwoord afkomstig?') is het totaal soms minder dan 173.

19. Zie hierna.

20. En tevens vaker in de succesvolle, dan in de succesarme azbeidsorganisaties (zie hoofdstuk
8).

21. De nominale aantallen en percentages van tabel 5 vormen hierbij niet mijn uitgangspunt. Dit
zou een vertekend beeld geven als we de totale verhouding profitlnon-profit willen bezien.
Het gaat nu om de totale respons (dus ook de non-respons) vanuit de profit sector afgezet
tegen die vanuit de non-profit sector, waar het gaat om de loopbaan- en personeelsplanning.
Dientengevolge tellen de tabellen 6a en 6b op tot een hoger getal dan in tabel 5(N -170).

22. Zie hoofdstuk 8: dit zijn overwegend de meer succesvolle arbeidsorganisaties.

23. Vanuit hun eigen deskundigheid blijkt de rol van de stafunits Personeel eerder ondersteunend
dan uitvoerend. Dit komt overeen met de onderzoeksresultaten van de Commissie Ontwikke-
ling Bedrijven van de Sociaal Economische Raad (COBISER), Den Haag, 1990 en 1993.

24. De gehanteerde schaal blijfr onveranderd.

25. In de desbetreffende tabel valt op dat de meningen over het feit of het personeelmanagement
verantwoordelijk dient te zijn voor de vaststelling en uitvcering van het sociaal beleid nogal
verdeeld zijn. Dit is eveneens af te leiden uit de grootte van de maat voor de spreiding, de
standaarddeviatie (Sd -1.2).

26. Het is te verdedigen dat er zo in principe bij de personeelfunctie ruimte ontstaat voor nieuwe,
nog niet eerder opgepakte taken en daaraan gekoppelde bevcegdheden en verantwoordelijkhe-
den.

27. Ook wel: internationalisering of globalisering.

28. Vooral wanneer het gaat om vergrijzing ziet de profit sector een beleidsbepalende rol. Dit in
tegenstelling tot de non-profit sector, die een beleidsvoorbereidenderol voor het personeelma-
nagement ziet weggelegd ( zie conclusie 21).

29. Zie ook de samenvatting van conclusies in onderdee17.7. van dit hoofdstuk.

30. Zie hoofdstuk 8, eindnoot 41.

31. Het Erasmusonderzoek, 1991: zie onderdeel 7.3.1 van dit hoofdstuk.
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32. Succesvolle organisaties baseren hun sociaal beleid vaker op organisaàeplannen dan
succesarme organisaties, zie hierna.

33. Zie ook hoofdstuk 1 tot en met 3.

34. Vooral in de succesvolle organisaties wordt aan de vier hiervoor gencemde personeels-
instrumenten' relatief veel aandacht besteed ( zie tevens hoofdstuk 8).

35. De scheiding tussen beleid, beheer en uitvoering is de laatste jaren vooral aan de orde in
publicaties over en uit de overheid (Yntema, 1990; Breunese en Van der Dussen, 1994).

36. Daarentegen worden deze aspecten wel bij de meer 'succesvolle' profit organisaties genoemd
(vergelijk hoofdstuk 8).
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Hoofdstuk 8

De tweede fase van het empirisch (hoofd)onderzoek: een
contrastvergelijking van het sociaal en personeelbeleid bij
succesvolle en succesarme (profit) organisaties.

De bedoeling van dit hoofdstuk is om de tweede fase van het praktijkonderzoek
te rapporteren. Ik richt me hierbij vooral op iets dat in deze vorm nog niet eerder
serieus is onderzocht: het verband van het sociaal en personeelbeleid met het zake-
lijk succes van de (profit) organisatie. Het gaat hier om een (directe) relatie van
het resultaatgericht Human Resources Management in organisaties met het `succes'
in de vorm van min of ineer structurele financiële winst, het netto bedrijfsresul-
taat.

8.1. Achtergronden

In het vorige hoofdstuk rapporteer ik hoe bij profit en non-profit organisaties de
stand van zaken is met betrekking tot het sociaal en personeelbeleid. Ik beschrijf
daarbij de schriftelijke enquête onder 91 arbeidsorganisaties.
In eerste instantie hebben de analyses van de enquête betrekking op de vraag hoe
het sociaal en personeelbeleid in deze organisaties is georganiseerd en hoe de
hogere lijn- en personeelmanagers hier in hun eigen organisatie tegenaan kijken.
Een belangrijk aspect dat daarmee nog niet is beantwoord, is de vraag of een beter
sociaal en personeelbeleid ook een (direct) verband heeft met betere bedrijfs-
resultaten. Het blijkt in grote lijn mogelijk om deze vraag aan de hand van het in
deze studie verkregen materiaal te beantwoorden.

Het bedoelde verband is het duidelijkst aan te tonen bij de profit organisaties,
omdat daar de financiële bedrijfsresultaten het best meetbaar zijn. Dit neemt niet
weg dat ik op grond van mijn bevindingen ook in de non-profit sector een verge-
lijkbare indelingsmogelijkheid verwacht, namelijk naar de mate waarin daar be-
drijfsmatig wordt gewerkt.'
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8.2. Methode bij de tweede fase van het prakti,jkonderzoek

Feítelijk neem ik in de tweede fase van mijn onderzoek uiteindelijk de profits die
succesvol en de profits die succesarm zijn. Ik vergelijk hier de gemiddelden. Ik
kijk daarbij (los van andere mogelijke indicatoren~ in hoofdzaak naar de
financiële winst3 als succesindicator. De resultaten van mijn onderzoek leveren
mij meer op dan ik ook maar had durven hopen.

In dit tweede deel van het onderzoek contrasteer ik op deze wijze succesvolle met
succesarme organisaties. Het gaat hier dus niet meer om het contrast van de top-
Ilijn- en personeelfunctie, maar om gegevens die op organisatieniveau zijn geag-
gregeerd. De responsgroep is betrekkelijk select: in totaal 40 functionarissen uit
24 organisaties.
Over het algemeen blijkt dat werkelijke significanties op geaggregeerd organisa-
tieniveau goed kunnen worden aangegeven. In een aantal gevallen waar er geen
echte significanties kunnen worden gesignaleerd, zijn wel de trends aangegeven.
Hieronder ga ik verder op het onderzoek in.

8.3. Geaggregeerde score van de toets per bedrijf

In totaal participeren 40 respondenten vanuit de 24 bij deze analyse ondenochte
bedrijven. De antwoorden van deze 40 in de uiteindelijke analyses betrokken res-
ponderende hogere lijn- en personeelmanagers heb ik in de contrastvergelijking
binnen de 24 deelnemende bedrijven daarom alle op bedrijfsniveau geaggregeerd:
de score is per bedrijf opgenomen. De bedoelde 24 bedrijven vormen nu de
proefgroep.

Bij sommige bedrijven hebben meerdere personen' de vragenlijst ingevuld. Aan-
gezien ik hier bedrijven met elkaar vergelijk, heb ik zoals gezegd steeds per
bedrijf de score berekend. De antwoorden van respondenten uit een en dezelfde
organisatie heb ik daartoe gemiddeld. Ik reken dan verder met deze gemiddelde
score per bedrijf. Daarmee zijn vergelijkbare grootheden bereikt. Tevens wordt
op die manier een vermenging vermeden van wel en niet correlerende gegevens.
Ook zou het anders zo zijn dat de betrouwbaarheid toeneemt, voor die bedrijven
waar ik de afzonderlijke antwoorden van de diverse respondenten verwerk om de
bedrijfsscore vast te stellen. Een aantal bedrijven heeft van de door mij uitgezette
vragenlijsten er slechts één teruggezonden. Dit met de opmerking dat er door de
betreffende respondenten gezamenlijk over de beantwoording is overlegd en dat
men in de reactie vervolgens een samengesteld antwoord heeft gegeven. In feite
vindt hiermee al aggregatie op bedrijfsniveau plaats.'
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8.4. Overwegingen bij de contrastvergelijkingen

Indien bij het ook hier nader contrasteren per afzonderlijke organisatie het hogere
lijn- en personeelmanagement een duidelijk verschillende mening zouden hebben,
dan zou men kunnen stellen dat ik in principe voor mijn onderzoek naar het ver-
band tussen sociaal beleid en succes nog twee keer een analyse moet maken. En
wel een keer gebaseerd op de visie van het hogere lijnmanagement, gecorreleerd
aan succes en daarnaast een keer gebaseerd op de visie van het personeelmanage-
ment, eveneens gecorreleerd aan succes.
Zo'n duidelijke onderlinge afwijking ben ik hier niet tegen gekomen. Verder heeft
de uiteindelijke contrastgroep een zodanig beperkte spreiding, dat het weinig
zinvol is om per bedrijf het hogere lijn- en personeelmanagement te contrasteren.
Bovendien zou dan de privacy van de respondenten worden geschaad, aangezien
zij in dat geval makkelijk als persoon kunnen worden getraceerd.b Daazom heb
ik hier gekozen om per organisatie de samengestelde uitkomsten te hanteren en
heb deze dus niet nader onderverdeeld naaz hoger lijn- en personeelmanagement.

Om in mijn vergelijkend onderzoek naar de mate van succes de diverse bedrijven
zo goed mogelijk te kunnen onderscheiden heb ik me in deze fase op de extremen
gericht. Hierbij heb ik 24 profit organisaties uit de totale groep van de eerder
onderzochte arbeidsorganisaties geselecteerd. Dit resulteert in 14 structureel finan-
cieel succesvolle en 10 structureel financieel succesarme bedrijven. De overige in
de eerdere fase onderzochte (profit) organisaties zijn in dit verband als een `grijze
bandbreedte' aan te merken. Deze laatste zijn volgens mijn maatstaven noch struc-
tureel succesvolle noch structureel succesarme bedrijven gebleken. Omwille van
de duidelijkheid laat ik de bedrijven uit dit `grijs middengebied' buiten de analyse.

8.5. Onderscheid naar de mate van (zakelijk) succes

Het onderscheid (zakelijk) succesvol versus succesarm bij deze profit organisaties,
maak ik op basis van de gepubliceerde financiële jaazgegevens. Ik maak hierbij
overwegend gebruik van de winst- en verliescijfers' over de jaren 1988 tot en met
1991, zoals deze zijn gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.e Lezers en gebrui-
kers van Het Financieele Dagblad zijn veelal de (financieel) eindverantwoordelij-
ken, de besluitvormers9 bij ondernemingen en instellingen. Deze ondernemers,
managers en beleidsmakers ervaren deze bron als een betrouwbaaz, integer medi-
um, dat op financieel-economisch gebied op hoog kwalitatief niveau onafhankelijke
berichtgeving, analyses en commentaren verzorgt.'o

Ook in andere publicaties worden vanuit diverse invalshoeken de bedrijfsresultaten
van bedrijven vermeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de `FEM Top 100' van het
Financieel Economisch Magazine. Het Financieel Economisch Magazine (FEM)"
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brengt sinds 1987 steeds 100 bedrijven in kaart op grond van hun Netto Toege-
voegde Waarde (NTW).'Z
Ik verwijs in dit verband tevens naar de Harvard Business Review, International
Business Week en Fortune13. Er wordt daar een enigszins vergelijkbare indeling
gehanteerd." Verder is het interessant te vermelden dat ook door het economisch
vakblad Quote jaarlijks een management enquête wordt uitgezet. Dit gebeurt bij
de research-afdelingen van de belangrijkste banken en commissionairshuizen in
Nederland. In de Quote-enquête is aandacht voor management, rendement, strate-
gisch inzicht, voeling met de markt, innovatieve kracht, kwaliteit, financiële
conditie en milieubewustzijn. De op de profit sector gerichte Quote-enquête geeft
tot op zekere hoogte een houvast bij het onderzoeken van een verband tussen
economisch succes, concurrentiepositie en concurrentie-gevoeligheid. Dit in relatie
tot de management-kwaliteiten van de bestuurders.

8.6. Betrekkelijkheid van `succes'

Om de conclusies van dit soort onderzoeken enigszins te relativeren verwijs ik
naar de `excellente' ondememingen van Peters en Waterman (1982). Reeds korte
tijd nadat zij een aantal bedrijven als `excellent' hadden aangeduid, kwamen deze
bedrijven in grote financiële problemen. Goed is het ook om even stil te staan bij
een mijns inziens zeer rake opmerking van Maljers15, in de Nederlandstalige ver-
sie van Peters en Waterman (1987, p. 19). Hij geeft aan dat er ook op het gebied
van het `excellent' zijn geen permanente waarheden bestaan.1ó Met deze relative-
ring wil ik ook de resultaten van mijn onderzoek enigszins nuanceren. Ze zijn
vooral bedoeld om een praktisch toepasbare (denk)richting aan te geven.

Met het standpunt van Maljers in gedachten, bekijk ik de selectie van (zakelijk)
`succesvolle' en `succesarme' bedrijven in mijn onderzoek. Ik heb met de indeling
van bedrijven naar de mate van hun financieel succes niet de verwachting om uni-
versele en eeuwigdurende verhoudingen vast te leggen. Alles is immers aan veran-
dering onderhevig. Het gaat mij om het aangeven van een kader waarmee het
belang van `mens' en `menssturing' voor de bedrijfsvoering van de organisatie de
aandacht krijgen, die zij naar mijn stellige overtuiging verdienen.

Een periode van drie tot vier jaar" is naar mijn mening lang genoeg om voor een
door mij bedoeld vergelijkend onderzoek een betrouwbare basis te kunnen zijn.
Bovendien heeft een beeldvorming die is gebaseerd op een periode, per definitie
een langere `houdbaarheid' dan een momentopname. De situatie kan immers op
elk moment anders zijn. Daarom is er, als men in plaats van een moment een
tijdvak als uitgangspunt neemt, een meer solide basis voor het doen van
uitspraken. De waarde van de onderzoeksresultaten expireert op die manier niet
zo snel.
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Daarbij blijft het aanbevelenswaard om ook enigszins over zo'n periode `heen te
kijken'. Zo is bijvoorbeeld in de door mij gehanteerde periode (een naar
aanleiding van de enquête niet responderend) groot Nederlands elektronicaconcern
succesarm te noemen. Gemeten naar de resultaten in 1994 zou dit concern op het
eerste gezicht mogelijk als financieel succesvol zijn aan te merken. Er zit in dit
voorbeeld echter een addertje onder het gras. Puur financieel bekeken functioneert
het bedrijf misschien heel goed. Dit `succes' kan in een ander licht komen te staan
als deze winst te `danken' is aan het afstoten van grote groepen personeel, de
verkoop van strategisch belangrijke bedrijfsonderdelen, enzovoort.18 Van de door
mij uiteindelijk geselecteerde organisaties is mij niets bekend van dit soort
substantiële bedrijfsveranderingen in het tijdvak waarover mijn onderzoek zich
uitstrekt.

8.7. De proefgroep

Voor de leidende onderzoeksvraag: 'Hebben zakelijk gezien financieel succesvolle
(profit) organisaties een beter ontwikkeld personeelbeleid dan financieel succesar-
me (profit) organisaties?' heb ik (zoals ik hiervoor al meld) in totaal 24 be-
drijven19 met elkaar gecontrasteerd. Ten positieve gelden de 14 zakelijk meest
`succesvolle' profit organisaties en ten negatieve gelden de 10 zakelijk meest
`succesarme' profit organisaties.

Wellicht ten overvloede merk ik op dat ik met deze indeling geen uitspraken doe
over de aantrekkelijkheid van deze organisaties als (aspirant) werkgever op de
arbeidsmarkt. Zoals ik eerder heb aangegeven zijn factoren als arbeidssatisfactie
en dergelijke in dit onderzoek niet opportuun en heb ik deze daarom dus ook niet
meegewogen. Het is daardoor heel goed mogelijk dat bepaalde organisaties die in
mijn onderzoek als (zakelijk) succesarm zijn opgenomen voor (aankomend) werk-
nemers toch heel aantrekkelijke werkgevers kunnen zijn en andersom.

Hierna volgt (in alfabetische volgorde) het totaal van de 24 profit organisatiesm
die tezamen de proefgroep vormen. Om reden van zorgvuldigheid zal ik hierna bij
de contrastvergelijking de genoemde bedrijven niet afzonderlijk en direct herken-
baar aanduiden als succesvol of succesarm.Z' Bovendien gaat het in de kern niet
om de afzonderlijke bedrijven zelf, maar meer om hetgeen men aan de hand van
de onderzoeksvraag vanuit deze bedrijfsvergelijking kan concluderen voor wat be-
treft het sociaal en personeelbeleid in organisaties.

De proefgroep bestaat uit de volgende bedrijvenu:
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ABN BANK te Amsterdam
ACF HOLDING NV te Maarssen
AEGON NV te Den Haag
KONINKLIJKE AHOLD NV te Zaandam
AKZO te Arnhem
AMRO BANK te Amsterdam
VAN BERKELS PATENT NV te Ridderkerk
CINDU INTERNATIONAL NV te Uithoom
DAF te Eindhoven
DSM te Heerlen
HEINEKEN NV te Amsterdam en Zceterwoude
HOLLANDIA KLOOS te Krimpen ald Ijssel
KO1~IINKI,IJKE NEDERLANDSE PAPIERFABRIEKEN
te Maastricht en Naarden
MULTIHOUSE te Gouda
PTT (Telecom) te Groningen, Den Haag en Leidschendam
CO~PERATIEVE CENTRALE RABOBANK BA te Utrecht
SARA LEEIDE te Utrecht
SHELL te Den Haag en Rotterdam
SHV HOLDINGS te Utrecht
SMIT INTERNATIONALE NV te Rotterdam
UNILEVER te Rotterdam
NV VERENIGDE GLASFABRIEKEN te Schiedam
VREDESTEIN NV te Velp
WIJERS BEHEER te Maarsbergen

tabel 18. De proefgroep

8.8. Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden hierna in volgorde volgens de opbouw
van de enquête besproken. Zoals ik hiervoor al aangeef zijn in dit tweede deel van
het praktijkonderzoek de gegeven antwoorden geaggregeerd naar het organisatie-
nivesu.
Het identificatiegedeelte van de enquête is hier daarom minder relevant (vraag Lijn
1-3, Personeel 1-5). Het wordt daarom hier achterwege gelaten. Wel zijn de uit-
komsten van een aantal vragen interessant. Van de vragen zullen alleen die met
opvallende uitkomsten nader worden belicht.
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Net als in het vorige hoofdstuk hanteer ik bij de enquêtevragen voornamelijk
gesloten vragen en maak hierbij veelal gebruik van 5-punts (Likert-)schalen.
De getotaliseerde `Likert-antwoorden' vormen de uiteindelijke scores, die ik ver-
der statistisch bewerk en becommentarieer.

8.8.1 Actueel sociaal en personeelbeleid in de organisatie

De volgende (samengestelde) vraag is bedoeld als oriëntatie op het huidige
sociaal en personeelbeleid in de organisatie.

VRAAG (L 4., P 6.): Op welk van onderstaande terreinen wordt in uw
organisatie structurele (in tegenstelling tot ad hoc) aandacht besteed?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

~ training en opleiding

~ management development

0 loopbaanplanning

0 werving en selectie

0 flexibel belonen

personeelsplanning

0 personeelsbegeleiding

0 anders, ....................................
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In deze vraag zijn de volgende items onderscheiden:

gemiddeld gemiddeld signilicantie-
succesvol succesarm niveau

- training en opleiding 1.93 1.7 .15

- management development 1.85 1.3 .004 ~`~`

- loopbaanplanning 1.85 1.2 .000 ~`~`

- werving en selectie 1.92 1.7 .15

- flexibel belonen 1.71 1.2 .011 ~`

- personeelsplanning 1.85 1.7 .372

- personeelsbegeleiding 1.71 1.3 .047 ~`

De schaal varieert van: 1(item wordt door respondenten niet aangegeven)
tot 2(item wordt door respondenten wel aangegeven).

tabel 19. Structurele aandacht voor personeelitems

De antwoorden op deze vraag zijn per item geanalyseerd met behulp van een T-
toets.~ De items met twee sterretjes zijn op 1 q significant de items met 1 sterre-
tje zijn op Sqo significant.
Dat betekent dat er in succesvolle bedri,jven meer aan loopbaanplanning en
management development wordt gedaan dan in succesarme bedrijven (signifi-
cant op 1 q). Tevens dat flexibele beloning significant meer wordt toegepast in
succesvolle bedrijven (significant op 5 q). Ook wordt er in succesvolle bedrij-
ven meer aandacht besteed aan personeelsbegeleiding (significant op S~h).

De T-toetsen die aan de bovenstaande tabel ten grondslag liggen, kunnen als volgt
worden weergegeven:
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N Gem. Sd
succesvol 14 1.9286 .267

succesarm 10 1.7000 .483

t-1.49, df-22, two-tailprob G 0.151

Schaal :
1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20a. Actuele aandacht voor training en opleiding.

N

succesvol 14
Gem.
1.8571

Sd

.363

succesarm 10 1.3000 .483

t-3.23, df-22, two-tailprob G 0.004

Schaal: 1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20b. Actuele aandacht voor management development
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N Gem. Sd
succesvol 14 1.8571 .363

succesarm 10 1.2000 .422

t-4.09, df-22, two-tailprob G 0.000

Schaal :
1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20c. Actuele aandacht voor loopbaanplanning

succesvol 14
Gem.
1.9286

Sd

.267

succesarm 10 1.7000 .483

t-1.49, df-22, two-tailprob G 0.151

Schaal :
1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20d. Actuele aandacht voor werving en selectie

168



N Gem. Sd.

succesvol 14 1.7143 .469

succesarm 10 1.2000 .422

t-2.76, df-22, two-tailprob C 0.011

Schaal :
1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20e. Actuele aandacht voor flexibel belonen

succesvol 14
Gem.
1.8571

Sd

.363

succesarm 10 1.7000 .483

t-0.91, df- 22, two-tailprob C 0.372

Schaal: 1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20f. Actuele aandacht voor personeelsplanning
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succesvol 14
Gem.
1.7143

Sd

.469

succesarm 10 1.3000 .483

t-2.11, df-22, two-tailprob c 0.047

Schaal :
1. hieraan wordt geen structurele aandacht besteed
2. hieraan wordt wel structurele aandacht besteed

tabel 20g. Actuele aandacht voor personeelsbegeleiding

(EIND)CONCLUSIE 1:
Opvallend meer dan in succesarme organisaties doet men in succesvolle
organisaties aan loopbaanplanning en management development. Ook werkt
men in succesvolle organisaties meer met flexibel belonen en doet men meer
aan personeelsbegeleiding.

~` VRAAG (L 6., P 8.): Liggen er algemeen gerichte organisatie-londerne-
mingsplannen aan ten grondslag wanneer er bijvoorbeeld personeels-
lopleidingsplannen, et cetera worden opgesteld?

~ altijd

~ bijna altijd

~ soms

~ bijna nooit

~ nooit
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N Gem. Sd
succesvol

succesarm

14 1.7143 .611

10 2.4000 .843

t-2.32, df-22, two-tailprob G 0.030

Schaal :
1 - altijd
2 - bijna altijd
3 - soms
4 - bijna nooit
5 - nooit

tabel 21. Personeels-lopleidingsplannen zijn gebaseerd op gerichte
organisatie-Iondernemingsplannen

Uit de gehanteerde T-toets blijkt dat in succesvolle bedrijven signií;cant vaker
(significant op 5 q ) gebruik wordt gemaakt van organisatieplannen wanneer
men daar personeelsplannen en dergelijke opstelt. In succesvolle organisaties
wordt op dit punt dus planmatiger gewerkt dan bij de hierin meer ad-hoc
opererende succesarme organisaties.
De overige vragen leveren geen significante resultaten op.

(EIND)CONCLUSIE 2:
Bij het opstellen van personeelsplannen en dergelijke gaat men in succes-
volle organisaties vaker dan in succesarme organisaties uit van in de organi-
satie reeds bestaande organisatieplannen.
Succesvolle organisaties werken op dit punt planmatiger dan de hierin meer
ad hoc opererende succesarme organisaties.

8.8.2 Wenselijke en onwenselijke situaties

Bij de onderstaande vragen worden met betrekking tot het sociaal en personeelbe-
leid diverse standpunten ingenomen.
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~ VRAAG (L 15., P 17.): Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk
te zijn voor de vaststelling van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

0 zeer onwenselijk

succesvol 14
Gem.
3.1429

Sd
1.027

succesarm 10 2.4000 .966

t-1.79, df-22, two-tailprob C 0.087
Schaal :
1 - zeer wenselijk
2 - wenselijk
3 - wenselijk noch onwenselijk
4 - onwenselijk
5 - zeer onwenselijk

tabel 22. Personeelmanagement verantwoordelijk voor de vaststelling van
het sociaal beleid (wenselijke situatie)

Hier is geen sprake van een significant verband (9ol0). In aanmerking genomen dat
de groep uit 24 bedrijven bestaat kan het verschil in gemiddelden zeker gezien
worden als een trend in de data. In succesvolle bedrijven blijkt men het
onwenselijker te vinden dan in succesarme bedrijven om de vaststelling van
het sociaal beleid door de personeelmanager te laten gebeuren. ~

(EIND)CONCLUSIE 3:
In succesvolle organisaties vindt men het minder wenselijk om het sociaal
beleid door de personeelmanager te laten vaststellen dan in succesarme
organisaties.
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~` VRAAG (L 16., P 18.): Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk
te zijn voor de uitvoering van het sociaal beleid.

0 zeer wenselijk

0 wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

0 zeer onwenselijk

N Gem. Sd
succesvol 14 3.4286 .756

succesarm 10 2.2000 .919

t- 3.59, df- 22, two-tailprob G 0.002

Schaal:
1 - zeer wenselijk
2 - wenselijk
3 - wenselijk noch onwenselijk
4 - onwenselijk
5 - zeer onwenselijk

tabel 23. Personeelmanagement verantwoordelijk voor de uitvoering van het
sociaal beleid (wenselijke situatie)

In succesvolle bedrijven wordt het als onwensel~jker ervaren dan in succesar-
me organisaties wanneer het personeelmanagement verantwoordelijk is voor
de uitvoering van het sociaal beleid (significant op 1 qo).

(EIND)CONCLUSIE 4:
Men vindt het bij succesvolle organisaties minder wenselijk dat het perso-
neelmanagement verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sociaal be-
leid dan bij succesarme organisaties.
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Vanuit mijn eigen ervaringen trek ik voorzichtig de conclusie dat dit waarschijnlijk
komt doordat in succesvolle organisaties vaker sprake is van een overkoepelend
totaalbeleid en een overkoepelende beleidsverantwoordelijkheid.

Volgens het principe van integraal management is ook de verantwoordelijkheid
voor het sociaal beleid bij het management gepositioneerd. In dit kader is de vast-
stelling en de uitvoering van het sociaal beleid zowel de taak (en de verantwoorde-
lijkheid!) van de individuele lijnmanager als van het volledige managementteam.

~ VRAAG (L 19., P 21.): Indien taken van staf naar lijn worden overge-
bracht, behoren ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
personeelsafdeling te worden ingekrompen.

0 zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk
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succesvol
N
14

Gem. Sd
2.1429 .770

succesarm 10 3.0000 .816

t- 2.62, df - 22, two-tailprob c 0.016

Schaal :
1 - zeer wenselijk
2 - wenselijk
3 - wenselijk noch onwenselijk
4 - onwenselijk
5 - zeer onwenselijk

tabel 24. Inkrimping P-verantwoordelijkheden en P-bevoegdheden bij het
overbrengen van (reguliere) taken van staf naar lijn

Meer dan in succesarme bedrijven vindt men het in succesvolle bedrijven
wenselijk dat (reguliere) taken van de staf naar de lijn worden overgebracht
(significant op 5 q ).
Dit geldt in dezelfde mate (significant op 5 q) voor wat betreft de inkrimping
van (bijbehorende) verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeel-
afdeling.

(EIND)CONCLUSIE 5:
In succesvolle organisaties vindt men het wenselijker dan in succesarrne
organisaties dat (reguliere) taken van de staf naar de lijn worden overge-
bracht. Ook vindt men dat daarmee de (bijbehorende) verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden van de personeelafdeling dienen te worden ingekrom-
pen.

De verschuiving van taken van de staf naar de lijn is erg belangrijk voor het be-
drijfsproces. Dit wordt in de literatuur aangeduid met de term `internaliseren'.
Dit internaliseren is een wezenskenmerk van strategisch Human Resources
Management (Paauwe, 1995). Deze vorm van ontstaving of ontstaffmgu leidt tot
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een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen staf en lijn. De staf
krijgt daarmee ruimte voor een meer substantiële invulling van rol, taak en positie
(Leget en anderen, 1982). Door de operationele (uitvoerende) activiteiten bij het
direct verantwoordelijk management te leggen beoogt men een kwaliteitsverbete-
ring tot stand te brengen (Teulings, 1995). Weitzel en Jonsson (1989) stellen dat
bij organisaties die in `decline' zijn de macht en omvang van de staf onevenredig
groot is ten opzichte van die van de lijn~ Dit zou een aardige verklaring kunnen
zijn voor het feit dat succesarme bedrijven niet graag taken van de staf naar de lijn
over willen brengen.Z'

8.8.3 Venvachte 'topics' bij ontwikkelingen op termijn

Er zijn geen significante resultaten te vinden in het gedeelte van de enquête dat
ingaat op de verwachte toekomstige ontwikkelingen op de langere termijn~
(vraag Lijn 22-24, Personeel 24-26). Er zullen hieronder wel enige opvallende
trends worden gepresenteerd.

~` VRAAG (L 22., P 24.): Aan welke topics zal in de toekomst (tot 10 jaar),
volgens u, aandacht moeten worden besteed in uw organisatie? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

0 emancipatie ( van diverse groepen)

~ Europese eenwordingJmondialisering

~ vergrijzing

~ technologische ontwikkeling

~ medezeggenschapJdemocratisering

~ flexibilisering arbeidsvoorwaarden

0 welzijn, veiligheid, gezondheid

~ anders, . . . . . . . . . . . . . . . . .

De schaal varieert:
van 1(item wordt door respondenten niet aangegeven)
tot 2(item wordt door respondenten wel aangegeven).

Deze items hebben betrekking op de relatie van de organisatie met de omgeving.
Afzonderlijk waren de items geen van alle significant. Daarna zijn de items getota-
liseerd om na te gaan of er `over all' een verschil te vinden is. Hoe hoger de
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score hoe meer men bij het bedrijf denkt aandacht te moeten schenken aan de
omgeving . Z9

frequentie valide percentage

geen enkele aandacht (- - --) 0 0.0

nauwelijks aandacht (- - -) 4 17.4

zeer geringe aandacht (- -) 3 13.1

geringe aandacht (-) 8 34.8

voldoende aandacht (f) 6 26.1

ruime aandacht (f f) 1 4.3

zeer ruime aandacht (f f f) 0 0.0

alle aandacht ( f f f f) 1 4.3

onbekend (?) 1 0.0

Totaal 24 100q

(~` meetellend: 23 bedrijven ~ 1 x manco)

tabel 25. Hoeveel aandacht vindt men dat er vanuit het bedrijf aan de
omgeving moet worden geschonken

Ten aanzien van de interpretatie van de door mij gehanteerde vragenformulieren
geldt het volgende. Bij de totalisering van de bovenstaande items loopt de schaal
van 7 tot en met 14. De minimale score-7 betekent dat het betreffende bedrijf
geen enkele aandacht aan de omgeving schenkt. Hetgeen hier nergens het geval
is, aangezien het minimum op 8 staat genoteerd. De maximale score-l4, betekent
dat het betreffende bedrijf alle aandacht aan de omgeving schenkt. Deze score
komt één keer voor.

Zowel fïnancieel succesvolle als succesarme bedrijven besteden relatief veel
aandacht aan hun omgeving. Er is daarbij echter wel enig verschil tussen succes-
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volle en succesarme bedrijven te constateren. Succesvolle bedrijven besteden aan
de omgeving net iets meer aandacht dan succesarme bedrijven (niet significant:
20q).~

(EIND)CONCLUSIE 6:
Zowel in succesvolle als in succesarme organisaties wordt relatief veel
aandacht besteed aan de omgeving. Bij succesvolle organisaties besteedt
men hieraan echter net iets meer aandacht dan bij succesarme organisaties.

~` VRAAG (L 23., P 25.): Zal de P-afdeling bij de voornoemde topics voor-
namelijk uitvoerend, beheersmatig I beleidsondersteunend I beleidsbepalend
bezig zijn?

uitvoerendl beleids- beleids- n.v.t.
beheer onder- bepalend

steunend

emancipatie (van
diverse groepen)

~` Europese eenwordingl
mondialisering

~` vergrijzing

technologische ont-
wikkeling

medezeggenschaplde-
mocratisering

~` flexibilisering arbeids-
voorwaarden

~` welzijn, veiligheid,
gezondheid

~` anders, ........
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De schaal varieert van 1(uitvoerendlbeheer)
via 2 (beleidsondersteunend)
tot 3 (beleidsbepalend)
[N.b. 4 (n.v.t.). wordt niet gebruikt]

Ook op deze vraag zijn geen significante verschillen te vinden.
In de bewerking van de contrastvergelijking is vervolgens gekeken in hoeverre
respondenten voor de personeelafdeling een beleidsgerichte (beleidsondersteunende
danwel beleidsbepalende) rol zien.

Daarmee kan ten aanzien van de vraag naar de Europese eenwording ~
mondialisering en naar het welzijn, de veiligheid en de gezondheid gesproken
worden van een trend (7 q, dan wel 8 q). Ten aanzien van europese eenwording
~ mondialisering kunnen twee dingen worden opgemerkt:

~ Er zijn slechts vier succesarme bedrijven die dit item hebben ingevuld, met
andere woorden slechts in 40qo van de door mij onderzochte succesarme
bedrijven ziet men Europese eenwording en mondialisering als een rele-
vant item.

Daarbij vindt men in succesvolle bedrijven dat met betrekking tot dit
item de personeelafdeling beleidsondersteunend danwel bepalend actief
moet zijn (zie onderstaande tabel).

Bij welzijn, veiligheid en gezondheid is het verband net andersom.
Met andere woorden: juist in de succesarme bedrijven wordt hier een
beleidsondersteunendelbepalende rol voor de personeelafdeling gezien (zie de
betreffende tabellen).
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succesvol
succesarm

N Gem. Sd
12 1.9167 .289
4 1.5000 .577

t-1.95, df-14, two-tail prob G 0.071

Schaal :
1- uitvoerend~beheer
2 - beleidsondersteunend
3 - beleidsbepalend
4- niet van toepassing

(wordt niet gebruikt)

Tabel 26a. Europese eenwording en mondialisering: beleidsbepalendl
ondersteunend

succesvol

succesarm

N
12

Gem. Sd

10

1.9167 .289

2.2000 .422

t-1.87, df-20, two-tail prob c 0.077

Schaal :
1- uitvoerend
2- beleidsondersteunend
3 - beleidsbepalend
4- niet van toepassing

(wordt niet gebruikt)

Tabel 26b. Welzijn, veiligheid, gezondheid: beleidsbepalendlondersteunend
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De laatste vraag: `Ziet u in relatie met voorgaande topics een taak weggelegd
voor de P-afdeling in het verkennen van ontwikkelingen in de samenleving?'
is op geen enkele manier significant. Ook niet als we de beste 5 bedrijven door
middel van een kruistabel afzetten tegen de (meest) succesarme bedrijven.

~ VRAAG (L 24., P 26.): Ziet u in relatie met voorgaande topics een taak
weggelegd voor de afdeling personeel in het verkennen van ontwikkelingen
in de samenleving?

0 ja zeker wel

~ ja waarschijnlijk

~ weet niet

~ nee waarschijnlijk niet

0 nee zeker niet

Gelet op de antwoorden is de vraagstelling met een kruistabel als volgt te simplifi-
ceren en te verwerken.

valide
frequentie perceniage

ja zeker wel 12 52.2

ja waarschijnlijk 10 43.5

nee waarschijnlijk niet~ zeker niet 1 4.3

Totaal

1 0. ~`
24 100

(~` meetellend: een respons van 23 I 1 x manco)

tabel 27. Het verkennen van ontwikkelingen in de samenleving is een taak
voor de afdeling Personeel
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Bij deze vraag blijkt men het bij 22 van de 24 bedrijven van belang of zelfs van
groot belang te vinden dat de afdeling Personeel zich tot taak stelt om de
ontwikkelingen in de samenleving te verkennen.
Het is dus niet zo dat zich daarbij tussen `succesvol' en `succesarm' een signifi-
cant verschil voordoet: het is bij bijna alle bedrijven duidelijk dat hier een taak
ligt voor de nieuwe personeelfunctie.

(EIND)CONCLUSIE 7:
Het is zowel bij succesvolle als bij succesarme organisaties duidelijk dat de
personeelfunctie `nieuwe stijl' het verkennen van de omgeving tot taak
heeft.

8.9. Causaliteit

Een interessante vraag bij deze uitkomsten is die naar de causaliteit. Met andere
woorden: hebben succesvolle bedrijven meer geld beschikbaar om hun sociaal en
personeelbeleid te ontwikkelen dan succesarme bedrijven of zijn ze juist succesvol
omdat ze een goed sociaal en personeelbeleid voeren.
Het is opvallend dat er tussen de `succesvolle' en `succesanne' bedrijven slechts
een verschil kan worden gevonden in het gebruik van de instrumenten-sec." Er
is geen verschil in de wensen die beide soorten bedrijven hebben. Bijvoorbeeld als
men kijkt naar de functie die de personeelmanager kan hebben in het verkennen
van de omgeving of de topics die van belang kunnen zijn voor de organisatie in
de (nabije) toekomst. Dit bevestigt het beeld dat ik vooraf had van de respons-
groep. Weer geldt hier de vraag: is het een financiële kwestie, is het geld er om
de ideeën te realiseren, of zijn de aard, de cultuur en de mentaliteit zodanig dat
vernieuwingen worden opgepakt waardoor het bedrijf succesvol is.

Met andere woorden; de wensen van `succesvolle' en `succesarme' bedrijven zijn
wel hetzelfde maar de uitkomsten zijn anders. Misschien blijkt na 10 of 15 jaar
dat het succesvolle bedrijf zijn wensen gerealiseerd heeft terwijl het succesarme
bedrijf het bij `wensdenken' heeft gelaten. Naar mijn verwachting kan toekomstig
onderzoek hierover meer helderheid verschaffen.

8.10. (Eind)conclusies en gevolgen

Hieronder zet ik de belangrijkste resultaten van het praktijkonderzoek op een rij.
Het zijn de resultaten van het in dit hoofdstuk gerapporteerde tweede deel van het
empirisch (hoofd)onderzoek.
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Met een aantal conclusies, suggesties en aanbevelingen vanuit mijn bevindingen
bij de meer succesvolle profit organisaties geef ik de meest waarschijnlijke
accentverschuivingen aan in het toekomstige sociaal en personeelbeleid.'Z

8.10.1 (Eind)conclusies

Het volgende kan uit het tweede deel van het praktijkonderzoek worden geconclu-
deerd:

1. Opvallend meer dan in succesarme organisaties doet men in succesvol-
le organisaties aan loopbaanplanning en management development.
Ook werkt men in succesvolle organisaties meer met flexibel belonen
en doet men meer aan personeelsbegeleiding.

2. Bij het opstellen van personeelsplannen en dergelijke gaat men in
succesvolle organisaties vaker dan in succesarme organisaties uit van
in de organisatie reeds bestaande organisatieplannen. Succesvolle orga-
nisaties werken op dit punt planmatiger dan de hierin meer ad hoc
opererende succesarme organisaties.

3. In succesvolle organisaties vindt men het minder wenselijk om het
sociaal beleid door de personeelmanager te laten vaststellen dan in
succesarme organisaties.

4. Men vindt het bij succesvolle organisaties minder wenselijk dat het
personeelmanagement verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
sociaal beleid dan bij succesarme organisaties.

5. In succesvolle organisaties vindt men het wenselijker dan in succesar-
me organisaties dat (reguliere) taken van de staf naar de lijn worden
overgebracht. Ook vindt men dat daarmee de (bijbehorende) ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeelafdeling dienen
te worden ingekrompen.

6. Zowel in succesvolle als in succesarme organisaties wordt relatief veel
aandacht besteed aan de omgeving. Bij succesvolle organisaties
besteedt men hieraan echter net iets meer aandacht dan bij succesarme
organisaties.

7. Het is zowel bij succesvolle als bij succesarme organisaties duidelijk
dat de personeelfunctie `nieuwe stijl' het verkennen van de omgeving
tot taak heeft.
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8.10.2 Gevolgen

Hiema volgt een nadere interpretatie van de zeven hiervoor in dit hoofdstuk ver-
melde (eind)conclusies. Ik baseer deze interpretatie direct op de feitelijke onder-
zoeksresultaten. Met het door mij gepropageerd vervolgonderzcek kunnen deze
gevolgtrekkingen desgewenst nog nader worden geëvalueerd en uitgewerkt.

Ad 1.
Je zou kunnen zeggen dat in succesvolle organisaties meer resultaatgericht met het
personeel wordt omgegaan dan in succesanrne organisaties. Bij de eerste zijn het
hogere lijnmanagement en de personeelfunctie vanuit de bedrijfsdcelstellingen
gericht op de permanente juiste afstemming van de inzetbaarheid van het personeel
ten behoeve van het productieproces. Het personeel wordt hierbij op een stimule-
rende wijze begeleid.

Ad 2.
Het lijkt erop dat succesvolle bedrijven meer opereren vanuit een bepaalde daar
reeds bekende visie en bedrijfsfilosofie. In dat geval verwacht ik dat het personeel
zich door de herkenbaarheid met `waar het bedrijf voor staat' zich eerder met het
bedrijf identificeert.

Ad 3.
Vooral in succesvolle organisaties wordt het (hogere) lijnmanagement als verant-
woordelijk beschouwd voor het totale en daarmee dus ook voor het sociale beleid.
Van daaruit geredeneerd is ook de vaststelling van dat sociaal beleid de taak, be-
voegdheid en verantwoordelijkheid van het top-I lijnmanagement.

Ad 4.
In het verlengde van de vaststelling van het sociaal beleid ( ad [eind]conclusie 3. )
geldt het volgende. Bij het voeren van een integraal beleid gaat men in succesvolle
bedrijven analoog aan de vaststelling van het sociaal beleid ook bij de uitvcering
van dit beleid uit van een integrale managementverantwoordelijkheid. Het
lijnmanagement is naast de financiën, de techniek et cetera tevens verantwoordelijk
voor (de uitvoering van) het sociaal beleid.

Ad 5.
In succesvolle bedrijven gaat men uit van het principe om taken, verantwoordelijk-
heden en bevcegdheden zo dicht mogelijk bij het productieproces te plaatsen. De
organisatie is daarmee zo plat mogelijk, met een minimum aan (ingewikkelde)
constructies. Het is aannemelijk dat men daarbij vooral kijkt naar wat de tcege-
vcegde waarde van de plaatsing is. Mogelijk is men op stafniveau bij succesarme
organisaties bang voor `terreinverlies' in termen van macht en grootte van de
staffunctie. Wanneer met het overgaan van taken naar de lijn tevens de bevcegdhe-
den en verantwoordelijkheden van de personeelafdeling worden ingekrompen, dan
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hoeft dit echter geenszins tot gevolg te hebben dat de afdeling Personeel minder
belangrijk wordt. Deze organisatiewijziging schept daarentegen nieuwe mogelijk-
heden voor de personeelfunctie. Door reguliere personele taken bij de personeelf-
unctie zelf weg te halen, ontstaat daar de mogelijkheid om zich structureel op
nieuwe zaken te richten.

Ad 6.
Het is duidelijk dat men zowel in succesvolle als in succesarme bedrijven behoor-
lijk wat aandacht aan de omringende omgeving besteedt. Toch verwacht ik dat dit
bij de succesvolle bedrijven meer resultaat oplevert.
Zoals ik hierboven vermeld ( ad [eind]conclusie 5.) verwacht ik namelijk dat vooral
bij de succesvolle bedrijven ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden van de
personeelfunctie. Hier heeft de personeelfunctie `de handen vrij' om zich actief en
met meer aandacht op de omgeving te kunnen richten.

Ad 7.
Vooral bij succesvolle organisaties gaan reguliere taken (ad [eind]conclusie 5.)
over naar de lijn. Er ontstaat dan ook vooral bij de succesvolle organisaties meer
`ruimte' en operationeel potentieel om zich vanuit de personeelfunctie actiever op
ontwikkelingen in de omgeving te richten (ad [eind]conclusie 6.). Doordat in de
succesvolle organisaties de personeelfunctie beter voor nieuwe taken kan worden
ingezet kan men planmatig en structureel een voortrekkende rol vervullen op het
gebied van het pro-actief verkennen van de omgeving.
De personeelfunctie is hier meer in staat om ontwikkelingen niet alleen te volgen
(zoals in de succesarme organisaties veelal het geval zal zijn), maar er ook op
vooruit te lopen. In succesarme organisaties besteedt de personeelfunctie de meeste
tijd aan de reguliere taakuitvoering. De personeelfunctie in de succesvolle
organisaties heeft meer de mogelijkheid om zich initiërend en innoverend op te
stellen. Vanuit het eerder genoemd integraal-managementconcept kan de
personeelfunctie vervolgens vanuit de eigen know-how het verantwoordelijk
lijnmanagement adviserend begeleiden. Zo ligt er een belangrijke taak in het
implementeren van bedrijfsproces-gerelateerde vernieuwingen op het gebied van
sociaal en personeelbeleid.

8.11. Toekomstbeeld

In deze studie belicht ik een aantal HRM-items, die de komende jaren" in de
meer succesvolle (profit) bedrijven naar alle waarschijnlijkheid de aandacht zullen
krijgen.
De noodzaak om aan deze items aandacht te besteden komt onder andere voort uit
diverse maatschappelijke veranderingen~ die, zoals ik eerder aangaf, door de
open verbinding van organisaties met de omringende omgeving3S op deze organi-
saties van invloed zijn.~ Het is een logische en vooral strategische keuze
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wanneer de nieuwe personeelfunctie met nieuwe tcekomst- en omgevingsgerichte
items wordt belast. Dit leidt tot een aanzet voor enkele wijzigingen in de opvatting
over rollen, taken, functies en posities op het gebied van het sociaal en personeel-
beleid.

Het valt op dat `excellente' ondernemingen zich vaak kenmerken door gedurfd
ondememerschap (Peters en Waterman, 1982; Bolwijn en Kumpe 1988, 1989 en
1991). In deze ondernemingen stelt men zich voortdurend open voor veranderin-
gen in en buiten de organisatie." In de Nederlandse vertaling van het werk van
Peters en Waterman is een uitbreiding opgenomen van `excellente' ondememingen
in Nederland. Bovendien stelt Huibregtsen~ in de inleiding van deze Nederlandse
versie (1987, p. 10), dat bekwame medewerkers het best mogelijke uitgangsmate-
riaal voor een excellente onderneming zijn. Ook wordt hier het organisatiebelang
onderstreept om de medewerkers zich pem~anent en met voldoening in zelfstandig-
heid en creativiteit te laten ontwikkelen. Op mijn beurt kan ik vanuit het
onderzoek hieraan verder nog het volgende toevoegen.

Het uitgangspunt is dat de mens geldt als kritische factor voor het succes en daar-
mee voor de generale slaagkans van de arbeidsorganisatie. Hierbij hoort een
flexibel sociaal en personeelbeleid `op maat': een resultaatgericht Human Resour-
ces Management. Volgens de principes van het Human Resources Management is
de mens de `cultuurdrager' van de organisatie. Alleen via de inzet van de werkne-
mers kunnen de bedrijfsfilosofie en de managementvisie zich in de praktijk bewij-
zen. Het is daarom belangrijk dat hun betrokkenheid en motivatie wordt vergroot.
Als de werknemers zich binnen de organisatie verder kunnen ontplooien, leidt dit
tot een symbiose van mens en organisatie.

In succesvolle bedrijven is het sociaal en personeelbeleid een substantieel
onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het sociaal en personeelbeleid is
verankerd in de bedrijfsvisie en daarmee in het bedrijfsbeleid. Het (lijn)mana-
gement is zelf verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van het totale
bedrijfsproces. Dit geldt consequent dus ook voor de opstelling en uitvcering van
het sociaal beleid als onderdeel van dit bedrijfsproces. Als er (reguliere) taken van
de personeelfunctie overgaan naar het lijnmanagement, gaan tevens de verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van de `staf over naar de `lijn'.

Zoals we kunnen zien verschuiven momenteel inderdaad personele taken naar de
lijn. Tevens vindt er een scheiding plaats van beleid (ontwerp) en beheer (uitvoe-
ring).39 Dit betekent enerzijds een verzwaring voor het lijnmanagement, ander-
zijds creëert het ruimte binnen de personeelfunctie. Personeelfunctionarissen zijn
soms bang dat deze verandering een uitholling betekent van hun rol, taak en posi-
tie. Ze zien hun functie, vooral wat betreft de uitvcerende en beheersactiviteiten,
afbrokkelen. Toch ligt hier, naast de dreiging, juist de kans voor een adequate,
resultaatgerichte HRM-aanpak. Zoals we hebben gezien levert de personeelfunctie
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wel een aantal taken in, maar door het oppakken van nieuwe taken neemt het be-
lang van de functie toe. De werkzaamheden zijn immers niet meer uitsluitend
gericht op de sociale en personele aspecten: ze betreffen het totale bedrijfsbeleid.

8.11.1 Intern en extern gerichte ontwikkelingen

In deze studie komt naar voren dat bij de (succesvolle) organisaties de nieuwe
personeelfunctie intern vooral is gericht op de planning, de begeleiding en de belo-
ning van de werknemers. De nieuwe personeelfunctie heeft dus duidelijk een inter-
ne sturingstaak. De personeelfunctionaris wordt meer en meer een strategisch
gericht personeelmanager danwel een managementadviseur, die geacht wordt mee
te denken over het strategisch beleid van de organisatie met daarbij speciale aan-
dacht voor het sociaal en personeelbeleid.

Naast het leidinggeven aan een procesbekwame personeelafdeling zal de personeel-
manager~ ook tot op zekere hoogte inhoudelijk bekend dienen te zijn met de
kerntaken, de `hard-core' van het primaire proces. En wel zodanig, dat vanuit de
eigen discipline een substantiële bijdrage aan het integrale bedrijfsproces wordt
geleverd." Het sociaal beleid is daarbij gelijkwaardig aan andere vormen van
beleid (technisch, financieel-economisch, et cetera). In deze benadering komt het
beleid voort uit en is het gericht op het totale bedrijfsproces.

De nieuwe personeelfunctie levert in het integrale beleidsproces vanuit de soci-
aal-organisatorische invalshoek een toegevoegde waarde in de vorm van een eigen
bijdrage aan onder meer de plannings- en ontwikkelingsactiviteiten in de arbeidsor-
ganisatie.
Het accent ligt dan vooral op de tijdige verwerving, ontwikkeling en inzet van het
menselijk potentieel."Z Daarbij dient de personeelfunctie te anticiperen op
relevante ontwikkelingen binnen en buiten het eigen vakgebied. Het gaat in het
kort om het feit dat er in de organisatie op het juiste moment de kwalitatief en
kwantitatief juiste mensen op de juiste plaats worden ingezet. Dit vereist van de
personeelfunctie en de daarin werkzame personeelfunctionarissen een flexibele en
creatieve opstelling."

Het strategisch sociaal en personeelbeleid zal zich naar verwachting steeds meer
focussen op het verder optimaliseren en toepasbaar maken van het menselijk
potentieel aan talent en kennis. Hoe beter men in de organisatie voor de taken is
toegerust, hoe hoger het bedrijfsresultaat zal zijn. In dit beleid past het om een
eventuele (tijdelijke) financiële teruggang niet proberen op te lossen met massale
ontslagen van werknemers. Dit is slechts in een korte termijn oplossing. Regeren
is ook hier vooruitzien. Indien er te snel teveel personeel wordt ontslagen, komt
op langere termijn het innovatievermogen en daarmee de concurrentiepositie en
dus ook de continuïteit van de organisatie in gevaar.
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Naast de groeiende aandacht voor de personeelsinstrumenten blijkt uit het onder-
zoek tevens, dat er in veel organisaties in toenemende mate aandacht bestaat voor
de omringende omgeving. Men ziet in het verkennen van deze omgeving een (toe-
komstige) taak voor de personeelfunctie. Gerelateerd aan ontwikkelingen in de
(externe) omgeving speelt volgens de respondenten de personeelfunctie een
overwegend beleidsondersteunende rol gericht op de optimalisering van het
menselijk potentieel. De personeelfunctie kan nu dan ook het (eind)verantwoorde-
lijk top-I lijnmanagement verder bewustmaken van de impact die acties op het
sociaal (beleids-)terrein hebben voor de arbeidsorganisatie als geheel.

Dit alles vereist van de personeelfunctionaris `nieuwe stijl' niet alleen professiona-
liteit op het eigen vakgebied, maaz appelleert sterk aan de kennis en het inlevings-
vermogen. De personeelfunctionaris zal zich (veel meer dan voorheen het geval
was) op het totale bedrijfsproces van de arbeidsorganisatie mceten oriënteren. Dit
impliceert een zodanige bedrijfsmatige opstelling vanuit de personeelfunctie, dat
het sociaal beleid en het overkoepelend totaalbeleid van de azbeidsorganisatie
elkaar optimaal versterken. Naaz mijn mening richt de personeelfunctionaris
`nieuwe stijl' in de anticiperende, pro-actieve rol als intermediair `sociaal en
personeelbeleid' zich hierbij vooral op de relatie van de azbeidsorganisatie met de
in- en externe omgeving.
Het gaat hier in de kern om het (door middel van [arbeidsmarkt]verkenningen en
hieruit voortvloeiende interventies binnen en buiten de organisatie) afstemmen van
het kwantitatieve en kwalitatieve personeelaanbod op de geplande activiteiten.
Ik verwacht dat hierbij thema's als kennismanagement"", benchmarking (bedrijfs-
vergelijking)45 en klantgerichtheid~ sterk de aandacht zullen vragen.

Kortom: de nieuwe personeelfunctie zal zich (moeten) richten op sociale en perso-
nele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie om van daaruit breed en

.strategisch bij het bedrijfsproces te worden ingezet.
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Noten bij hoofdstuk 8:

1. Zie hoofdstuk 4.

2. Zie hoofdstuk 1, onderdeel 1.2.2.

3. Hietna volgt een verduidelijking van het begrip 'winst'.

4. Namelijk twee of drie.

5. Zie de betreffende als bijlage opgenomen frequentietabel.

6. Zie de onderdelen 8.5. en 8.7. van dit hoofdstuk.

7. Naast de bedoelde (netto) winstcijfers ben ik vooral uitgegaan van de hieraan verwante

financiële indeling naar het (netto) bedrijfsresultaat. Dit (netto) bedrijfsresultaat bestaat uit het

(bruto) bedrijfsresultaat na aftrek van buitengewone baten en lasten, rentebatenllasten en be-

lastingen, et cetera. Athankelijk van de uitkomst duid ik dit in mijn studie kortheidshalve aan

met `winst' en 'verlies'.

8. Onder de titel `De Omzetcijfers' brengt Het Financieele Dagblad jaarlijks een speciaal
magazine uit.

9. Zie het Decision Makers-ondenoek (DM '94), uitgevoerd door Research and Marketing
(RBcM) te Heerlen, 1994.

10. Ik heb me hierover geïnformeerd bij een aantal gerenommeerde organisaties:
- het Ministerie van Financiën
- de Amsterdamse Effectenbeurs
- het Centraal Planbureau (CPB)
- het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor de goede orde heb ik hierover in een later stadium tevens contact opgenomen met
Bakker, hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad. Deze bevestigde dit (zowel telefonisch

als met de brief van 17 januari 1996, kenmerk FB~shl96.523).

11. Uitgeverij Bonaventura te Amsterdam.

12. Deze Netto Toegevoegde Waarde (NTW) is het verschil tussen de totale opbrengsten van een
onderneming en de kosten van de ingekochte diensten en goederen (FEM, 25e jrg., nr. 19,
p. 26 - 36, september 1994).

13. Over de winstcijfers en het marktaandeel.

14. Zie ook de indeling naar Mulder (1989 en 1991). Deze beschrijft bedrijven in Nederland op
grond van hun aantrekkelijkheid voor werknemers om er te werken. Dit concept is
overgenomen door Gavel, die op deze wijze bedrijven in België in kaart brengt (1994).

I5. Als lid van de Raad van Bestuur van Unilever N.V.
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16. Na korte tijd bleek het merendeel van deze 'succesvolle' ondernemingen in financiële
problemen te zijn geraakt.

17. Hier in deze studie ben ik van de periode 1988 tlm 1990 (de facto 1991) uitgegaan. Zie
hoofdstuk 1, de eindnoten.

18. In de Financiële Telegraaf, van 4 november 1994, wordt op pagina T25 melding gemaakt van
een opgetogen Amsterdamse Beurs als gevolg van een opmerkelijke kwartaalwinst van een
groot Nederlands electronicaconcem. Hierbij mcet wel worden bedacht dat door het bewerken
van de arbeidsmarkten van Azië en Brazilië in deze lage-lonen-gebieden 6000 mensen door
het bedcelde concem aan een baan werden geholpen, ten koste van de Europese werkgelegen-
heid. Hier leidde dit tot een verlies van 7000 arbeidsplaatsen!.

19. De proefgroep.

20. [k heb me allereerst georiënteerd op de jaren 1988 tot en met 1990. Vervolgens bleek dat, los
van enkele marginale veranderingen in de financiële resultaten, ook het daarop volgende jaar
1991 niet tot een echte trendbreuk leidde. Pas na deze periode deden zich een aantal wijzi-
gingen voor, díe overigens niet noodzakelijkerwijs tot andere interpretaties van het daar ge-
hanteerde sociaal en personeelbeleid hoeven te leiden. Vanaf 1991 gingen de banken ABN en
AMRO gefuseerd verder als ABN-AMRO. KNP werd na de fusie omgedoopt tot KNPIBT.
De PTT als holding kreeg de nieuwe naam KPN. Cindu had een zware brand te verduren en
een aantal zakelijk overwegend `succesarme' bedrijven had het zeer zwaar (zie hoofdstuk 1,
onderdeel 1.2.2).

21. Voor de verantwoording verwijs ik naar hoofdstuk 6, waar ik nader in ga op de herken-
baarheid van organisaties en respondenten en op de wetenschappelijke toetsbaarheid van het
onderzoek.

22. De benamingen en vestigingsplaatsen van de organisaties zijn vermeld conform de situatie ten
tijde van het onderzoek (zie de bijlagen).

23. Met deze techniek worden de gemiddelden met elkaar vergeleken waama een tcets plaats vindt
om te bezien of de gemiddelden zodanig van elkaar afwijken dat sprake is van een opvallend
verschil.

24. Vergelijk het navolgende item.

25. Vergelijk de cursussen Personeel, Management en Organisatie, series 562 C, F en G; 579 A
en E, LOI, Leidse Onderwijsinstellingen, 1991 en 1994, Leget, J. en anderen. Zie ook: Leget,
1982.

26. Naar aanleiding van onderzoek bij bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika.

27. Zie vraag L19IP21.

28. De periode van tien jaar is gekozen omdat dit tijdvak voor de betrokken itees (- bevraagden)
redelijk goed is te overzien. Het is zeker niet denkbeeldig dat de antwoorden op deze vragen
over de tcekomst een langere `houdbaarheid' hebben dan de aangegeven tien jaar. Zelfs in de
meest recente HRM-ontwikkelingen (tot begin 1997) zie ik namelijk geen aanleiding voor sub-
stantiële accentverschuivingen.
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29. Vergelijk hoofdstuk 3, het gedeelte over de open-systeemtheorie.

30. Het gemiddelde van de succesvolle bedrijven is 10.4 en van succesarme 9.6 op de gehanteerde

schaal van de vragenlijst (verhouding succesvol : succesarm - 13 : 12).

31. Zie het in hoofdstuk 7 beschreven Erasmusonderzoek, waar het gebruik van dit soort
instrumenten cruciaal blijkt.

32. Ik maak de lezer er op attent dat ik in hoofdstuk 7 de resultaten rapporteer van het eerste deel

van het empirisch (hoofd)onderzoek. Daar wordt de visie van het hogere lijnmanagement met

die van het personeelmanagement gecontrasteerd. Ook worden daar de profit en de non-profit
sector tegen elkaar afgezet. Aan het einde van hoofdstuk 7 geef ik een samenvatting van
conclusies uit het bedoelde eerste deel van het praktijkonderzoek.

33. In 1997 blijken deze HRM-items en de overige uitkomsten van het onderzoek nog steeds gel-
dig en actueel (zie hoofdstuk 7, onderdeel 7.4. en hoofdstuk 8, onderdeel 8.6.). Er is in
arbeidsorganisaties vooral een groeiende behoefte aan meer flezibiliteit en innovativiteit.

34. Denk hierbij niet in de laatste plaats aan de verdere automatisering en andere omwikkelingen

op onze weg naar het `cyberspace-tijdperk'. Vergelijk de bijdrage van de hoogleraar Tissen
over de 'mens-onafhankelijke kennis' aan het congres van het Nederlands Studie Centrum

(NSC) `Kennis heeft concurrentiekracht', Amsterdam, oktober 1996. Zie tevens: Rifkin: 'The

end of work: The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era', New

York: TarcherlPutnam, 1995, in: PW, Vakblad voor Personeelsmanagement, p. 14-19,

september 1996.

35. Zie hoofdstuk 3.

36. Deze invloed is wederkerig: dus de organisatie oefent ook zelf invloed uit op de omringende

omgeving.

37. Deze `open mind'-houding correspondeert met de ideeën van Koopman-Iwema en Wiegersma
over de combinatie van de open-systeemtheorie en de sociotechnische systeem-benadering(zie
hoofdstuk 3, onderdeel 3.8. en verder).

38. Huibregtsen is directeur van de organisatie-adviesorganisade McKinsey 8t Company.

39. Zie de voorgaande hoofdstukken en tevens Yntema, 1990. Het beeld van mijn onderzoek komt
tot op zekere hoogte overeen met de uitkomsten van het onderzoek van de Erasmus-
universiteit, faculteit Bedrijfskunde te Rotterdam. Men stelt daar dat het accent in de periode
eind jaren negentig vooral ligt op decentralisatie, flexibilitei[, personeelsvooniening, training
en efficiency. Er wordt vooral een sterkere aandacht gesignaleerd voor emancipatie en
ontstaffing (verschuiving van HRM-taken naar het [decentralel lijnmanagement). In de bedoel-
de studie van 1995 onderzocht men 217 organisaties in de private en in de publieke sector met
meer dan tweehonderd werknemers. Het ondencek maakt deel uit van een Europese studie
door de Cranfield School of Management, Engeland. Hier ondetzoekt men trends in het hrm,
human resources management. De Erasmusuniversiteit werkte bij de enquête samen met het
werving- en selectiebureau KIF-Associates. (Bron: PM, Personeelsmanagement, Actualiteiten
en achtergronden, oktober 1995.)

40. Behalve het aspect 'leiding geven' geldt dit ook voor de rest van de personeelfunctie.

191



41. Naast de eerdere aandacht voor de kerntaken (`core-busittess' of 'hard~ore': wat doet de
organisaáe ?) komt met de icenemende concurrenáe het accent in de organisaáe nu vooral te
liggen op de zogeheten kern-competenáes (`core-competence[s]': wat kan de organisaáe).
`The human interest' of 'employability' wordt voor de concurrenáeposiáe van arbeidsorganisa-
áes steeds meer van doorslaggevend belang. Hierbij gaat het om de contribuáe(s), de
meerwaarde die de medewerkers bijdragen of kunnen bijdragen aan het bereiken van de
organisaáedcelstellingen. Vergelijk hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.1 en hoofdstuk 5, onderdeel
S.tí. (Zie ook: Van Sluijs en Kluytmans, 1996 en 1997).

42. Het gaat hierbij om het vergroten van de werkelijke inzetbaarheid (de emloyability) van de
medewerkers door een goede planning en een sámulerend talent-management.

43. Vergelijk hoofdstuk 2, onderdee12.6.

44. Hieronder wordt het beheren van kennis verstaan. Dit is het zorgdragen voor drie facetten van
menselijke kennis:
- importeren en afstoten van kennis
- valideren, borgen en distribueren van kennis
- combineren en (verder) ontwikkelen van kennis.
(Zie tevens hoofdstuk 5, onderdee15.11.)

45. ZievoorbedrijfsvergelijkingenbenchmarkingCamp,1992;DeVriendenTimmetman,1995.
Vergelijk dit ook met de projecten `benchmarking~bedrijfsvergelijking'van l.eget en anderen,
1996. Dit soort bedrijfsvergelijking is veel meer dan bijvoorbeeld het leveren en vergelijken
van ken- en stuurgetallen. In het kort komt het op het volgende neer:
- benchmarking is er niet alleen voor de industrie, maar zeker ook voor de (non-profit)

dienstverlening
- benchmarking waakt voor `zelfingenomenheid', denk aan de wet van de remmende

voorsprong, daarom: zelfs al ben je de beste blijf dan ook de beste door je te meten
met anderen

- benchmarking vergelijkt geen producten, maar processen (`de weg waarlangs'
producten of diensten worden gerealiseerd), daarom is een departement of andere
(overheidsklienst vaak goed te vergelijken met bijvoorbeeld een mulá-naáonal

- benchmarking is geen incidentele acáe, maar als managementstrategie een continu
(cyberneásch) proces.

46. Bedoeld wordt: de benadering 'op maat' van in- en exteme afnemers van producten en
diensten. `Klantgericht' betekent dus niet zonder meer hetzelfde als `klantvriendelijk'.
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Bijlage 1

Frequentietabel van onderzoekspool en responsegroep (de
frequenties tonen de respons vanuit de organisaties)

Organisaties Compl Freq Perc Tot.Perc

-- 0~`
Shell 1
Unilever 2
PTT (Telecom) 3

~~
IBM Nederland 5
Bank Ned. Gemeenten 6

~~
BP Ned. Holdings BV 8

~~

5 2.9 2.9
1 .6 3.4
1 .6 4.0
2 1.1 5.2

2 1.1 6.3
3 1.7 8.0

1 .6 8.6

Johnson Wax Euro-
plant BV 10

Van Nelle 11
ECT BV 12
Maasglas BV 13
Gist Brocades NV 14
Thomassen 8L Drijver-

Verblifa NV 15

Holec NV 17
Koninklijke Theodorus

Niemeijer B 18
Delta Lloyd 19
DAF 20

~~

Koninklijke Ahold NV 22
Centraal Beheer 23
ICI Nederlande 24
Volmac Software Groep 25
Interpolis 26

1 .6 9.2
1 .6 9.8
1 .6 10.3
1 .6 10.9
3 1.7 12.6

3 1.7 14.9

3 1.7 16.7
3 1.7 18.4
3 1.7 20.1

1 .6 20.7
2 1.1 21.8
3 1.7 23.6
2 1.1 24.7
1 .6 25.3

Scania Nederland 28 1 .6 25.9
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Exxon Nederland 29 1 .6 26.4
Du Pont Nederland 30 1 .6 27.0
Wolters Kluwer 31 1 .6 27.6
Avéro 32 1 .6 28.2
Pakhoed Holdings 33 1 .6 28.7
Pon Holdings 34 4 2.3 31.0

Codperatieve Centrale
Rabobank BA 36 2 1.1 32.2

AKZO 37 1 .6 32.8
DOW Benelux 38 3 1.7 34.5
NMB Postbank 39 2 1.1 35.6
AMEV 40 2 1.1 36.8
KLM NV 41 3 1.7 38.5
AMRO Bank 42 1 .6 39.1
Kon. Ned. Hoogovens en

Staalfabr.NV 43 2 1.1 40.2
ABN Bank 44 1 .6 40.8
Heineken NV 45 2 1.1 42.0

~~

Sara Lee~DE 47 1 .6 42.5
SHV Holdings 48 1 .6 43.1

Koninklijke Ned.
Papierfabrieken 50 3 1.7 44.8

Van Berkels Patent NV 51 2 1.1 46.0
Hollandia Kloos 52 1 .6 46.6
Multihouse 53 2 1.1 47.7
Smit Internationale NV 54 3 1.7 49.4
NV Verenigde

Glasfabrieken 55 3 1.7 51.1
ACF Holding NV 56 1 .6 51.7
Cindu International NV 57 1 .6 52.3

~~

DSM 59 2 1.1 53.4
Nationale Nederlanden 60 2 1.1 54.6
Vredestein NV 61 2 1.1 55.7
Wijers Beheer 62 2 1.1 56.9
Ministerie v. Binnenlandse

Zaken 63 6 3.4 60.3
Ministerie v. Economische

zaken 64 5 2.9 63.2
Ministerie v. Justitie 65 3 1.7 64.9
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Ministerie v. Soc. Zaken
en Werkgel. 66 9 5.2 70.1

Ministerie v. Welz.,
Volksg. en Cul. 67 3 1.7 71.8

Rijkswaterstaat 68 4 2.3 74.1
Provincie Noord-Holland 69 1 .6 74.7
Hoogheemraadschap van

Edam 70 2 1.1 75.9
Provincie Gelderland 71 3 1.7 77.6
Provincie Noord-Brabant 72 2 1.1 78.7
Provincie Zuid-Holland 73 2 1.1 79.9
Instituut voor poven 74 1 .6 80.5
Koninklijke Bibliotheek 75 2 1.1 81.6
Sociale Verzekeringsbank 76 2 1.1 82.8
Gemeentelijk Admin.

Kantoor A'dam 77 2 1.1 83.9
ANWB 78 3 1.7 85.6
Academisch Ziekenhuis

Leiden 79 1 .6 86.2
Ziekenhuis Sint

Antoniushove 80 2 1.1 87.4
Diaconessenhuis 81 1 .6 87.9
Catherina Ziekenhuis 82 2 1.1 89.1
Ziekenhuis Leyenburg 83 1 .6 89.7
Antoni van Leeuwenhoek

Ziekenhuis 84 2 1.1 90.8
Gemeente Amsterdam 85 2 1.1 92.0
Gemeente Rotterdam 86 2 1.1 93.1
Gemeente Utrecht 87 2 1.1 94.3
Gemeente Groningen 88 3 1.7 96.0
Gemeente Maastricht 89 3 1.7 97.7
Gemeente Eindhoven 90 3 1.7 99.4
AEGON NV ~`~`~` 91 1 .6 100.0

TOTAAL 174 100.0 100.0

Totaal: 174 Manco's:0
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Verklarende opmerkingen bij de frequentietabel:

De opbouw van deze lijst komt overeen met de volgorde en codering van
organisaties op de door mij ontworpen en gehanteerde verzendlijst. De benaming
van organisaties is die zoals ten tijde van het onderzoek.
De organisaties zijn in een min of ineer willekeurige volgorde opgenomen. Bij de
grotere organisaties zijn per categorie (lijn of personeel) meerdere vragenlijsten
uitgezet. In een aantal gevallen heeft men bij de responderende organisatie de
antwoorden in één reactie samengevoegd.

~ niet traceerbaar
~`~` non-response van de organisaties met de nummers 4, 7, 9, 16, 21, 27, 35,

46, 49 en 58 (hier niet met naam genoemd)
~`~`~` nagekomen reactie: deels meegenomen in het praktijkonderzoek [het

empirisch (hoofd)onderzoek];
de frequentietabel (die de respons aangeeft) telt daarom niet op tot 173,
maar tot 174.
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Bijlage 2

Vragenlijst voor lijnmanagers

Toelichting op de enquête

De vragenlijst is als volgt opgebouwd:

1. identificatievragen
2. de taken en bevoegdheden van de personeelsafdeling
3. recente, en gewenste ontwikkelingen op korte temujn
4. verwachte ontwikkelingen op lange termijn

Ad 1.
Hierin zal niet naar persoonlijke informatie worden gevraagd maar naar algemene
informatie over uw functie in de organisatie.

Ad 2.
Hierin wordt gevraagd naar bevoegdheden van de huidige personeelsafdeling.

Ad 3.
De vragen in dit gedeelte zullen handelen over de recente veranderingen op het
gebied van het sociaal beleid in uw organisatie. Tevens zal naar gewenste
ontwikkelingen worden gevraagd.

Ad 4.
Het laatste deel tenslotte zal gaan over de veranderingen in uw organisatie
gerelateerd aan een aantal lopende of te verwachten ontwikkelingen in de
maatschappij.

Definities

In de vragenlijst worden een aantal begrippen gebruikt die voor meerdere uitleg
vatbaar kunnen zijn. Om verwarring te voorkomen hebben wij hieronder de door
ons gehanteerde definities op een rijtje gezet.

Lijnmanagement: leiding van de organisatie.

Managementteam: overkoepelend, interdisciplinair overleg- enlofbesluit-
vormingsorgaan.
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Personeelsmanagement: leiding van de afdeling personeel.

Sociaal beleid: dat gedeelte van het organisatiebeleid dat specifiek
betrekking heeft op de mens in de arbeidsorganisatie.

Lijnmanagers

Identificatievragen

1. Welke functie vervult u in uw organisatie?

2. Wat voor soort managementfunctie is dit?

~ algemeen

0 bestuurlijk~juridisch

0 economisch

0 financieel

~ technisch

~ sociaal

~ anders, . ..... . .

3. Hoe groot (aantal medewerkers) is het organisatie onderdeel waaraan u di-
rect of indirect leiding geeft?

. . . .. .... . . . medewerkers

De volgende vragen zijn gericht op het sociaal beleid in uw organisatie.

4. Op welk van onderstaande terreinen wordt in uw organisatie structurele
(i.t.t. ad hoc) aandacht besteed? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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~ training en opleiding

0 management development

~ loopbaanplanning

~ werving en selectie

~ flexibel belonen

~ personeelsplanning

0 personeelsbegeleiding

~ anders, ... ........

Sa. Wie is in uw organisatie verantwoordelijk voor de formuleringlvaststelling
van het sociaal beleid?

0 personeelsmanagement

~ lijnmanagement

0 beide

Sb. En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal beleid?

~ personeelsmanagement

0 lijnmanagement

~ beide

6. Liggen er algemeen gerichte organisatie-londernemingsplannen aan ten
grondslag wanneer er bijvoorbeeld personeelsplannen~ opleidingsplannen
etc. worden opgesteld?

0 altijd

0 bijna altijd
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7. Het personeelsmanagement:

~ bepaalt het sociaal beleid

0 levert een zeer grote bijdrage aan het sociaal beleid

levert een grote bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert een bijdrage aan het sociaal beleid

0 levert nauwelijks (of geen) bijdrage aan het sociaal beleid

8. Heeft de personeelsmanager zitting in het managementteam?

0 ja

~ nee

0 anders . ....................................

9. De inbreng van het personeelsmanagement in het totale ondernemingsbeleid
is

0 groot

~ tamelijk groot

~ groot noch klein

~ tamelijk klein

~ klein
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10a. Hoe vaak wordt er in uw azbeidsorganisatie een beroep gedaan op externe
ondersteuning (ondersteuning van adviesbureaus) waar het gaat om het
sociaal beleid'?

~ zeer vaak

~ vaak

0 soms

0 zelden

0 nooit

lOb. Is dit gezien de voorgaande vijf jazen een

~ stijging

~ daling

0 gelijkblijvend

~ niet van toepassing

Recente en door u gewenste ontwikkelingen op korte termijn (tot 5jaar)

11. In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
het gebied van lijnmanagement:

~ gecentraliseerd

~ gedecentraliseerd

12. In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkheden en bevcegdheden op
het gebied van sociaal beleid:

~ gecentraliseerd

~ gedecentraliseerd
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13. In de organisatie zijnlworden taken op het gebied van het sociaal beleid
ondergebracht bij het lijnmanagement? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

0 ja, uitvoerende (b.v. formatie, administratie etc.)

0 ja, beleidsvoorbereidende

~ nee

0 anders . ................................................

14. Hoeveel aandacht moet er, in vergelijking met de huidige situatie, in uw
organisatie volgens u besteed worden aan: (u kunt het antwoord aankruisen)

meer evenveel minder

training en opleiding ~

management development 0

loopbaanplanning 0

werving en selectie ~

flexibel belonen ~

personeelsplanning 0

personeelsbegeleiding 0

anders, ...........

Hieronder staan een aantal stellingen. Ukunt aangeven of u de beschreven situatie
wenselijk of onwenselijk vindt voor uw organisatie.

15. Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk te zijn voor de
vaststelling van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk
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~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk

16. Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk te zijn voor de
uitvoering van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk

17. Wanneer er personeelsplannenlopleidingsplannen etc. worden vastgesteld
behoren daar plannen van het management aan ten grondslag te liggen.

0 zeer wenselijk

0 wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

18. De personeelsmanager behoort zitting te hebben in het managementteam.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk
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~ onwenselijk

0 zeer onwenselijk

19. Indien taken van staf naar lijn worden overgebracht, behoren ook de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeelsafdeling te
worden ingekrompen.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

20. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van
lijnmanagement behoren zover mogelijk te worden gedecentraliseerdlgede-
legeerd.

0 zeer wenselijk

~ wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk

21. Taken op het gebied van sociaal beleid zouden vaker moeten worden
uitbesteed (extern).

~ zeer wenselijk

~ wenselijk
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~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

Verwachte ontwikkelingen op langere termijn (tot 10 jaar)

22. Aan welke topics zal in de toekomst ( tot 10 jaar), volgens u, aandacht
worden besteed in uw organisatie? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

~ emancipatie (van diverse groepen)

~ Europese eenwording~mondialisering

~ vergrijzing

~ technologische ontwikkeling

0 medezeggenschapldemocratisering

~ flexibilisering arbeidsvoorwaarden

0 welzijn, veiligheid, gezondheid

0 anders . ..................

23. Zal de afdeling personeel bij de voornoemde topics
voornamelijk uitvoerend, beheersmatig I beleidsondersteunend I
beleidsbepalend bezig zijn?

~` emancipatie (van diverse
groepen)

~` Europese eenwording~-
mondialisering

uitvoe- beleids- beleids- n.v.t.
rend~ onder- bepalend
beheer steunend

o a o a
~ ~ ~ 0
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~` vergrijzing

~` technologische ontwikkeling

~` medezeggenschapldemocrati-
sering

~` flexibilisering arbeidsvoor-
waarden

~` welzijn, veiligheid, gezond-
heid

~` anders,

24. Ziet u in relatie met voorgaande topics een taak weggelegd voor de afdeling
personeel in het verkennen van ontwikkelingen in de samenleving?

~ ja zeker wel

~ ja waarschijnlijk

0 weet niet

0 nee waarschijnlijk niet

~ nee zeker niet

Indien u nog opmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder vermelden.

Bedankt voor uw medewerking!
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Bijlage 3

Vragenlijst voor personeelmanagers

Toelichting op de enquête

De vragenlijst is als volgt opgebouwd:

1. identificatievragen
2. de taken en bevoegdheden van de personeelsafdeling
3. recente, en gewenste ontwikkelingen op korte termijn
4. verwachte ontwikkelingen op lange tennijn

Ad 1.
Hierin zal niet naar persoonlijke informatie worden gevraagd maar naar algemene
ínformatie over uw functie in de organisatie.

Ad 2.
Hierin wordt gevraagd naar bevoegdheden van de huidige personeelsafdeling.

Ad 3.
De vragen in dit gedeelte zullen handelen over de recente veranderingen op het
gebied van het sociaal beleid in uw organisatie. Tevens zal naar gewenste
ontwikkelingen worden gevraagd.

Ad 4.
Het laatste deel ten slotte zal gaan over de veranderingen in uw organisatie
gerelateerd aan een aantal lopende of te verwachten ontwikkelingen in de
maatschappij .

Definities

In de vragenlijst worden een aantal begrippen gebruikt die voor meerdere uitleg
vatbaar kunnen zijn. Om verwarring te voorkomen hebben wij hieronder de door
ons gehanteerde definities op een rijtje gezet.

Lijnmanagement: leiding van de organisatie.

Managementteam: overkoepelend, interdisciplinair overleg- enlof besluit-
vormingsorgaan.
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Personeelsmanagement: leiding van de afdeling personeel.

Sociaal beleid: dat gedeelte van het organisatiebeleid dat specifiek
betrekking heeft op de mens in de arbeidsorganisatie.

Personeelsmanagers

Identificatievragen

1. De afdeling personeel (P-afdeling) waar u werkt is een:

~ centrale afdeling (ga naar vraag 2)

~ decentrale afdeling (ga naar vraag 3)

2. Zijn er decentrale P-afdelingen in uw organisatie?

~ ja

0 nee er is slechts één (centrale) afdeling

3. Is de P-afdeling een zelfstandige eenheid of gecombineerd met andere
disciplines? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

~ onafhankelijk

~ samen met organisatie ( ontwikkeling)

0 samen met informatisering

~ samen met automatisering

0 anders, ....................................

4. Hceveel medewerkers werken er op uw afdeling, uitgedrulct in full time
equivalenten (FTE)?

............FTE

208



5. Zijn de taken die de P-afdeling verricht voornamelijk uitvoerend, beleids-
voorbereidend of beleidsbepalend?

~ uitvoerend

~ beleidsvoorbereidend

~ beleidsbepalend

0 anders, ....................................

Taken en bevoegdheden van de personeelsafdeling ,
~,~e~ ts :~e er.~ ~a.eTe r~T -

~,~~. ; ; ~i~ ~ ~~- n, ~ ~r,

6. Op welk van onderstaande terreinen wordt in uw organisatie structurele
(i.t.t. ad hoc) aandacht besteed? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

0 training en opleiding

0 management development

~ loopbaanplanning

~ werving en selectie

~ flexibel belonen

~ personeelsplanning

0 personeelsbegeleiding

~ anders, ....................................

7a. Wie is in uw organisatie verantwoordelijk voor de formulering~vaststelling
van het sociaal beleid?

0 personeelsmanagement

~ lijnmanagement

~ beide
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7b. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal beleid?

~ personeelsmanagement

~ lijnmanagement

~ beide

8. Liggen er algemeen gerichte organisatie-londememingsplannen aan ten
grondslag wanneer er bijvoorbeeld personeelsplannenl opleidingsplannen
etc. worden opgesteld?

~ altijd

~ bijna altijd

~ soms

~ bijna nooit

~ nooit

9. Het personeelsmanagement:

bepaalt het sociaal beleid

~ levert een zeer grote bijdrage aan het sociaal beleid
0 levert een grote bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert een bijdrage aan het sociaal beleid

~ levert nauwelijks (of geen) bijdrage aan het sociaal beleid

10. Heeft de personeelsmanager zitting in het managementteam?
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11. De inbreng van het personeelsmanagement in het totale ondernemingsbeleid
is

~ groot

~ tamelijk groot

0 groot noch klein

~ tamelijk klein

~ klein

12a. Hoe vaak wordt er in uw arbeidsorganisatie een beroep gedaan op externe
ondersteuning (ondersteuning van adviesbureaus) waar het gaat om het
sociaal beleid?

~ zeer vaak

0 vaak

~ soms

~ zelden

0 nooit

12b. Is dit gezien de voorgaande vijf jaren een:

~ stijging

~ daling

~ gelijkblijvend

0 niet van toepassing
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Recente en door u gewenste ontwikkelingen op korte termijn (tot S jaar)

13. In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
het gebied van lijnmanagement:

~ gecentraliseerd

0 gedecentraliseerd

14. In de organisatie zijnlworden verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
het gebied van sociaal beleid:

0 gecentraliseerd

0 gedecentraliseerd

15. Zijnlworden in de organisatie taken op het gebied van het sociaal beleid
ondergebracht bij het lijnmanagement? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

0 ja, uitvoerende (b.v. formatie, administratie etc.)

~ ja, beleidsvoorbereidende

~ nee

~ anders, ....................................

16. Hceveel aandacht moet er, in vergelijking met de huidige situatie, in uw
organisatie volgens u besteed worden aan: (u kunt het antwoord aankruisen)

meer evenveel minder

training en opleiding ~

management development ~

loopbaanplanning 0
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werving en selectie

flexibel belonen

personeelsplanning

personeelsbegeleiding

o a oa o 0o a o
~ 0 ~

anders . ........................................

Hieronder staan een aantal stellingen. U kunt aangeven of u de beschreven situatie
wenselijk of onwenselijk vindt voor uw organisatie.

17. Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk te zijn voor de
vaststelling van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk

18. Het personeelsmanagement dient verantwoordelijk te zijn voor de
uitvoering van het sociaal beleid.

~ zeer wenselijk

0 wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk
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19. Wanneer er personeelsplannenlopleidingsplannen etc. worden vastgesteld
behoren daar plannen van het management aan ten grondslag te liggen.

~

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ zeer onwenselijk

onwenselijk

20. De personeelsmanager behoort zitting te hebben in het managementteam.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

0 onwenselijk

~ zeer onwenselijk

21. Indien taken van staf naar lijn worden overgebracht, behoren ook de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personeelsafdeling te
worden ingekrompen.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk
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22. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van
lijnmanagement behoren zover mogelijk te worden gedecentraliseerdlgede-
legeerd.

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

0 wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

~ zeer onwenselijk

23. Taken op het gebied van sociaal beleid zouden vaker mceten worden
uitbesteed (extern).

~ zeer wenselijk

~ wenselijk

~ wenselijk noch onwenselijk

~ onwenselijk

0 zeer onwenselijk

Verwachte ontwikkelingen op langere termijn (tot 10jaar)

24. Aan welke topics zal in de toekomst ( tot 10 jaar), volgens u, aandacht
moeten worden besteed in uw organisatie? ( meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

0 emancipatie (van diverse groepen)

~ Europese eenwordinglmondialisering

~ vergrijzing

~ technologische ontwikkeling
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0 medezeggenschap~democratisering

0 flexibilisering arbeidsvoorwaarden

~ welzijn, veiligheid, gezondheid

~ anders, ....................................

25. Zal de P-afdeling bij de voornoemde topics voornamelijk uitvoerend,
beheersmatig I beleidsondersteunend I beleidsbepalend bezig zijn?

uitvoe- beleids- beleids- n.v.t.
rend~ onder- bepalend
beheer steunend

~` emancipatie (van
diverse groepen)

~` Europese eenwor-
dinglmondialisering

~` vergrijzing

~` technologische ont-
wikkeling

~` medezeggenschaplde-
mocratisering

~` flexibilisering arbeids-
voorwaarden

~` welzijn, veiligheid,
gezondheid

~` anders, .. ......

~ 0 0 ~

a o 0 0
o a a o
o a o 0
o a o 0
~ 0 ~ ~

o a a o
o a o 0
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26. Ziet u in relatie met voorgaande topics een taak weggelegd voor de P-
afdeling in het verkennen van ontwikkelingen in de samenleving?

~ ja zeker wel

~ ja waarschijnlijk

~ weet niet

nee waarschijnlijk niet

0 nee zeker niet

Indien u nog opmerkingen heeft, dan kunt u deze hieronder vermelden.

Bedankt voor uw medewerking!
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Epiloog

Het is mijn bedoeling om met deze studie een bijdrage te leveren aan het besef dat
sociaal en personeelbeleid van groot belang zijn voor de uiteindelijke bedrijfsresul-
taten van arbeidsorganisaties. Mijns inziens ben ik erin geslaagd om een
samenhang aan te tonen tussen het sociaal en personeelbeleid enerzijds en het
(zakelijk) succes van organisaties anderzijds. Dit strekt aanwijsbaar verder dan
alleen het vermoeden van die samenhang.

Ik tracht aan te tonen dat in arbeidsorganisaties `winst' is te behalen op het gebied
van `mens' en `menssturing' met een resultaatgericht sociaal en personeelbeleid
(het `human resources management'). Als mij dat inderdaad is gelukt, dan zijn we
een stukje verder op weg naar de bewustwording dat de mens werkelijk geldt als
een kritische factor voor het succes van organisaties.

Dit impliceert tevens een belangrijke toegevoegde waarde van de personeelfunctie
als specialisme in de arbeidsorganisatie aan het sociaal beleid en daarmee aan het
totale bedrijfsproces. Hopelijk nodigen de in kaart gebrachte onderzoeksresultaten
uit tot verdere bestudering van deze materie. Zo komen de sterk bedrijfsmatig
gerichte ontwikkelingen in de non-profit sector zeker voor verder onderzoek in
aanmerking.

Ook zouden reeds in gang gezette en nog komende grote en structurele veranderin-
gen op het gebied van financiële bedrijfsresultaten bij de profit sector onderzocht
moeten worden op trends en trendbreuken op de langere termijn, die gerelateerd
zijn aan het sociaal en personeelbeleid van de betreffende organisaties.
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Samenvatting

Personeelbeleid en succes van organisaties:
resultaatgericht human resources management
in Nederland

Sociaal en personeelbeleid in ontvvikkeling

Arbeidsorganisaties ondervinden in toenemende mate de invloed van maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Op hun beurt beïnvloeden zij ook zelf hun maatschappelijke
omgeving.
In dit onderzoek bestudeer ik het krachtenveld in en rond arbeidsorganisaties dat
hiermee verband houdt. Naast veranderingen van meer financiële, economische,
politieke en technische aard, staan in mijn praktijkgerichte studie vooral concrete
ontwikkelingen centraal op het terrein van het sociaal en personeelbeleid.'

Onderzoeksvraag

In deze studie onderzoek ik of er een aanwijsbare relatie bestaat tussen ener-
zi~jds het sociaal en personeelbeleid en anderzijds het (zakelijk) `succes' van
arbeidsorganisaties. In essentie is de onderzoeksvraag dus gericht op het
verband tussen sociaal en personeelbeleid en (zakelijk) `succes'. Als er zo'n
verband bestaat wil ik dit nog nader preciseren. Vooral zoek ik naar de ingredi-
enten van het sociaal en het personeelbeleid die een bijdrage leveren aan het
(zakelijk) `succes' van de organisatie. Dit vereist allereerst een heldere definiëring
van wat ik in dit verband onder `succes' versta.

Definities van succes in de profit en non-profit sector

Ik bekijk de bijdrage van het sociaal en personeelbeleid aan het zakelijk succes van
het integrale (totaal)beleid van de arbeidsorganisatie. Voor de profit sectorz werk
ik met het begrip `netto financieel bedrijfsresultaat', de structurele winst. Bij de
non-profit sector lijkt onderscheid naar succes mogelijk op grond van het op de
efficiency betrekking hebbende begrip `bedrijfsmatig resultaat'. Beide benaderin-
gen van `succes' komen in deze studie uitgebreid aan de orde. In het onderzoek
ga ik daarbij vooral verder in op het succes bij de profit sector.
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Drie benaderingen

Bij het vorengaande moet worden bedacht dat er minstens drie niveaus zijn waarop
de onderzochte materie is te benaderen:
~` macro-niveau: de strategische benadering
~` meso-niveau: de praktische benadering
~` micro-niveau: de detaillistische benadering.

Mijn uitgangspunt ligt bij de strategische benadering van het Human Resources
Management.3 Door toetsing aan de praktijk leidt dit vervolgens tot een aantal
conclusies en aanbevelingen.

Hoofdstukindeling

In een aantal hierna vermelde hoofdstukken rapporteer ik de literatuurstudie en het
praktijkonderzoek. Vooraf aan de hoofdstukken neem ik een voorwoord, een inlei-
ding en een leeswijzer op. Het geheel wordt afgesloten met een epiloog, een sa-
menvatting, een literatuuropgave en enkele bijlagen.

Hoofdstuk 1.
Personeelbeleid en succes van organisaties: resultaatgericht human resources
management in profit en non-profit organisaties ( literatuuronderzcek)
Hier schets ik het doel en de aanpak van mijn studie.
Met een eerste verkenning van enkele voor het onderzoek relevante begrippen
formuleer ik de probleemstelling.

Hoofdstuk 2.
Succes en het sociaal beleid volgens de principes van het human resources
management (hrm) (literatuuronderzcek)
In dit hoofdstuk onderscheid ik profit en non-profit organisaties naar de mate van
hun succes en relateer dit aan het sociaal beleid binnen die arbeidsorganisaties.

Hoofdstuk 3.
De bijdrage vanuit het sociaal beleid aan het totale bedrijfsbeleid van arbeids-
organisaties: succes, effectiviteit en efficiency van arbeidsorganisaties bezien
vanuit de cybernetica, de open-systeemtheorie en de sociotechniek: een
theoretische basis voor onderzoek naar resultaatgericht human resources
management piteratuuronderzoek)
Ik laat zien dat de interactie tussen het lijnmanagement en de personeelfunctie
mede van invloed is op de optimalisering van de inzet van de medewerkers en
daarmee voor de mate van succes van de arbeidsorganisatie. Het sociaal beleid is
daarmee deel van het totale ondernemingsbeleid. Talentmanagement biedt dan een
logisch aangrijpingspunt voor een resultaatgerichte human resources benadering.
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Deze invalshoek ontstaat uit nieuwe percepties over de cybernetica (stuurkunde),
de open-systeemtheorie en de moderne sociotechniek.

Hoofdstuk 4.
Het succes van een bedrijfsmatige non-profit sector (literatuurverkenning en
praktisch deelonderzcek)
Ik onderzoek of er ook bij de non-profit organisaties een verdeling is aan te bren-
gen naar succesvol en succesarm: een analytische beschouwing van `succes' bij de
overheid als belangrijke component van de non-profit sector.

Hoofdstuk 5.
Termen, achtergronden en onderlinge verbanden (verdieping van de
terminologie)
Hier geef ik de achtergronden en een nadere uitwerking van de belangrijkste ter-
men die ik elders in deze studie gebruik, of waarnaar ik verwijs. Ik plaats deze
termen zoveel mogelijk in hun onderlinge verband.

Hoofdstuk 6.
Het onderzcek: doelstelling en methodische opzet ( achtergronden van het
praktijkonderzoek)
Ik beschrijf in grote lijn de opzet van het empirisch onderzoek om mijn hypothese
te toetsen. Hierbij besteed ik aandacht aan de doelstelling en aan de gebruikte
methode bij de opstelling van de enquête en bij de selectie van de onderzoeks-
pool.'

Hoofdstuk 7.
De eerste fase van het empirisch (hoofd)onderzcek: sociaal en personeelbeleid
volgens het hogere lijn- en personeelmanagement in de profit en de non-profit
sector (prakti,jkonderzoek, deel 1)
In dit hoofdstuk over de eerste fase van het praktijkonderzoek contrasteer ik de
visie van het hogere lijnmanagement met de visie van het personeelmanagement.
Hierbij gaat het om het huidige bevinden van de respondenten én om hun opvattin-
gen met betrekking tot een adequater sociaal en personeelbeleid. Tevens richt ik
me in deze fase op het contrast van de profit met de non-profit sector. Aan het
eind van dit hoofdstuk zet ik de feiten nog eens helder op een rij.

Hoofdstuk 8.
De tweede fase van het empirisch (hoofd)onderzcek: een contrastvergelijking
van het sociaal en personeelbeleid bij succesvolle en succesarme (profit)
organisaties (prakti,jkonderzcek, deel 2)
De bedoeling van dit hoofdstuk is om de tweede fase van het praktijkonderzcek
te rapporteren. Ik richt me hierbij vooral op iets dat op deze wijze nog niet eerder
serieus is onderzocht:
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het verband van het sociaal en personeelbeleid met het zakelijk succes van de
(profit) organisatie. Het gaat hier om een (aanwijsbare) relatie van het resul-
taatgericht Human Resources Management met het `succes' in de vorm van
min of ineer structurele financiële winst, het netto bedr~jfsresultaat.
Ik sluit het hoofdstuk af inet een korte samenvatting van de conclusies en geef
daarbij de mogelijke consequenties aan.

T'heoretisch kader

Zoals uit de hiervoor genoemde hoofdstukindeling al blijkt, verricht ik allereerst
een literatuuronden.oek naar het belang van een adequaat sociaal en perso-
neelbeleid en naar de indicatoren voor `succes' . In het kader van mijn onder-
zoeksvraag is tot dusver nog maar weinig bruikbaars gepubliceerd. Een aantal
nieuwe (multi-disciplinair georiënteerde) verbanden die ik op grond van de
literatuur aanbreng, leveren een concreet tcepasbaar theoretisch kader op. Het
accent ligt op het belang van mens en menssturing voor het succes van organisa-
ties. Hierbij gaat het om de toegevoegde waarde van het sociaal en personeelbeleid
aan het uiteindelijk bedrijfsresultaat.

Enquête als praktijktoets

Vervolgens toets ik mijn theoretisch kader in de praktijk.
Dit empirisch onderzoek verricht ik met behulp van een zelf ontwikkelde
schriftelijke enquëte bij top-Ilijnmanagers en hogere personeelfunctionarissen. Dit
doe ik zowel bij de profit als bij de non-profit sector. Ik besteed hierbij ruime aan-
dacht aan het specifieke karakter van deze beide sectoren.

De methode is als volgt: er worden twee versies van dezelfde enquête ontwikkeld.
Eén versie voor het hogere lijnmanagement en één voor het personeelmanagement.
Ik maak de vragenlijsten echter niet meteen gereed. Voordat ik de enquête uitzet,
verspreid ik eerst een pilotversie onder 15 hogere lijn- en personeelmanagers. Aan
de hand van het door hen geleverde commentaar stel ik de enquête waar nodig bij.
Tevens heb ik de enquête vooraf bij alle betrokkenen van de onderzoekspopulatie
telefonisch aangekondigd.

Hoge respons

De, als validerend tcegepast onderzoek bedoelde, enquête heeft betrekking op het

sociaal en personeelbeleid van in totaa191 grotere Nederlandse arbeidsorganisaties
met meer dan tweehonderd werknemers. Het betreft in totaa161 profit organisaties
en 30 non-profit organisaties. Hierbij hou ik rekening met een evenredige verde-
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ling tussen de diverse doelgroepen (ingedeeld naar soort organisatie en vakdiscipli-
ne van functionarissen). Ik zet hier in totaal 332 vragenlijsten uit; hiervan ontvang
ik er 173 (waarvan in nagenoeg volledige evenredigheid 85 hogere lijn- en 88
personeelmanagers) weer ingevuld retour. Dit betekent een (hoge) respons van
52q. Gemeten naar organisaties is deze respons nog hoger. Van de 61 benaderde
profit organisaties komt van 53 (bijna 87~ !) het vragenformulier ingevuld terug.
Van de 30 non-profit organisaties werken er 28 (ruim 93 q!) aan de enquête mee.

Statistische bewerking en interpretatie

Met behulp van een aantal specifiek gerichte vragen meet ik de opvattingen van
het hogere lijn- en personeelmanagement met betrekking tot het huidige en het,
volgens hen, ideaal-typische sociaal en personeelbeleid. Ik vermeld ook de
relevante verschillen tussen de profit en non-profit sector. Vervolgens breng ik dit
alles in kaart. Hierbij hanteer ik voornamelijk gesloten vragen en maak hierbij ge-
bruik van 5-punts (Likert) schalens. De getotaliseerde `Likert-antwoorden'
vormen de uiteindelijke scores en worden vervolgens verder statistisch bewerkt.

Hoofdcomponenten van de enquête

De enquête bestaat uit de volgende vier hoofdcomponenten:
1. identificatievragen waarin naar algemene informatie over de organisatie en de

functievervuller wordt gevraagd
2. vragen over taken en bevoegdheden van de personeelfunctie
3. vragen over recente en gewenste ontwikkelingen op korte termijn in sociaal en

personeelbeleid van de organisatie
4. vragen over verwachte ontwikkelingen op lange termijn, veranderingen in

sociaal en personeelbeleid in verband met maatschappelijke ontwikkelingen
rond de organisatie.

Meetbaarheid van succes

In de tweede fase van de empirische studie ga ik verder in op het verband tussen
Human Resources Management en zakelijk succes bij profit bedrijven.
Ik onderzoek de betreffende organisaties om een indeling te kunnen maken naar
succesvol en succesarm. Ik beperk me voor dit doel tot de 61 profit organisaties.
Dit omdat uit mijn eigen deelonderzoek blijkt dat het zakelijk succes van de
non-profit organisaties niet zo hard en direct meetbaar is. In deze studie rapporteer
ik tevens dit deelonderzoek.b
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Succesvol en succesarm in de profit sector

Van de 61 door mij bevraagde profit organisaties meet ik het zakelijk succes af
aan de resultaten zoals die in de enquète worden gerapporteerd. Het blijkt dat ik
14 organisaties kan selecteren die financieel duidelijk succesvol zijn en 10 organi-
saties die financieel duidelijk minder succesvol zijn. Deze gebruik ik als contrast-
groep voor mijn verdere analyse. Daarbij betrek ik de gezamenlijke reacties over
sociaal en personeelbeleid van het hogere lijn- en personeelmanagement.

De bedoeling is om het verband aan te tonen tussen de inhoudelijke uitkomsten
van de vragenlijsten en het financieel succes. Vooral hierop spits ik mijn
onderzoek toe. De resultaten van het eerdere deel van mijn empirisch onderzoek
hebben een meer tentatief karakter; ze dienen voornamelijk om de setting meer
perspectief te geven. Het eerste deel van het praktijkonderzcek is immers gericht
op het vergelijken van de opstelling van het hogere lijn- en personeelmanagement
in de profit en in de non-profit sector ten aanzien van het sociaal en personeelbe-
leid.
Een verdere uitsplitsing is niet direct interessant voor de volgende stap van het
onderzoek. In feite onderzoek ik hier de relatie tussen enerzijds het sociaal en
personeelbeleid en anderzijds het (zakelijk) `succes' in de profit sector.
Daarom contrasteer ik per item van de vragenlijst de gemiddelde uitkomsten van
de enquête van de 14 succesvolle bedrijven met de gemiddelden uit de resultaten
van de 10 succesarme bedrijven.

Conclusies, noties, en aanbevelingen

Gebaseerd op de in mijn eerder genoemde literatuurstudie uitgewerkte principes
van het human resources management (hrm) kom ik (na statistische bewerkingen
van de resultaten van mijn onderzoek) vervolgens tot een aantal conclusies, noties
en aanbevelingen ten aanzien van een succesvolle, innovatieve benadering van het
sociaal en personeelbeleid in de arbeidsorganisatie.

Op grond van het onderzoek trek ik de volgende conclusies:

1. Opvallend meer dan in succesarme organisaties dcet men in succes-
volle organisaties aan loopbaanplanning en management development.
Ook werkt men in succesvolle organisaties meer met flexibel belonen
en doet men meer aan personeelsbegeleiding.
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2. Bij het opstellen van personeelsplannen en dergelijke gaat men in
succesvolle organisaties vaker dan in succesarme organisaties uit van in
de organisatie reeds bestaande organisatieplannen.
Succesvolle organisaties werken op dit punt planmatiger dan de hierin
meer ad hoc opererende succesarme organisaties.

3. In succesvolle organisaties vindt men het minder wenselijk om het
sociaal beleid door de personeelmanager te laten vaststellen dan in
succesarme organisaties.

4. Men vindt het bij succesvolle organisaties minder wenselijk dat het
personeelmanagement verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
sociaal beleid dan bij succesarme organisaties.

5. In succesvolle organisaties vindt men het wenselijker dan in succes- ar-
me organisaties dat (reguliere) taken van de staf naar de lijn worden
overgebracht. Ook vindt men dat daarmee de (bijbehorende) verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van de personeelafdeling dienen te
worden ingekrompen.

6. Zowel in succesvolle als in succesarme organisaties wordt relatief veel
aandacht besteed aan de omgeving.
Bij succesvolle organisaties besteedt men hieraan echter net iets meer
aandacht dan bij succesarme organisaties.

7. Het is zowel bij succesvolle als bij succesarme organisaties duidelijk
dat de personeelfunctie `nieuwe stijl' het verkennen van de omgeving
tot taak heeft.

Het valt op dat er vooral succesvolle organisaties relatief veel aandacht aan het
sociaal en personeelbeleid wordt besteed. In succesvolle organisaties heeft men
meer aandacht voor de planmatige ontwikkeling, de motivatie en de optimale inzet
van de werknemers bij het bedrijfsproces. Er is daarbij sprake van een op het
bedrijfsproces afgestemd strategisch sociaal en personeelbeleid, dat zich naar ver-
wachting steeds meer zal richten op het verder optimaliseren en toepasbaar maken
van het menselijk potentieel aan talent en kennis.

In dit beleid past het om een eventuele (tijdelijke) financiële teruggang niet probe-
ren op te lossen met massale ontslagen van werknemers. Dit resulteert slechts in
een korte termijn succes. Indien er te snel teveel personeel wordt ontslagen, drei-
gen op langere termijn het innovatievermogen, de flexibiliteit en daarmee de con-
currentiepositie en dus ook de continuïteit van de organisatie in gevaar te komen.'
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Zowel in succesvolle als succesarme organisaties is men van mening dat de nieuwe
personeelfunctie meer aandacht moet hebben voor ontwikkelingen in de omringen-
de omgeving. Vooral in succesvolle organisaties vindt er een herverdeling plaats
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen lijn- en personeel-
management. Deze verschuiving heeft vooral in succesvolle organisaties tot gevolg
dat de nieuwe personeelfunctie zich meer richt op nieuwe ontwikkelingen binnen
en buiten de organisatie. Dan is de personeelfunctionaris in staat om op een
substantiële, strategische manier invulling te geven aan de nieuwe taakstelling. Er
wordt een brede opstelling verwacht als bedrijfsmatig gericht intern procesbe-
geleider en adviseur sociaal en personeelbeleid in de arbeidsorganisatie. Daarbij
hoort tevens de rol van intermediair tussen die arbeidsorganisatie en de tot de
omringende omgeving behorende personen, organisaties en externe azbeidsmarkt.

Als kern blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er in azbeidsorganisaties `winst' is
te behalen op het gebied van `mens' en `menssturing' met een resultaatgericht
sociaal en personeelbeleid (het `human resources management').

Een toekomstig aansluitend evaluatief onderzoek lijkt me zeker zinvol.
Hierin kunnen dan een aantal door mij in deze studie gesignaleerde ontwikkelingen
ook op langere termijn worden gevolgd en getoetst. Naast ontwikkelingen in de
profit sector denk ik in dit verband tevens aan verder onderzoek naar de groeiende
bedrijfsmatige opstelling binnen de non-profit sector. Ik vermoed namelijk dat
vanuit een integrale bedrijfsvoering het sociaal en personeelbeleid in profit en in
non-profit organisaties steeds meer overeenkomst zullen gaan vertonen.
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Noten bij de samenvatting:

1. De in deze studie gehanteerde spelling van termen zoals personeelbeleid, personeelfunctie,
personeelmanagementen dergelijke worden in deze studie nader verklaard (hoofdstuk 5 en 7).

2. Voor de duidelijkheid schrijf ik 'profit sector' en 'profit organisatie' in plaats van 'profitsector'
en `profitorganisatie'.

3. Dit wordt ook wel geschreven als 'Human Resource Management'.

4. In het onderzoek versta ik onder de onderzoekspool (of onderzoekspopulatie) het totaal van 332
hogere lijn- en personeelmanagers bij de 91 door mij onderzochte arbeidsorganisaties in de profit
en de non-profit sector.
Met de term proefgroep duid ik mijn pilotstudy aan, die ik uitvcer voorafgaand aan het feitelijk
onderzoek bij 15 functionarissen uit de profit en de non-profit sector.
Onder het deelonderzoek bij de non-profit sector versta ik mijn korte (deel)studie bij de non-profit
sector, die ik in hoofdstuk 4 rapporteer.
De responsgrcep van mijn onderzoek bestaat uit de 173 reagerende hogere lijn- en personeelma-
nagers bij de 91 door mij onderzochte arbeidsorganisaties in de profit en non-profit sector.
De benaming onderzoeksgrcep gebruik ik voor de 24 succesvolle en succesarme (profit)
organisaties bij de door mij uitgevoerde contrastanalyse.

5. Zíe `The Likert method of summated ratings', Cascio, p. 86, 1987.

6. Zie hoofdstuk 4.

7. Vergelijk hoofdstuk 2, onderdeel 2.6.
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Summary

Personnel policy and organizational success: target-
oriented human resources management in the Nether-
lands

Progress in social and personnel policy

Labour organizations are increasingly influenced by social developments, but the
organizations themselves also influence their social environment.
This reseazch deals with the sphere of influence related to this phenomenon in and
around labour organizations. In this practice-based study, the focus is especially
on the actual developments in the field of social and personnel policy', as well as
on the changes that are of a more financial, economic, political and technical
nature.

Thesis

This research looks for a demonstrable relation between the social and
personnel policy on the one hand and the (commercial) 'success' of labour
organizations on the other. In essence the thesis therefore investigates the
relation between social and personnel policy and (commercial) 'success'. If
such a relation exists, it should be specified. The ingredients of social and
personnel policy which contribute to the (commercial) 'success' of the organization
have to be distinguished in particular. To start with, this requires a cleaz definition
of what is meant by 'success'.

Definitions of success in profit and non-profit organizations

The contribution of the social and personnel policy to the commercial success of
the integrated (overall) policy of the labour organization is studied. Regarding the
profit sector, the term 'net (financial) operating result', the structural profit, is
used. For the non-profit organization a classification by success is possible on the
basis of the term 'businesslike result', related to the term 'efficiency'. Both
approaches of 'success' aze discussed extensively in this study. The research
concentrates on success in the profit sector in particular.
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Three approaches

It has to be taken into account that there are at least three levels on which the
researched subject can be approached:
~` macro level - the strategic approach
~` meso level - the practical approach
~` micro level - the detailed approach

This research departs from the strategic approach of Human Resources Manage-
ment~. Practical verification subsequently leads to a number of conclusions and
recommendations.

Chapter contents

In the chapters of this study, first of all the literature study and the practical re-
search are discussed. These chapters are preceded by a foreword, an introduction
and a guide to the study. The epilogue, the summary, the list of references and
a number of appendices conclude the research.

Chapter 1
Personnel policy and organizational success: target-oriented human resources
management in profit and non-profit organizations piterature study)
In this chapter the aim and approach of the research are outlined. First a number
of relevant terms are explored, and consequently the thesis is formulated.

Chapter 2
Success in relation to social policy according to the HRM - human resources
management principles (literature study)
In this chapter profit and non-profit organizations are distinguished to the extent
of their success, which is then related to the social policy followed in those labour
organizations.

Chapter 3
The contribution of social policy to the overall company policy in labour orga-
nizations: success, effectivity and efficiency of labour organizations considered
from the field of cybernetics, the open-system theory and the sociotechnology:
a theoretical basis for the research of target-oriented human resources
management ( literature study)
It is demonstrated that the interaction between line management and the personnel
discipline also influences the optimization of the commitment of the employees and
consequently influences the extent of success of the labour organization. This ma-
kes social policy a part of the overall company policy. Talent management offers
an obvious starting point for a tazget-oriented approach of human resources. This
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point of view results from new perceptions on cybernetics, the open-system theory
and modern sociotechnology.

Chapter 4
The success of an effícient non-profit sector ( explorative literature study and
practical sub-research)
This chapter investigates the possibility of distinguishing the non-profit sector into
successful and unsuccessful organizations: an analytic consideration of success
within the government as an important component of the non-profit sector.

Chapter 5
Terms, backgrounds and their relations (in depth study of the terminology)
This chapter deals with the backgrounds and further details of the most important
terms used or referred to in this study. These terms are used in relation to other
terms as much as possible.

Chapter 6
The aim and methodical set-up of the research (backgrounds of the practical
research)
The set-up of the empirical research to test the hypothesis is outlined in this chap-
ter. Attention is paid to the aim and method used in setting up the survey and
selecting the population used in that survey3.

Chapter 7
The first stage of the empirical ( main) research: social and personnel policy
according to the senior line and personnel management in profit and non-
profit organizations ( practical research, part 1)
In this chapter on the first stage of the practical research, the views of the senior
line management are set against the views of the personnel management.
The focus is on the current opinions of the respondents and their views on a more
adequate social and personnel policy. In this stage also the differences between
profit and non-profit organizations are considered. At the end of this chapter these
facts are clearly stated.

Chapter 8
The second stage of the empirical main research: a comparison of the social
and personnel policy in successful and in unsuccessful (profit) organizations
(practical research, part 2)
In this chapter the second part of the practical research is reported. It focuses on
a subject that has not been investigated thoroughly before in the past: the relation
between social and personnel policy on the one hand and commercial success
of the (profit) organization on the other. What is important is a(demonstra-
ble) relation between the target-oriented Human Resources Management and
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the 'success', being the more or less structural financial proíit or net
operating result.
At the end of the chapter a short summary of the conclusions is given and the
possible consequences aze indicated.

Theoretical scope

As the chapter contents show, first of all a literature study has been conducted into
the importance of an adequate social and personnel policy and into the indications
for 'success'. Up until now no 100q useful publications exist on the subject of
this research. A number of new (multidisplinary-oriented) relations established on
the basis of literature, provide a concretely applicable theoretical scope. The
significance of man and human control for the organizational success is empha-
sized. What is important here is the added value of the social and personnel policy
to the ultimate operating result.

Survey used as practical test

Subsequently the theoretical scope is tested in practice. This empirical research is
conducted in both profit and non-profit organizations by means of a self-developed
written survey sent to senior line managers and senior personnel managers. Much
attention is paid to the specific nature of both types of organization.
Two different versions of the survey were developed, one for the senior line
managers and one for the personnel managers. The questionnaires were not sent
to them immediately, but first a pilot version was sent to 15 senior line and
personnel managers. On the basis of their comments the questionnaire was
adjusted after which the survey was announced by telephone to the entire survey
population.

Large response

The survey, meant as a validatory-applied research, relates to the social and per-
sonnel policy of 91 lazger Dutch labour organizations employing more than 200
people: 61 profit organizations and 30 non-profit organizations. An equal proporti-
on of the vazious tazget groups (arranged into type of organization and profes-
sional discipline of the managers) has been taken into account. 332 Questionnaires
were distributed of which 173 were returned completed (almost equally divided
into 85 responses of senior line managers and 88 of personnel managers): a large
response of 52 qo . When focussing on organizations, the response is even higher.
Of the 61 profit organizations, 53 -returned the questionnaire completed (neazly
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87q!). Of the 30 non-profit organizations 28 cooperated in the survey (over
93qo!).

Statistical processing and interpreting

By using a number of specific questions, the views of the senior line and
personnel managers are measured regarding the current social and personnel
policy and what they consider the ideal type of policy. Then all data is processed.
For this mainly questions are used with answers that fit the Likert-scales" using
five possibilities. Consequently these 'Likert-answers' are added to form the final
score and are processed statistically.

Main topics of the survey

In the survey the following four types of questions can be distinguished:

1. Identifying questions about general information on the organization and the
person filling the position.

2. Questions on duties and qualifications of the personnel officer.

3. Questions on recent and desired short-term development in the field of
social and personnel policy.

4. Questions on expected long-term developments, changes in social and
personnel policy as regards social development concerning the organization.

Quantifying success

In the second stage of the empirical study the relation between Human Resources
Management and the commercial success of profit organizations is discussed more
deeply. The organisations concerned are investigated to be able to divide them into
successful and unsuccessful companies. The investigation is limited to the 61 profit
organizations, because the sub-research shows that the commercial success of the
non-profit organizations is not as obvious and quantifiable. This study also
includes the report of the sub-researchs.
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Successful and unsuccessful in the profit sector

Of the 61 profit organizations interviewed, the commercial success was measured
by means of the results as reported in the questionnaire. 14 Organizations were
selected that are clearly financially successful and 10 organizations that are appa-
rently less successful. These are used as a contrast group for further analysis. The
responses on social and personnel policy of both the senior line and the personnel
management are included.

The goal of the investigation is to demonstrate the relation between the significant
results of the questionnaires and the financial success, which is what the study
focusses on. The results of the former part of the empirical research are of a more
tentative nature: their purpose is mainly to give more perspective to the setting.
After all, the first part of the practical research is aimed at comparing the attitude
of the senior line and personnel management in the profit and non-profit sector
towards the social and personnel policy.
A further breaking up of the subject is not directly interesting for the next stage
in the research. Basically the relation is studied between the social and personnel
policy on the one hand and the (commercial) success in the profit sector on the
other.
That is the reason for contrasting per item on the questionnaire the mean results
of the survey of the 14 successful companies with those of the 10 unsuccessful
companies.

Conclusions, notes and recommendations

Based on the principles of human resources management (hrm) elaborated in the
above-mentioned literature study a number of conclusions, notes and recommenda-
tions can be made regarding a successful innovative approach of the social and
personnel policy in the labour organization (after statistic processing of research
data) .

Based on the research, the following conclusions can be drawn:

1. In successful organizations career planning and management develop-
ment are concepts notably more used than in unsuccessful organizati-
ons. Also successful organizations offer flexible rewards more often
and are more inclined to the counseling of their personnel.
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2. When personnel plans etcetera are formulated in successful organizati-
ons, there is a tendency to start from organizational plans already
existing in the organization.
Regarding these plans, successful organizations work more systemati-
cally than the unsuccessful organizations which operate on a more ad
hoc basis.

3. In successful organizations it is less desirable to let the personnel
manager formulate the social policy than in unsuccessful organizations.

4. In successful organizations it is less desirable that the personnel mana-
gement is responsible for the execution of the social policy than in
unsuccessful organizations.

5. In successful organization it is more preferable than in unsuccessful
organizations that (regular) tasks of the staff are brought down to the
line of the organization. It is also thought that the (accompanying)
responsibilities and qualifications of the personnel department ought to
be limited.

6. Both successful and unsuccessful organizations pay a relatively large
amount of attention to their surroundings. Successful organizations
however focus on this subject slightly more than unsuccessful organiza-
tions.

7. In both successful and unsuccessful organizations it is clear that the
'new style' personnel manager has to be concerned with exploring the
surroundings.

Especially successful organizations pay relatively a lot of attention to social and
personnel policy. In successful organizations there is more attention for the syste-
matic development of the business process and the motivation and optimal commit-
ment of the employees in this process.
This relates to a strategic social and personnel policy which will expectably aim
at the further optimization and application of human potential for talent and
knowledge.

It is a characteristic of this policy not to try and solve a possible (temporary)
financial recession by massive redundancies. This would only lead to short-term
success. If too many employees are made redundant too quickly the innovative,
flexible potential and therefore the competitive position and continuity of the orga-
nization may be at risk in the long-term.b

Both in successful and unsuccessful organizations it is the opinion that in the new
personnel discipline more attention has to be paid to developments in its immediate
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surroundings. Especially in successful organizations tasks, responsibilities and
qualifications are redistributed between line and personnel managers. This shift
results in the new personnel discipline focussing more on recent developments
within and outside the organization, in particular in successful organizations.
Consequently the personnel manager is capable of interpreting the new setting of
his task in a substantial and strategic way. Being an efficient internal process
manager and an advisor on social and personnel policy in the labour organization,
he is expected to have a broad-minded attitude. His task also includes the role of
intermediate between the labour organization and the persons, organizations and
external labour market that are a part of the immediate surroundings.

The essence of the research results is that 'gains' are made in the field of man and
human control if a target-oriented social and personnel policy is established (the
'human resources management').

Future additional and evaluative research is definitely advisable, as to observe and
test also in the long-term a number of developments pointed out in this study.
Further research should also be conducted in developments in the profit sector as
well as into the increasingly efficient attitude of the non-profit sector. It is suspec-
ted that due to an integral management, the social and personnel policy in profit
and non-profit organizations will in future show increasingly more similarities.
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Summary notes

1. The spelling of terms used in this research such as personnel policy, personnel officer,
personnel management etcetera are explained in this research (chapter 5 and 7).

2. 'Human Resources Management' can also be notated as `Human Resource Management'.

3. In this research the term 'research population' is used for the 332 senior line and personnel
managers employed in the 91 questioned labour organizations in the profit and non-profit
sector.
The term 'pilot group' is used to determine the 'pilot study' among 15 officials from profit
and non-profit organizations which was conducted preceding the actual study.
The monograph is the short (sub-)research in the non-profit sector reported in chapter 4.
The response group of this research consists of the 173 responding senior line and personnel
managers in the 91 questioned labour organizations in the profit and non- profit sector.
The term 'research group' is used for the 24 succesful and unsuccesful (profit) organizations
used in the contrast analysis made.

4. See 'The Likert method of summated ratings', Cascio, p. 86, 1987.

5. See chapter 4.

6. See chapter 2.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Personeelbeleid en succes van organisaties

Resultaatgericht Human Resources Management in Nederland

van Jan Leget

19 september 1997



Stelling 1
Er bestaat een aanwijsbare relatie tussen het `succes'
van arbeidsorganisaties en het daar gevoerde sociaal
en personeelbeleid.

Stelling 2
De combinatie van het hoger lijnmanagement, dat voor
het sociaal beleid eindverantwoordelijk is, met een
terzake adequaat toegerust specialisme in de vorm van
de personeelfunctie, vereist tussen de betrokken par-
tijen een optimale onderlinge afstemming.

Stelling 3
De zorg voor het sociaal beleid is één van de grootste
en meest cruciale verantwoordelijkheden van het hogere
lijnmanagement.

Stelling 4
In gemotiveerde medewerkers zijn de creativiteit en de
innovativiteit van de organisatie gewaarborgd: het per-
soneel is (sociaal en financieel) meer dan alleen een
kostenpost, het is tevens een kritische factor voor het
succes van de organisatie. Als het streven naar winst-
maximalisering ten koste gaat van het personeel en dus
van de creativiteit en het innovatief vermogen van de
organisatie, ~dan is dit slechts een korte termijnoplos-
sing en zal het uiteindelijke resultaat negatief zijn.

Stelling S
Het managen van Human Resources en Human Talent is het
bezielen van een proces en daarmee veel meer dan alleen
het sturen op grond van modellen en procedures.



Stelling 6
Het streven naar organisatiebrede, integrale flexibiliteit
houdt het gevaar in van bureaucratische verstarring.

Stelling 7
Het leggen en bevestigen van sociale verantwoordelijkheden
bij de lijn is de beste manier om de personeelfunctie ín
het management te integreren.

Stelling 8
Vanuit een organisatiebreed, integraal managementconcept
en door het meer bedrijfsmatig werken in de non-profit
sector vertoont het sociaal en personeelbeleid in profit
en non-profit organisaties een steeds grotere overeenkomst
met elkaar.

Stelling 9
Het is van belang dat de personeelfunctie zich verbonden
weet met het primaire proces van de arbeidsorganisatie,
met het door de arbeidsorganisatie geleverde `product' .
Dit ongeacht of het bedoelde product bestaat uit goederen
of diensten. De personeelfunctionaris zal tot op zekere
hoogte kennis moeten hebben van het primaire proces van
de arbeidsorganisatie om er vanuit de eigen discipline
een extra dimensie aan toe te kunnen voegen. Het is nood-
zakelijk om te weten wat hiermee de meerwaarde van de
personeelfunctie is.

Stelling 10
In vergelijking met het financieel succes bij de profit sector
blijkt dat het `succes' bij de non-profit sf:ctor goed is af te
meten aan de mate van het bedrijfsmatig (kostenbewust en
efficiënt) werken van de betreffende non-profit organisatie.



Stelling 11
Een goede personeelfunctionaris s[reeft naar het overbodig
maken van diens reguliere eigen functie.

Stelling 12
Afslanken maakt niet per se intelligenter: er is slechts een
smalle grens tussen `snijden in vet' en `snijden in vlees'.

Stelling 13
Bedrijven die veel personeel afstoten doen aan baanbrekend
sociaal en personeelbeleid.

Stelling 14
Sociaal beleid ontaardt in asociaal personeelbeleid zodra het
steunen van de een het benadelen van de ander betekent.

Stelling 1S
Als ieder mens zo so~iaal was als ik zou moeten zijn, ook dan
leefden we nog steeds niet in een ideale samenleving.

Stelling 16
De overeenkomst tussen de personeelfunctie en een neuron gaat
verder dan beider vatbaarheid voor een neurose.

Van dit proefschrift verschijnt tevens een gelijknamige uitgave
bij Kluwer Bedrijfsinformatie (ISBN 90 267 26384).

Jan Leget is al vele jaren actief binnen de praktijk van counseling,
management(advies), communicatie, organisatie en personeel.
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Bibliotheek K. U. Brabanti II II ~I~ II I III ~1~ !I I II~I I I NW N ' i i
Het succes van een organisatie houdt aantoonbaar verband met het sociaal
en personeelbeleid.
Met een resultaatgericht Human Resources Management is in arbéidsorgani-
saties `winst' te behalen op het gebied van `mens' en `menssturing'.

Het blijkt dat succesvolle ondernemingen meer volgens de principes van het
Human Resources Management (HRM) werken dan succesarme onderne-
mingen. Daarmee wordt het organisatiebelang aangegeven van een ade-
quaat sociaal en personeelbeleid. Tevens is hiermee de toegevoegde waarde
bevestigd die een resultaatgerichte personeelfunctie heeft voor het sociaal
beleid en daarmee voor het totale bedrijfsproces.

Met de onderzoeksresultaten in dit boek wordt het beeld versterkt dat de
mens werkelijk geldt als een kritische factor voor het uiteindelijke succes
van organisaties. Dit werd al vaker beleden, maar is nog niet eerder in deze
vorm en omvang onderzocht en aangetoond.
Deze praktijkgerichte studie is daarom van belang voor allen die betrokken
(willen) zijn bij het (Human Resources) management in organisaties.

PERSONEELBELEID
EN SOCCES
V-L~ ORC ,~WISATIES
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