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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van ruim acht jaar onderzoek dat wij samen verricht
hebben naar de kwaliteit van de personele functie. Aan het einde van zo'n traject
vraag je je af waar het begonnen en hoe het zo gekomen is.

De eerste gedachten voor een co-promotieonderzoek zijn gevormd toen we op
een achternamiddag, als kersverse doctorandi, terugkeken naar onze gezamenlijke
afstudeeropdracht. Als afronding van de studie Bestuurskunde aan de Universiteit
Twente hebben we gezamenlijk, in opdracht van het toenmalige organisatie-
adviesbureau van de VNG, een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van
gemeentelijke dienstverlening te meten. Onze opdrachtgever en de universiteit
waren tevreden met het resultaat, wij wat minder. Het begrip kwaliteit van
dienstverlening was nog maar net in zwang geraakt en uiterst zwak tot
ontwikkeling gebracht. Er was nog veel te verkennen.
Vervolgens zijn we beiden ruim anderhalfjaar als dienstplichtig officier onder de
gelederen geweest. Hans als onderzoeker en docent op de Koninklijke Militaire
Academie, Marcel als lid van een projectgroep die als taak had de twee
vliegtuigonderhoudsfabrieken van de Luchtmacht te integreren en
contractmanagement in de voeren. De fascinatie voor Defensie was geboren.
Ondertussen spraken we af en toe over ons idee om nog eens ergens gezamenlijk
op te promoveren.
Na de dienstplicht is Hans aangesteld bij de KMA als universitair docent
personeelsbeleid. Marcel is als organisatie-adviseur gaan werken. In die periode
heeft het voornemen om gezamenlijk - grotendeels naast onze normale
werkzaamheden - te promoveren concreet gestalte gekregen. Beiden hadden we
vanuit verschillende posities te maken Inet personeels- en

organisatievraagstukken. Het onderwerp lag vervolgens voor de hand: iets met
kwaliteit, P&0 en Defensie. Met een eerste projectplan hebben we contact
gezocht met prof. Dr. C.W. Vroom, toen nog hoogleraar organisatiekunde aan de
KMA en prof Dr. L.S. Tigchelaar, hoogleraar personeelswetenschappen aan de
Katholieke Universiteit Brabant. Beiden hebben zij van meet af aan enthousiast
de begeleiding op zich genomen.

Wij hebben het ervaren als een bijzonder inspirerend traject, waar we met vallen
en opstaan steeds weer nieuwe wegen insloegen om al zoekende te belanden waar
we nu zijn. Om samen te werken aan de dissertatie hebben we als zeer nuttig en
plezierig ervaren. Onze gemeenschappelijke basis en verschillende werkterreinen
hebben ertoe geleid dat we elkaar over de volle breedte van het onderzoeksterrein
hebben kunnen uitdagen, stimuleren, aanvullen en beklitiseren. Met zijn tweeen
promoveren komt, daar zijn we van overtuigd, zowel de kwaliteit als creativiteit
ten goede. Vanuit de huidige inzichten van de organisatiekunde is dit zeer
plausibel, voor het wetenschappelijk bedrijf echter nog wat onwennig.
De vraag naar wie exact voor welk onderdeel van het proefschrift
verantwoordelijk is, is moeilijk te beantwoorden. In principe zijn we beiden
verantwoordelijk voor het geheel, een ander antwoord zou geen recht doen aan de



werkelijkheid. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de eis dat bij een co-
promotie wel onderscheid gemaakt moet worden, is het te rechtvaardigen om te
stellen dat Hans zich door de hoofdstukken heen iets meer heeft beziggehouden
met de personele functie en Marcel met het begrip kwaliteit. De theorievorming,
instrumentontwikkeling, het veldonderzoek en de conclusies zijn voor ons beider
rekening.

Wij zij de Koninklijke Land- en Luchtmacht erkentelijk dat wij het
veldonderzoek in hun organisaties mochten verrichten. De Koninklijke Militaire
Academie te Breda willen we bedanken voor de ondersteuning en geboden
faciliteiten. Een bijzonder woord van dank betreft Ad Vogelaar en Leonie van der
Pol voor hun kritisch commentaar op het promotieverslag.
Ook zeggen we dank toe aan de leden van de promotiecommissie, die in het
eindstadium met hun suggesties en commentaar substantieel hebben bijgedragen
aan de kwaliteit van het proefschrift. Het betreft de heren prof dr. J.M.L.M.
Soeters, prof. dr. J.J.J. van Dijck, prof dr. A.A.L.G. Wentink, prof dr. G.R.A. de
Jong en prof. dr. J. Paauwe.

In de afgelopen jaren hebben we vooral veel steun gehad van onze begeleiders,
Lo Tigchelaar en Cas Vroom. De regelmatig terugkerende bijeenkomsten die we
samen hebben gehad waren bijzonder inspirerend, nuttig en plezierig. Veel dank
daarvoor. Het was en is een voorrecht om op deze wijze met deze twee
bijzondere personen te mogen samenwerken!

Wies, dank je voor de enorme stimulans en ondersteuning.
Ani, nagyon szeretlek.

Breda, Hans Born 's-Gravenhage, Marcel Nollen

-
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Hoofdstuk 1  Inleiding en probleemstelling

1.1 De relatie tussen kwaliteit en personele functie

Steeds meer organisaties zien kwaliteit als een kritische succesfactor voor hun
functioneren en zelfs hun voortbestaan. Meer kritische klanten en toegenomen
concurrentie nopen organisaties ertoe zich te concentreren op de kerntaken en zich te
onderscheiden door middel van een uitgesproken kwaliteitsbeleid (Garvin,  1988). Dit
geldt mutatis mutandis ook voor overheids- en non-profit-organisaties.
Kwaliteitsbeleid wordt ook daar vaak als antwoord gegeven op kritiek als traagheid,
risicomijdend gedrag, bureaucratische werkwijzen, geringe klantvriendelijkheid en
grote afstand tot het publiek (Van der Molen, 1988). Steeds vaker is de externe
kwaliteit van producten en dienstverlening een centraal thema van de
organisatiestrategie, niet in de laatste plaats gestimuleerd door hogere eisen van de
klant en afnemer. In dit beeld past dat organisaties stee(is vaker van (potentiele)
toeleveranciers een ISO-certificaat vragen.

In de ontwikkeling van het kwaliteitsdenken is inmiddels het besef doorgedrongen
dat externe kwaliteit niet los kan worden gezien van interne kwaliteit (Juran e.a.
1974). Steeds meer wordt onderkend dat het functioneren van de interne organisatie
mede het uiteindelijke succes in de markt bepaalt. De toegenomen aandacht voor
interne kwaliteit heeft onder meer geleid tot het inzicht dat niet alleen met
eindcontrole op de kwaliteit van producten of diensten kan worden volstaan,  maar dat
een meer integrale visie op kwaliteitszorg noodzakelijk is. Dit impliceert dat kwaliteit

op ieder moment van het dienstverlening- of productieproces relevant is, ook bij
interne diensten en producten. Daarnaast is interne kwaliteit belangrijker geworden
bij het managen van organisaties, zowel in cultureel als structureel opzicht. Door
middel van het concept van interne klant-leverancier relaties, proberen managers een
cultuur te bevorderen waarin iedere collega in het bedrijfsproces als klant wordt

gezien. In structureel opzicht wordt steeds meer zichtbaar dat - onder meer als vorm
van coordinatie - interne marktmechanismen worden ingevoerd. Lijnafdelingen
worden resultaatverantwoordelijke eenheden, die vaak hun interne klant-leverancier-
relaties formeel vormgeven door middel van instrumenten als "management by
objectives" en contractmanagement (Van der Krogt en Spijker 1989).

In eerste instantie beperkte het interne kwaliteitsdenken zich hoofdzakelijk tot het
primaire proces. Later worden ook staf-achtige functies zoals personeelszaken,
financiele zaken en automatisering in het kader van "Total Quality Management"
(TQM) meegetrokken in de kwaliteitsmaalstroom (Blauw 1992). Zo wordt soms ook
het functioneren van stafafdelingen onderworpen aan kwaliteitscertificering.
Stafafdelingen proberen daarnaast in de huidige tijd, waarin ontstaffing aan de orde

van de dag is, dikwijls zelfhun toegevoegde waarde aan te tonen door het voeren van
een eigen intern kwaliteitsbeleid.



Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling                                                             2

Behalve kwaliteit wordt ook in toenemende mate het menselijk kapitaal als kritische
succesfactor gezien. Personeel evolueert van kostenpost tot bron van opbrengsten.
Het personeelsbeleid krijgt daardoor in de ogen van veel managers in toenemende
mate een strategische betekenis (Maenhout en Van Hoof 1993). Dit geldt in het
bijzonder voor dienstverlenende organisaties, waar het dienstverlenend personeel
direct in contact staat met de klant of afnemer, en de personele kosten dikwijls het
grootste deel uitnaken van de kosten van de bedrijfsvoering.

De relatie tussen de personele functie en kwaliteitsbeleid is snel gelegd. De kwaliteit
van het personeel is een noodzakelijke voorwaarde voor effectief en klantgericht
handelen van (dienslverlenende) organisaties. Organisaties hebben er dan ook alle
belang bij om de factor arbeid expliciet te sturen. Alle activiteiten gericht op het
sturen, beheersen en evalueren van de factor arbeid vatten we samen onder de
noemer "de personele functie". Daarmee zijn we aangeland bij het thema van deze
studie, namelijk de kwaliteit van de personele functie.

1.2     Doel en probleemstelling

Het doel van het onderzoek is het verkennen van de relatie tussen kwaliteit en de
personele functie. Het combineren van kwaliteit en personele functie kan via
verschillende invalshoeken:
1.    de rol die de personele functie speelt voor het kwaliteitsbeleid van de

organisatie;

2.        de kwaliteiten die de personeelsleden (werknemers) bezitten;
3.          de   kwaliteit   van de personele functie   zelf,    als    vorm van (interne)

dienstverlening. De gedachte daarbij is dat de personele functie bijdraagt aan
de effectiviteit van de organisatie als geheel en de kwaliteit van de
bedrijfsvoering producten en diensten van de organisatie in het bijzonder.

In deze studie wordt uitgegaan van de laatste benadering.

Uiteraard hangen de verschillende invalshoeken onderling samen. Het
kwaliteitsbeleid van een organisatie is erop gericht de effectiviteit van de organisatie
te doen toenemen. Goed functionerend personeel draagt daar ook aan bij. Het
centrate onderwerp in onze studie is echter de personele functie, waarbij de vraag is
welke variabelen nu eigenlijk de kwaliteit ervan bepalen.

De gewenste uitkomst van het onderzoek is een analysekader waarmee we de
kwaliteit van de personele functie kunnen meten. Daarbij mag het echter niet slechts
om het meten alleen gaan. Het analysekader moet in te zetten zijn in als instrument
van integrate kwaliteitszorg.
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De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
"Op welke manier kan het begrip "kwaliteit van de personele functie" worden
gedejinieerd, inzichteluk gemaakt en gemeten, zodat informatie wordt gegenereerd
voor het sturen, beheersen en evalueren ervan?"

Naar dit onderwerp is tot op heden nauwelijks wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd, zo blijkt onder meer uit een terreinverkenning naar personeelsresearch in
Nederland (Maenhout   en    Van    Hoof   1993).    Ook een eigen - internationale    -
literatuurverkenning heeft weinig opgeleverd (met als uitzonderingen het onderzoek
van Tsui 1987, 1990 en Tyson 1986, 1987). We begeven ons des te meer op
onbekend terrein omdat de ontwikkeling van een meetinstrument hiervoor in
wetenschappelijke zin voor zover ons bekend niet eerder aan de orde was. Daarom
heeft het onderzoek een verkennend karakter. De klassiek wetenschappelijke eisen
met betrekking tot methodologische eisen als validiteit en betrouwbaarheid dienen
dan ook te worden geplaatst in de exploratieve context van dit onderzoek. We komen
hierop terug in de paragraaf over de methodologische verantwoording (par.  1.4)

Om deze probleemstelling te kunnen benaderen onderscheiden we twee
onderzoeksvragen. De eerste onderzoeksvraag is erop gericht theorie te ontwikkelen
op het grensvlak van kwaliteit en de personele functie. De tweede onderzoeksvraag
gaat over de ontwikkeling van een meetinstrument: het bouwen van een
meetinstrument dat bruikbaar is bij kwaliteitszorg van de personele functie.

1.     Hoe kan de personele functie worden beschreven vanuit de verschillende
visies op kwaliteitszorg?

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in een drietal subvragen:
1.a Welke visies op kwaliteit en kwaliteitszorg zijn mogelijk?

1.b Hoe  kan de personele functie warden beschreven?

1.c Welke kwaliteitsdimensies kunnen worden gehanteerd voor de personele

functie?

Zicht moet worden verkregen op wat "kwaliteit" en "de personele functie" in
(kunnen) houden. Mede op basis van literatuuronderzoek moet deze onderzoeksvraag
leiden tot een theoretisch raamwerk dat naar verwachting verschillende perspectieven
omvat. Dit theoretisch raamwerk heeft betrekking op kwaliteitszorg van de personele
func e.
Met kwaliteitszorg wordt gerefereerd aan sturen, beheersen en evalueren van
kwaliteit in de organisatie. Daarbij is het noodzakelijk een onderscheid te maken
tussen verschillende soorten actoren in organisaties. Dit betekent onder andere dat het
onderwerp van studie "dynamisch" wordt opgevat. Dit analysekader moet voldoende
houvast bieden om over te gaan tot instrument-ontwikkeling (onderzoeksvraag 2).
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2.      Hoe kan een instrument worden ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit
van de personele functie?

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in een drietal subvragen:
2.a Hoe kunnen de verschillende dejinities van kwaliteit van de personele functie

worden geoperationaliseerd, zodanig dat de betrejTende variabelen meetbaar
worden?

2.b Hoe kunnen de verschillende variabelen en hun onderlinge relaties worden

gecombineerd tot een valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar
meetinstrument7

2.c Volgens welke procedure kan het instrument valide, betrouwbaar en praklisch

worden toegepast?

Het te ontwikkelen instrument moet ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de
kwaliteitszorg die bedoeld is onder vraag   1. De vraag  is in grote mate methodisch-
technisch van aard en impliceert vragen als "welke informatie moet worden
gegenereerd en hoe?".

1.3       Relevantie van het onderzoek

De relevantie van het onderzoek is gelegen in een wetenschappelijk, maatschappelijk
en een krijgsmacht specifiek motief

Wetenschappelijke relevantie: personeelswetenschappen en kwaliteitskunde

In 1993 is een onderzoek uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken naar de stand van zaken van personeelswetenschappen in
Nederland (Maenhout   en   Van   Hoof   1993.   In dit rapport wordt vastgesteld   dat
onderzoek op het terrein van de personele functie op vier manieren kan bijdragen aan
de vernieuwing van personeelswetenschappen. Ten eerste kan onderzoek informatie
en instrumenten verschaffen voor de uitvoering van beleid. Ten tweede  kan
onderzoek bijdragen tot de evaluatie  van de effectiviteit van het beleid. Ten derde het
verkennen van consequenties van omgevingsveranderingen voor het
personeelsmanagement. En tot slot het ontwikkelen van nieuwe modellen en
benaderingen waarmee grenzen tussen afzonderlijke deelgebieden in theorie en
praktijk doorbroken kunnen worden). Uit het bovengenoemd SISWO-rapport blijkt
evenwel dat het bestaande onderzoek voornamelijk verbrokkeld, specialistisch en
beperkt in omvang is.Ook wordt geconstateerd dat het meeste onderzoek op het
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gebied van personeelswetenschappen voornamelijk normatief en empirisch zwak
onderbouwd is. Relatief veel publicaties hebben betrekking op specifieke
personeelsinstrumenten. Toch komt sinds eind jaren '80 een stroom van dissertaties
op gang binnen het gebied van personeelswetenschappen, die dit beeld enigszins
verbeteren. De meeste dissertaties gaan evenwel in op specifieke deelterreinen van de
personele functie. In dit verband noemen we, zonder uitputtend te willen zijn,
onderzoeken van De Lange (1989) over hoe besluitvorming over configuraties van
arbeid (ATV) zich voltreki Van Breukelen (1991) over personeelsverloop bij de
Marine, Gasperz (1993) over interne arbeidsmark Ten Have (1993) over interne
arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, Timmerhuis (1997) over

wetenschapsorganisaties in verandering en keuzes in organisatieontwikkeling en
personeelsbeleid , Van der Maese de Sombreff (1992) over het rendement van
personeelsselectie, Oosterhuis (1993) over loopbanen van marineofficieren, Smit
(1995) over professionele gespreksvaardigheden, Turkenburg (1995) over werkende
vrouwen met kinderen, Jansen (1991) over het beoordelen van managers en Vogels
(1995) over loopbanen van vrouwen.
Bovendien zijn er enkele recente dissertaties die met een meer integrale blik de
personele functie benaderen. In dit verband kunnen we noemen de onderzoeken van
De Jong (1987) over interventiestrategieen en effectief personeelsmanagement,
Leijten (1991) over stimulerend personeelsmanagement en Tissen (1991) over
mensmanagementorientaties van managers. Geen van deze 'integrate' onderzoeken
hebben echter direct betrekking op de kwaliteit van de personele functie.

Ook het onderzoek naar kwaliteit is veelal beperkt empirisch van aard. In een "total
quality issue" van de "Academy of Management Review" merken Dean & Bowen
(1994) op dat er weinig onderzoek naar kwaliteit is uitgevoerd. Kwaliteit(szorg) is
een managementbenadering die is uitgegroeid rondom een aantal praklische
managementmethoden. De laatste jaren is hier echter - ook in Nederland - enige
verbetering in opgetreden. Zonder uitputtend te willen zijn noemen we onderzoeken
van Blauw (1992) over de invoering van IKZ in het Nederlandse bedrijfslever.
Koeleman (1995) over de invoering van kwaliteitszorg bij middelgrote industriele
bedrijven, onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het
Programma Kwaliteit en Logistiek (1994), onderzoek van het Instituut Nederlandse
Kwaliteit (1996) en publicaties in het kader van het Programma Theorie en Praktijk
van Total Quality Management van de KUB (Mackenbach 1996 en Wentink, 1991,
1993, 1994, 1996, 1998; Borst et al.  1997).
Een andere overeenkomst met personeelswetenschappen  is dat literatuur over
kwaliteitszorg veelal prescriptief van aard is. Het is meer gericht op het verbeteren
van organisaties, dan het verklaren van het succes van organisaties. Als bekend
voorbeeld hiervan kunnen we denken aan Deming's veertien stellingen over kwaliteit.
Deze voorschriften hebben het karakter van gouden (vuist)regels, die in alle situaties
geldig zouden zijn. Er is weinig onderzoek verricht naar de geldigheidsgrenzen van
deze regels (Sitkin, Sutcliffe & Schroeder 1994).Een andere overeenkomst tussen
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personeelswetenschappen en kwaliteit is dat beide wetenschapsvelden
interdisciplinair van aard zijn. In bijna iedere publicatie over kwaliteit worden relaties
gelegd met velden als marketing, organisatiekunde, personeelsmanagement, productie
of logistiek. En ook deze wetenschapsvelden zijn terug te voeren naar meer
fundamentele wetenschapsvelden als psychologie, sociologie, economie en recht.
Prijzen die verschillende overheden hebben ingesteld om bedrijven aan te sporen te
letten op kwaliteitszorg onderstrepen het multidisciplinaire karakter. De
Amerikaanse "Malcolm Baldrige National Quality Award" en de Europese "EFQM"-
prijs ("European Foundation for Quality Management") kunnen bedrijven gebruiken
voor een systematische zelfevaluatie op aspecten van kwaliteit, zoals leiderschap,
informatie, strategische planning personeelsmanagement kwaliteitsborging
produktkwaliteit  en klanttevredenheid (Morgan en Murgatroyd 1994: 161-163).
Het onderhavige onderzoek is bedrijfskundig van aard, dat wil zeggen thematisch en
gericht op toepassing in de praktijk. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan meer
interdisciplinair en empirisch onderzoek naar de personele functie en kwaliteitszorg.

We concluderen dat er tot voor kort weinig (empirisch) onderzoek wordt verricht
naar interne kwaliteitszorg en personeelswetenschappen. We beogen met dit
onderzoek iets toe te voegen aan het onderzoek met betrekking tot
personeelswetenschappen maar ook een wetenschappelijke bijdrage te leveren op het
gebied van de (interne) kwaliteitskunde en organisatiekunde. De kwaliteit van inteme
dienstverlening als onderwerp, zoals door ons benaderd, is een grotendeels
onontgonnen gebied.

Maatschappelijke relevantie: de organisatorische positie van de personele functie

In elke organisatie worden vele functies ingericht met het oog op interne
dienstverlening. In termen van Mintzberg gaat het met name om functies in de
technostructuur en de ondersteunende staf (Mintzberg 1979). Onder de
technostructuur vallen functies die buiten de hierarchische lijn om veelal
administratieve taken hebben op het gebied van analyse, planning en control. Onder
de ondersteunende staf vallen diverse andere interne servicefuncties, zoals de
postkamer, juridische zaken en voortichting. De personele functie omvat taken die we
zowel kunnen rangschikken onder de ondersteunende staf als de technostructure.We
beschouwen de personele functie in deze studie als een vorm interne dienstverlening
verleend door afdelingen personeelszaken als interne service-organisatie in
samenwerking met lijnmanagers.
De klanten en afnemers van diensten rondom de personele functie bevinden zich
hoofdzakelijk binnen de organisatie en zijn dus voornamelijk interne klanten.
Hooguit kunnen we externe sollicitanten beschouwen als externe afilemers van
personele diensten. Dit geldt uiteraard niet voor organisaties die hun kerntaken
vinden in de personele functie, zoals uitzend- en wervings- en selectiebureaus.
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In toenemende mate neemt het besef toe dat de personele functie doorslaggevend kan
zijn voor een organisatie. Daarbij gaat het in onze visie onder meer om flexibilisering
van arbeid en kostenreductie ten aanzien van arbeid. Beide kenmerken van de
per'sonele functie kunnen doorslaggevend zijn voor de effectiviteit en efficientie van
de organisatie. Ook groeit het besef dat binnen de personele functie
sturingsmogelijkheden aanwezig zijn om deze kenmerken gericht te beinvloeden
(Sabel 1991).

Ook leiden fexibilisering en kostenreductie van arbeid tot wat genoemd wordt de
federalisering van organisaties (Sabel 1991). Federalisering impliceert het
decentraliseren van bevoegdheden van de top (en centrale stafafdelingen) naar
productie-eenheden (eenheden die zich direct bezig houden met het primaire proces).
De verantwoordelijkheid voor financien, marketing, planning,

personeelsmanagement wordt gedecentraliseerd naar quasi-autonome
productie-eenheden. De achterliggende gedachte is dat door deze decentralisatie de
productie-eenheden sneller kunnen reageren op ontwikkelingen in de omgeving.
Bovendien zou dit kunnen leiden tot kostenbesparingen, onder meer door het
inkrimpen van stafafdelingen. Aan de top van de gefederaliseerde organisatie staat
dan in feite een "holding"  die zich richt op de bedrijfsstrategie, kapitaal genereert en
alloceert over de quasi-autonome productie-eenheden en de prestaties van deze
eenheden bewaakt.
Evenals de holding trachten quasi-autonome productie-eenheden de kwaliteit te
verhogen en kosten en tijd te besparen door flexibilisering van de arbeid en het
aangaan van strategische allianties met externe organisaties. De grenzen tussen de
organisatie en omgeving vervagen door deze allianties. Van Dijck (1992: 14-18)
onderschrijft deze ontwikkelingen. Volgens hem zullen onder invloed van
automatisering en informatisering verschuivingen op gaan treden die we kunnen
typeren als detaylorisering. Hiermee doelt hij op verschuivingen van taakafsplitsing
en routinisering naar herontwerp van taken met de nadruk op zelfsturende teams
(sociotechniek). Tevens zal het tayloristische beginsel van 'scheiding van denken en
doen' worden gerelativeerd. Stafbijdragen aan kwaliteit, logistiek personeel worden
volgens hem geintegreerd in het primaire proces.

De federalisering van organisaties heeft grote gevolgen voor de personele functie.
Enerzijds worden vele bevoegdheden van het federale niveau overgeheveld naar de
quasi-autonome productie-eenheden: integratie van de personele functie in het
lijnmanagement. De taak en positie van de stafafdeling personeelszaken in de
personele functie verandert drastisch. De uitvoerende taken worden verruild voor
strategische en controlerende taken. Anderzijds zullen in de context van de
vervagende grenzen tussen organisatie en omgeving ook de verhouding tussen de
quasi-autonome productie-eenheden  en de stafafdelingen gekenmerkt worden door
onderhandelen en contracten. De productie-eenheden zullen eerder geneigd zijn
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diensten in te kopen bij externe organisaties indien deze organisaties tegen een
gunstigere prijs-kwaliteit verhouding diensten kunnen leveren dan de 'federale'
stafafdelingen
Samenvattend leiden diverse ontwikkelingen tot een gefederaliseerde organisatie en
een legitimiteitscrisis voor stafafdelingen, waaronder stafafdelingen personeelszaken
of P&0. Stafafdelingen kunnen zich alleen dan legitimeren indien zij hun
toegevoegde waarde kunnen expliciteren. De kwaliteit van interne dienstverlening
wordt dan een belangrijk wapen voor stafafdelingen om te overleven. In deze context
is kwaliteitszorg van de personele functie een overlevingsstrategie. Deze benadering
staat centraal in onze studie.

Relevantie voor de krijgsmacht

Sinds WOII is de krijgsmacht nog nooit zo in beweging geweest als nu: het einde van
de koude oorlog en de daaropvolgende ontspanning heeft geleid tot meer inspanning
van de krijgsmacht. Eenheden van de krijgsmacht zijn op vele plaatsen in de wereld
actief in het kader van crisisbeheersingstaken. De nieuwe inspanningen,
gecombineerd met de maatschappelijke roep tot uitkering van het vredesdividend,
hebben geleid tot vele reorganisaties en inkrimpingen bij Defensie. Met het
onderzoek wordt beoogd op twee manieren bij te dragen aan de personele functie van
Defensie. Ten eerste is de kwaliteit van de personele functie juist in organisatorisch
turbulente tijden cruciaal om effectief en efficient te kunnen (blijven) opereren.  Het
meetinstrument kan behulpzaam zijn bij het doorlichten en verbeteren van de
kwaliteitszorg de personele functie. Ten tweede levert de studie empirisch materiaal
op over de kwaliteit van de personele functie van Defensie. Tot slot moeten we
opmerken dat Defensie nog een relatief gesloten organisatie is, zeker als het gaat om
sociaal-wetenschappelijk onderzoek (dissertaties). In dit verband kunnen we alleen
noemen het (bijna historische) onderzoek van Van Doorn (1956) over een
organisatiesociologische analyse van het militaire systeem, Lammers (1963) over de
socialisatieprocessen bij toekomstige marine officieren, Burggraaf(1988) ook over de
socialisatie van toekomstige marine officieren, Van Breukelen (1991) over
personeelsverloop    bij de marine    en als laatste Oosterhuis    (1993)    over
loopbaanpatronen van marine officieren. Het is opvallend dat het meeste onderzoek
is verricht bij de marine. We menen daarom dat ons onderzoek zal bijdragen aan
sociaal-wetenschappelijke inzicht in het functioneren van de Defensie-organisatie.
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1.4 Methodologische verantwoording

In deze paragraaf worden de belangrijkste methodologische kenmerken van het
onderzoek besproken. Achtereenvolgens stellen we aan de orde het
probleemgerichte karakter van het onderzoek, het ontwikkelen van
meetinstrumenten, het verrichten van multidisciplinair onderzoek en tot slot onze
keuze voor Defensie als onderzoeksobject.

Probleemgestuurd exploratief onderzoek

Het startpunt voor dit onderzoek is eerder de praktijk dan de wetenschap. Bij het
formuleren van de probleemstelling hebben we ons laten leiden door de
persoonlijke ervaringen in de dagelijkse praktijk, met name:
• concrete adviesvragen over de taken en positie van de personele functie in

organisaties;
•   interesse in de toegevoegde waarde van de personele functie naar

aanleiding van observaties in het veld;
•        verwondering over de dikwijls bureaucratische en dogmatische aanpak van

kwaliteitsonderzoek en -certificering in de praktijk.
Deze start van het onderzoek heeft een aantal consequenties gehad. Ten eerste dat
we praktijkproblemen centraal hebben gesteld en vervolgens hebben gezocht naar
relevante theorietn. Dit leidde tot een bedrijfskundig en multidisciplinair
onderzoek. Een tweede consequentie is dat we niet gewerkt hebben vanuit de
"klassiek-wetenschappelijke" hypothese-toetsende traditie, maar explorerend te
werk zijn gegaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat we tussentijds relatief veel
zijwegen zijn ingeslagen om vervolgens terug te keren naar de hoofdweg.
Weliswaar hebben we een aantal hypothesen geformuleerd, maar deze hebben
vooral gediend om onze vermoedens over de onderlinge relaties tussen personele
functie en kwaliteit te expliciteren. Bovendien is de toetsing voorlopig van aard
(zie ook onder het kopje instrumentontwikkeling). Naar ons idee leidt een
dergelijke exploratieve manier van wetenschap bedrijven in een vroeg stadium
van de "wetenschappelijke levenscyclus", waarin de kwaliteit van de personele
functie zich bevindt, tot meer creatieve inzichten. In een vroeg stadium de focus
richten op de formele onderzoeksregels kan naar onze mening beklemmend
werken en komt de creativiteit niet ten goede. Sprekend met Nonaka en Takeuchi
(1997) is de start van dit onderzoek omgeven door ambiguYteit en redundantie
hetgeen volgens hen een goede voedingsbodem vormt om te komen tot
kenniscreatie.
Van der Zwaan stelt dat gelijke eisen moeten worden gesteld aan fundamenteel
en toegepast onderzoek (1990). Het enige verschil zit in het
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bruikbaarheidscriterium. Hij stelt echter ieder bedrijfskundig onderzoek dient te
beginnen met een methodologisch uitvoerige probleemuitwerking. Tevens stelt
Van der Zwaan dat "tegen deze voor de hand liggende regel zeer veel gezondigd
wordt". De kennis loopt anders, aldus Van der Zwaan, te snel het gevaar niet
geldig en dus niet bruikbaar te zijn.

Verschuren (1994) stelt daarentegen dat er weI een groot verschil is in
methodologische eisen aan fundamenteel respectievelijk toegepast onderzoek.
Toegepast onderzoek is gericht op het veranderen van een concrete situatie en
specifiek wat betreft tijd en plaats. Het doel is het genereren van bruikbare
kennis, die geaccepteerd is en interne geldigheid heeft. Fundamenteel onderzoek
daarentegen is volgens hem gericht op het genereren van algemeen geldende
theoretische kennis, waarbij acceptatie in het veld niet van belang is en het gaat
om externe validiteit. Hij stelt dan ook dat het "gevaarlijk" is om de eisen van
fundamenteel onderzoek toe te passen op toegepast onderzoek. Het analytisch-
reductionistisch karakter van fundamenteel onderzoek zou te veel het zicht
kunnen verminderen op de uniciteit van het onderzoeksobject.

Met Van der Zwaan zijn we het eens dat er geen principieel groot verschil mag
zijn tussen eisen aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Wij stellen echter
juist dat het de creativiteit en kwaliteit van onderzoek ten goede kan komen om
wetenschappelijk bedrijfskundig onderzoek niet te starten vanuit een keurslijf
zoals Van der Zwaan dat wil. Met name geldt dit voor onderzoek 'vooraan in de
wetenschappelijke levenscyclus', dat wil zeggen bij exploratief onderzoek. Met
Breurer (1985) vinden we dat er niet 66n onderzoekslogica is voor al het
onderzoek.
We leggen hier een vergelijking met kwaliteit. Volgens sommigen kan een
product alleen hoge kwaliteit bezitten als het product voldoet aan alle
specificaties. Net als bij kwaliteit is het ook bij onderzoek zo dat iets pas
wetenschappelijk kan worden genoemd indien het voldoet aan alle eisen. Naar
onze mening staat het nauwgezet opvolgen van onderzoeksregels niet garant voor
het verkrijgen van meer innovatie wetenschappelijke inzichten. Regels kunnen
zeker van nut zijn,  maar het gaat uiteindelijk  om het 'echte weten'. Consequentie
is weI dat vervolgonderzoek na een dergelijk exploratief onderzoek noodzakelijk
is. Bovenstaande neemt niet weg dat onderzoek transparant uitgevoerd moet
worden zodat de onderzoekers zich verantwoorden en hun handelwijzen duidelijk
maken tegenover derden.

Instrumentontwikkeling

Dit onderzoek kan worden gezien als een combinatie van theorie-ontwikkeling,
instrument-ontwikkeling en veldonderzoek. Wetenschappelijk zou dit kunnen
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worden gezien als een dubieuze combinatie. Een voorwaarde voor
instrumentontwikkeling is immers dat er valide theorieen beschikbaar zijn. Om
aan een veldonderzoek 'definitieve' conclusies te verbinden, moet gebruik
gemaakt worden van een valide meetinstrument. Vanuit deze "recht in de leer"-
opstelling is in dit onderzoek een 'zonde begaan' doordat we zowel een
instrument beogen te ontwikkelen, alsmede conclusies aan het veldonderzoek ten
aanzien van Defensie willen verbinden. Vanuit die invalshoek moeten we
derhalve de resultaten met betrekking tot Defensie als voorlopig en illustratief
bestempelen. Niettemin hebben we het als zinvol ervaren om ons tijdens de
instrument-ontwikkeling steeds en direct af te vragen of de resultaten aansluiten
bij onze eigen subjectieve waarneming evenals de reactie  uit  'het veld'.. Derhalve
is de waarde van de defensieresultaten niet zozeer gelegen in het
wetenschappelijk-technische vlak, maar heeft het waarde in termen van
gedachtenuitwisseling tussen onderzoek en de 'onderzochten', een dialoog om
van te leren. Verschuren (1994) noemt dit kenmerkend voor praktijkgericht
onderzoek.
We hebben gekozen voor een multi-case ten behoeve van de
instrumentontwikkeling. Hierdoor konden we dieper ingaan op de context waarin
het instrument wordt ontwikkeld (Defensie) dan mogelijk zou zijn geweest bij
een grote steekproef van organisaties. Bovendien hebben we gekozen voor een
multi-case omdat de verschillende cases enerzijds onderling vergelijkbaar zijn en
anderzijds een zekere mate van onderlinge varieteit bezitten (zie onder het kopje
Defensie als onderzoeksobject).
Tot slot merken we op dat instrumentontwikkeling een iteratief en cyclisch
proces is, waarbij vanuit het perspectief van validiteit en betrouwbaarheid steeds
meer waarde kan worden gehecht aan de resultaten. Dit geldt nog eens extra voor
de sociale wetenschappen, waarbij kennis vaker gebaseerd is op
intersubjectiviteit dan bij de exacte wetenschappen.

Interdisciplinair onderzoek

Een volgend kenmerk van dit onderzoek is het interdisciplinaire karakter. De
theorie-ontwikkeling heeft plaatsgevonden over drie grote (ook interdisciplinaire)
wetenschappelijke velden, te weten de organisatiekunde,
personeelswetenschappen en kwaliteitskunde, die geen van alle reeds in grote
mate uitontwikkeld zijn. Onze conclusie is dat er grote schotten bestaan tussen
wetenschappelijke disciplines die integratie bemoeilijken. Deze schotten zijn
onder andere het gevolg van de vergaande specialisatie die zich in de loop der tijd
- onder meer op universiteiten - heeft voltrokken. Niettemin zijn we van mening
dat problemen in de realiteit ongedeelde problemen zijn, die zich niet storen aan
taakverdelingen binnen het wetenschappelijk bedrijf. Ook menen we te moeten
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constateren dat er grote inhoudelijke overeenkomsten bestaan in de benadering
van de problemen waarop de drie wetenschappelijke disciplines zich richten. Bij
zowel personeelswetenschappen, kwaliteitskunde als organisatiekunde is een
verschuiving te zien van aandacht voor beheer naar proactief strategisch handelen
(zie par. 8.3). Een dergelijke onderlinge verwantschap in benadering kan alleen
blootgelegd worden indien multidisciplinair onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij
een integrale benadering meer recht doet aan de realiteit.

Defensie als onderzoeksobject

Een ander kenmerk van het onderzoek is dat Defensie (Landmacht en
Luchtmacht) als object voor het veldonderzoek is gekozen. Hierbij hebben we
Defensie opgevat als een multicase-organisatie, waaruit we acht organisaties
hebben gekozen, gelijkelijk verdeeld over Land- en Luchtmacht. Criterium voor
de keuze van de acht (deel)organisaties is dat deze organisaties verschillende
taakstellingen hebben. Onze veronderstelling is dat verschillende taakstellingen
leiden tot verschillende primaire processen, werkwijzen, culturen,
personeelsbestanden en aansturing van personeel. We hebben gekozen voor twee
beleidsorganisaties, twee materieel-logistieke organisaties, twee
opleidingsorganisaties en twee operationele organisaties.
We hebben gekozen voor de krijgsmacht als casus voor de
instrumentontwikkeling omdat:

•  de krijgsmacht een grote organisatie is, die zich leent voor grootschalig testen
en pretesten van een meetinstrument;

• de krijgsmacht een samengestelde organisatie is, bestaande uit verschillende
deelorganisaties, waardoor onderlinge vergelijking binnen de
krijgsmachtorganisatie mogelijk wordt;

• binnen de krijgsmacht zich interessante veranderingen voordoen in het kader
van de herstructurering en inkrimping ervan.

We komen hier uitgebreid op terug in hoofdstuk 5 'beschrijving van de casus
krijgsmacht'.

1.5 Opbouw onderzoeksverslag

Doel van hoofdstuk 2 is om het begrip personele functie te definieren en af te
bakenen. Hiertoe ontwikkelen we een typologie voor de personele functie, waarbij
we aandacht schenken aan rollen, activiteiten, theoretische stroming en het
ontwikkelingsstadium van de personele functie. In hoofdstuk 3 wordt het begrip
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kwaliteit en daaraan gekoppeld kwaliteitszorg verkend. Op basis hiervan wordt in
hoofdstuk 3 gekozen voor twee benaderingen voor het begrip kwaliteit In hoofdstuk
4 formuleren we een model voor de kwaliteit van de personele functie. In dit model
koppelen we begrippen van de personele functie en kwaliteit aan elkaar. Het model
voor de kwaliteit van de personele functie gebruiken we als het startpunt voor de
ontwikkeling van een meetinstrument. Tevens formuleren we met het model
hypothesen over de kwaliteit van de personele functie. Gezien het exploratieve
karakter van het onderzoek zien we deze hypothesen niet zozeer als te toetsen
relaties, maar meer als een manier om onze verwachtingen over de kwaliteit van de
personele functie te expliciteren. In hoofdstuk 5 geven wij een schets van de
krijgsmachtorganisatie, als multi-casus waarbinnen het meetinstrument wordt getest
en  ontwikkeld.. In hoofdstuk 6 staat de ontwikkeling  van het instumentarium
centraal. Het ontwikkeltraject bestaat uit de fasen formulering van de doelstelling,
constructie van het meetinstrument, het pretesten en vervolgens het testen en
bijstellen van het meetinstrument. Hoofdstuk 6 hebben we opgebouwd rondom deze
fasen. Per fase bespreken we resultaten en gevolgen van deze resultaten voor het
meetinstrument. In hoofdstuk 7 presenteren we de onderzoeksresultaten. Deze
onderzoeksresultaten hebben betrekking op de Landmacht en Luchtmacht en moeten
worden gezien als een illustratie van de toepass,ng van het meetinstument.
Hoofdstuk 7 structureren we aan de hand van het kwaliteitsmodel voor de personele
functie (en bijbehorende hypothesen). In het concluderend hoofdstuk 8 koppelen we
de onderzoeksresultaten aan theorieen op het gebied van personeel, organisatie en
kwaliteit. Ook refecteren we op het verrichten van bedrijfskundig, interdisciplinair
onderzoek.



Hoofdstuk 2 De personele functie

2.1 Inleiding

Iedereen die in een organisatie werkt, heeft te maken met de personele functie.
Sommigen zien het als een bureaucratische hindernis in het streven bepaalde doelen
te bereiken, anderen ervaren het als een hulpmiddel bij het sturen van de organisatie.
Weer anderen zien het als het bureau dat de salarisadministratie verzorgt. De
personele functie is derhalve een diffuus begrip. In dit hoofdstuk wordt de "personele
functie" afzonderlijk gethematiseerd.

De Jong (198D en Pfeffer (1994) stellen dat de personele functie een van de meest
cruciale secundaire functies is voor het voortbestaan van organisaties, omdat
werknemers in de tegenwoordige informatie- en diensteneconomie de voornaamste
'asset' van organisaties zijn (vergelijk Beer e.a. 1986) Werknemers bezitten het
'know-how', het innovatieve vermogen en de fexibiliteit van organisaties en zijn als
dienstverleners de voornaamste schakel tussen organisatie en klant. Vandaar ook dat
de kwaliteit van de personele functie een cruciaal onderwerp is voor management en
organisatie.

In dit hoofdstuk beperken we ons tot het onderzoeksobject waarvan we de kwaliteit
willen beoordelen, namelijk de personele functie. Centraal staat derhalve de eerste
subvraag van de eerste onderzoeksvraag. Hoe kan de personele functie worden
beschreven? De typering van het begrip personele functie in dit hoofdstuk heeft als
doel een basis te leggen voor het beoordelen van de kwaliteit van de personele functie
in de volgende hoofdstukken.

In de tweede paragraaf bakenen we de personele functie af Vervolgens wordt een
manier geintroduceerd waarop de personele functie kan worden getypeerd (paragraaf
2.3). Hierna worden de verschillende onderscheiden typen uitgewerkt (paragrafen 2.4

tot en met 2.9). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.

2.2 Begripsafbakening

Een organisatie staat niet op zich zelf Zij ontleent haar bestaansrecht aan haar
omgeving. Daar bevinden zich haar klanten of afnemers en daar halen organisaties
hun middelen vandaan. Daarvoor vervult zij een functie. Het begrip functie verwijst
in dit kader naar de betekenis die een object heeft voor een groter geheel. In
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organisatorische context draagt een functie derhalve bu aan het presteren van een
organisatie.
Voordat we overgaan tot typering van de personele functie zullen we ter verkenning
in deze paragraaf enkele verwante begrippen de revue laten passeren.

Primaire en secundaire functies

Om het begrip functie te omschrijven hanteren we een neutrale en brede definitie:  "de
doelen en activiteiten gericht op de effectieve inzet van een bepaald middel in een
bepaalde context". Binnen de organisatie zijn primaire en secundaire functies te
onderscheiden. Functies die zich rechtstreeks richten op de VOOItbrenging van
diensten en producten aan de omgeving worden primaire functies genoemd. Andere
functies, zoals de materiele, financiele, logistieke en ook de personele functie, zijn
veelal niet rechtstreeks gericht op het voortbrengen van producten en diensten voor
de omgeving. Zij zijn er met name op gericht om de primaire functies mogelijk te
maken. Deze secundaire functies ontlenen derhalve hun bestaansrecht aan de
primaire functies. Secundaire functies dragen bij aan de instandhouding van de
organisatie. De relatie tussen de personele functie als secundair proces en de primaire
processen komt nader aan de orde in het hoofdstuk drie 'Kwaliteit'.

De personele functie

Uitgaande van bovenstaande definitie kan de personele functie als volgt worden
omschreven: "de doelen en activiteiten gericht op de effectieve inzet van de factor
arbeid in de organisatie". De personele functie heeft betrekking op input, activiteiten
en diensten (outputs) en resulteert in bepaalde effecten. Dit kunnen beoogde effecten
(doelen) zijn, maar ook niet beoogde effecten. Bij de personele functie is het
onderscheid tussen activiteiten en producten overigens vaak niet goed te maken. Dit
komt omdat de personele functie m grote mate tot uiting komt in dienstverlening in
plaats van producten. In hoofdstuk 4 komen we hier op terug.
We hanteren het begrip personele functie in plaats van personeelsbeleid, omdat dit
laatste minder omvattend is. Immers, ook de implementatie en toepassing van beleid
in termen van concrete taken en activiteiten is relevant voor de beoordeling van
kwaliteit. Daarnaast wordt de term personeelsbeleid in de literatuur door sommige
auteurs gereserveerd om een bepaald stadium aan te geven waarin het denken over de
factor arbeid verkeert (zie o.a. de Jong, 1990).   Om soortgelijke redenen verkiezen
we het begrip personele functie ook boven personeelsmanagement. Ook
personeelsmanagement is minder omvattend en wordt wel gezien als stadium waarin
de personele functie kan verkeren. Een laatste reden waarom we de term personele
functie verkiezen boven personeelsbeleid en personeelsmanagement is dat de termen
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beleid en management suggereren dat er per definitie sprake zou zijn van een
beleidsmatige en 'managerial' benadering voor de personele functie. Naar onze
mening is het niet houdbaar om a priori te veronderstellen dat de personele functie in
de praktijk gepaard gaat met beleid en management.

Personele rollen

Dikwijls wordt de personele functie direct geassocieerd met een organisatorische
eenheid of bepaalde functionarissen. In onze optiek zijn er echter vele organisatie-
eenheden, managers en medewerkers, met verschillende rollen en belangen betrokken
bij de totstandkoming van de personele functie. Personeelsafdelingen, -hoofden en  - -
medewerkers vervullen uiteraard wel vaak een relatief belangrijke rol in het geheel.
Nadrukkelijk hanteren we niet de optiek dat alleen personeelsfunctionarissen of een
afdeling personeelszaken verantwoordelijk is voor de personele functie. Ruimer
gezien gaat het hier om de organisatorische vormgeving van de personele functie. In
de volgende paragraaf wordt bij de beschrijving van de verschillende typen van de
personele functie ingegaan op de verschillende personele rollen.

Personele activiteiten

Met personele activiteiten worden concrete handelingen bedoeld om de personele
functie in te vullen. Er zijn vele indelingen van personele activiteiten mogelijk. De
oudste indeling stamt uit de tijd dat mensen zich voor het eerst gingen organiseren in
grootschalige "werkverbanden" zoals het leger en de kerk (Tigchelaar, 1993). In
militaire organisaties werden reeds vele eeuwen geleden "basisactiviteiten"
onderscheiden als recrutering bezoldiging (uitbetalen van de soldij), personele zorg
(voeding, geestelijke bijstand) en straf (discipline, werknemers houden aan plichten).
Deze activiteiten vormen ook bij de indelingen van deze tijd de basis. Zo hanteren

Tichy, Fombrun en Devanna (1984) als indeling wat zij noemen de vier generieke
personele activiteiten: belonen, bemensen, ontwikkelen en beoordelen. Deze
activiteiten komen volgens hen voor in iedere organisatie en vormen de
basisactiviteiten van de personele functie.

Aanvullend op de indeling van Tichy e.a. onderscheiden Beer e.a. (1986) twee
andere personele activiteiten. Ten eerste noemen zij "employee influence" Hiermee

doelen zij op de mate waarin werknemers worden betrokken bij de besluitvorming in
de organisatie. Ten tweede noemen zij "work systems": de inrichting van de
organisatie en de werkplek in het bijzonder. Beer e.a. stellen dat ook deze twee
personele activiteiten behoren tot de generieke personeelstaken van het management

en zijn dus te onderscheiden in iedere organisatie.
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De combinatie van de indelingen van Tichy e.a. en Beer e.a. levert een nieuwe
indeling op die voldoet voor dit onderzoek: bemense,  belonen, beoordelen,
ontwikkelen, organiseren en participeren. We kiezen voor dem onderverdeling
omdat zij redelijk neutraal en veelomvattend is, voorkomt in iedere organisatie en
beschrijvend van aard is. Deze indeling biedt daarmee voldoende ruimte om later tot
kwalitatieve inkleuring te komen. Straffen, de tegenhanger van belonen,
onderscheiden we niet als afzonderlijk activiteitenveld. Personeelszorg beschouwen
we niet als afzonderlijk activiteitenveld, maar zien we als aandachtsgebied dat
terugkomt bij iedere generieke personele activiteit.

a.        Bemensen
Hieronder valt het gehele proces van in-, door- en uitstroom. Deze personele
functie heeft betrekking op de sturen van de mobiliteit van personeelsleden
binnen en buiten de organisatie, zodanig dat de juiste persoon op het juiste
moment op de juiste plaats in de organisatie wordt ingezet.
Personeelsactiviteiten op dit gebied zijn onder meer werving selectie,
promotie, overplaatsing demotie, functierotatie, 'outplacement' en ontslag.

b. Belonen
Deze activiteit betreft het belonen van de werknemer voor de arbeid die een
werknemer verricht. Deze beloning kan materieel zijn (salaris, bonussen,
eigen kantoor, auto enzovoorts) of immaterieel (promotie, camere
mogelijkheden, eervolle vermel(ling, "schouderklopje", vaste betrekking
enzovoorts). Ook straffen en het nemen van disciplinaire maatregelen behoren
in deze categorie. Centraal staat het beInvloeden van prestaties van werkne-
mers.
Thierry  e.a. (1988) onderscheiden zes doelen van belonen:
•                    aantrekken van personeelsleden;
• vasthouden. binden van bekwame personeelsleden;
•                      stimuleren tot prestaties;
•                    leren van nieuw arbeidsgedrag (bijv. met betrekking tot nieuwe

technologieen);
•                    compenseren van onaantrekkelijk werk;
•                    voorkomen van arbeidsconflicten
Activiteiten zijn onder meer: differentieren van 1004 loonadministratie,
waarderen van functies, classificeren van functies, ontwikkelen en
onderhouden van een beloningsprincipe en - systematiek.

c.        Beoordelen
Deze activiteit betreft de waardering van mensehjke hulpbronnen in relatie tot
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organisatorische criteria. Beoordelen van werknemers omschrijven we als
"(...) het geheel van handelingen dat crop gericht is via een menselijk oordeel
tot uitspraken te komen over kenmerken, gedrag of resultaten van gedrag van
werknemers in arbeidsorganisatie, met het oog op ten aanzien van die
werknemers te treffen maatregelen" (Roe en Daniels 1994).
Personeelsbeoordeling kan de volgende doelstellingen hebben:
•                      belonen van prestaties;
•                   informatie over het menseluk potentieel in een organisatie ver-

schaffen ten behoeve van personeelsplanning;
•     informatie over sterkten en zwaktes van personeelslid

verschaffen voor het opleiden van werknemers.
Activiteiten zijn onder meer: ontwikketen en onderhouden van be-
oordelingssystemen, houden van beoordelingsgesprekken, voeren van
functioneringsgesprekken en het opmaken van potentieelbeoordelingen.

d. Ontwikkelen
Ontwikkelen betreft alle activiteiten die erop gericht zijn personeelsleden toe
te rusten met vaardigheden en kennis, teneinde bestaande en toekomstige
functies adequaat te kunnen vervullen. Doelstelling is enerzijds om een
adequate functiebezetting in de organisatie te realiseren in de toekomst en
anderzij(is aan werknemers de mogelijkheid te geven zich te ontplooien. Als
personeelsactiviteiten kunnen worden genoemd: functiegerichte opleiding,
algemene managementopleiding, sociale vaardighedentraining loopbaanbe-
geleiding 'training on the job'.

e. Organiseren
Onder organiseren kunnen tai van activiteiten worden ondergebracht die te
maken hebben met het inrichten en wijzigen van de organisatiestructuur, -
cultuur en -processen. Dit is een activiteitenveld dat zeer verschillend wordt
gedefinieerd en ingevuld. Vaak wordt dit veld los gezien van de personele
functie als een apart activiteitenveld voor het lijnmanagement Vaak ook
wordt de combinatie gemaakt tussen organisatie en informatievoorziening.
Met Van Dijck (1992) stellen we dat personeel en organisatie twee kanten van
dezelfde medaille zijn. Met het activiteitenveld organiseren doelen we onder
meer op de activiteiten: structureren van de organisatie en werkprocessen,
beYnvloeden van de organisatiecultuur, het managen van de
arbeidsomstandigheden en het inrichten op de werkplek.

£ Participeren
Hiermee doelen we op activiteiten die erop gericht zijn werknemers invloed te
geven in de besluitvorming in een organisatie. Formeel gezien kunnen we
denken aan het georganiseerd overleg (ondememingsraden, medezeggen-
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schapscommissies). Meer algemeen kan participeren worden gezien als de
manier waarop en de mate waarin medewerkers betrokken worden bij beleid
en besluitvorming in de organisatie.

2.3 Beschrijving van een typologie

In de vorige paragraaf hebben we in algemene termen de personele functie
omschreven en afgebakend  In deze paragraaf staat de keuze en ontwikkeling van
een geschikte typering van de personele functie centraal. Om te komen tot een
relevante typologie achten we op voorhand vier variabelen relevant.
1. Theoretische stroming: op welke theoretische stroming is het type gebaseerd?
2.      De focus en activiteiten: wat zijn de beoogde resultaten van het type en hoe

wenst men die te bereiken?
3.          Het stadium: in welk ontwikkelingsstadium bevindt de personele functie zich?
4.        De rol: wie voert de personele functie uit en in welke rol?

Achtereenvolgens zullen we deze vragen bespreken.

Vraag 1: Op welke theoretische stroming is het type gebaseerd?

Deze variabele betreft de theorie waarop een bepaald type personele functie is
gebaseerd. Vaak wordt een indeling van de personele functie gemaakt op basis van
historische managementtheorieen. Bij deze theoretische indeling wordt veelal een
onderscheid gemaakt naar het paternalisme (voor ca. 1900), 'scientific management'
(ca. 1900-1930), 'human relations' (1930-1950), revisionisme (1950-1965),
institutionalisme & vermaatschappelijking (1965-1980) en het 'Human Resource
Management' (hrm) en verzakelijking (1980 - heden). Een dergelijke indeling treft
men dikwijls aan in handboeken op het gebied van de personele functie (o.a.
Armstrong 1991, Cascio 1989, Kluytmans & Paauwe (1991) en French (1982). Deze
auteurs koppelen deze indeling niet altijd aan scherp gescheiden tijdvakken. De
verschijningsvorm verschilt overigens soms. Zo heeft Steyaert (1994) hierop een
variant ontwikkeld waarbij hij de personele functie koppelt aan een bepaald
theoretisch paradigma. Deze ontwikkeling heeft hij gebaseerd op de vier paradigma's
zoals onderscheiden door Burrell en Morgan (1979): radicaal humanistisch, radicaal
structuralistisch, interpretatief en functionalistisch.
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Onderstaande theoretische stromingen worden doorgaans het meest van belang
geacht. Ze kunnen worden opgevat als een zesvoudig antwoord op de vraag 'op
welke theoretische stroming is een type personele functie gebaseerd?'.

• 'Scientific' management: nadruk op beheersing en controle van arbeid,
verregaande taakverdeling van arbeid.

• 'Human relations': nadruk  op de motivatie, arbeidssatisfactie  en  zorg  voor
medewerkers; hiermee wil men onder meer de negatieve effecten van verregaande
taakverdeling verminderen.

• Revisionisme: nadruk op de afstemming van arbeid met techniek nadruk op
herontwerp van organisaties die volgens Tayloriaanse principes zijn ingericht tot
organisaties bestaande uit semi-autonome taakgroepen.

•    Contingentie-theorie: nadruk op de aanpassing van de organisatie (of onderdelen
van de organisatie) op veranderingen in de omgeving.

• Strategische planning: nadruk op proactief beleid, met speciale aandacht voor de
afstemming van verschillende beleidsterreinen op het strategisch beleid van de
organisatie.

• Lerende organisatie: nadruk op de ontwikkeling van de medewerker en het lerend
vermogen van de organisatie als geheel; aandacht voor factoren die het leren van
individuen in organisaties bevorderen of belemmeren.

Vaak wordt de geschiedenis van de personele functie beschreven aan de hand van
deze theorieen. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat belangrijke
veranderingen in de personele functie het gevolg zijn van nieuwe theorieen. Naar
onze mening zullen veranderingen in de personele functie veeleer een reactie zijn op
concrete organisatie- en omgevingsvraagstukken, waarop mensen in organisaties een
antwoord trachten te formuleren (vergelijk Kluytmans 1997: 15). Bij de
beantwoording van de volgende vraag zullen we aandacht besteden aan verschillende
stadia van de personele functie, waarin verschillende vraagstukken centraal staan.

Vraag 2: in welk ontwikkelingsstadium bevindt zich de personele functie?

Van Dijck (1983, 1987), De Jong (1990) en Golden & Ramanujam (1985) zijn -
auteurs die de personele functie typeren aan de hand van ontwikkelingsstadia.
Centrale variabele hierbij is de mate waarin de personele functie is geintegreerd in de
strategische beleidsvorming van de organisatie.

Het eerste stadium is personeelsbeheer. In dit stadium is er geen relatie met de
strategische beleidsvorming Indien het strategische beleid de personele functie
eenzijdig bepaalt, wordt gesproken over het stadium personeelsbeleid. De personele
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functie wordt getypeerd als sociaal beleid indien personeelsfunctionarissen
(ongevraagd) mogen adviseren aan degenen die het strategisch beleid in een
organisatie bepalen. Het laatste stadium noemen ze Human Resource Management
(hrm). In dit stadium zijn de personele functie en het strategisch beleid of
management volledig geintegreerd.
Storey (1987) en Legge (1995) nuanceren het hrnl door een onderscheid te maken
tussen een harde en zachte variant van hrm. Zij spreken over een harde variant
indien de nadruk ligt op utilitair ins*mentalisme, integratie van de personele functie
in de strategie van het bedrijf, een kwantitatieve benadering en de werknemer als
opbrengstenbron met kosten.
Zacht hrm wordt gekenmerkt door ontwikkelingsgericht humanisme, integratie van
de werkvloer in de strategie door motiverend en communicerend leiderschap gericht
op commitment, een kwalitatieve benadering en de pro-actieve werknemer die
capabel en mede gericht is op zelfontwikkeling. Volgens Legge (1995) is het harde
model een descriptieve weergave van hrm en het zachte model normatie£

Op basis van het bovenstaande onderscheiden we zes stadia (gebaseerd op Van Dijck
(1983, 1987), De Jong (1990), Golden & Ramanujam (1985), Storey (1987) en
Legge (1995). Tevens zullen we aangeven in welk tijdvak het betreffende stadium
dominant was of is. Hierbij zullen we kort aandacht schenken aan de
maatschappelijke en economische ontwikkelingen in dat tijdvak, die geleid hebben
tot een bepaald stadium van de personele functie (cf. Kluytmans 1997: 29-52, Van
Dijck en De Nijs 1982: 48-84).
•   Personeelszorg: op uitvoerend niveau wordt uitgebreid aandacht besteed aan de

behoeften van het personeel (woningen, arbeidsomstandigheden). Deze
paternalistische vorm van personeelszorg wordt met name gesitueerd in de
periode van vroeg-kapitalisme en industrialisatie (ca. 1870-1918).. In ruil voor
trouw en vergaande onderschikking verbeterde de 'verlichte' ondernemer de
arbeids- en woorncondities van zijn werknemers.Personeelsbeheer: de personele
functie is uitvoerend en beheersmatig van aard zonder relaties met het
strategische beleid. Dit stadium van de personele functie was met name dominant
fri de periode 1918-1945, waarin rationalisatie en economische crisis ertoe geleid
hebben dat bedrijven zich concentreerden op een beheersmatige en efIciente
inzet van mensen.

•  Personeelsbeleid: de personele functie is voornamelijk uitvoerend van aard en
"volgt" het strategisch beleid. Dit stadium is een voortzetting van de voorgaande
twee stadig waarin meer een koppeling wordt gelegd tussen de uitvoerende
personeelspraktijken (gericht op zorg en beheer) en het strategisch beleid van een
organisatie.

• Sociaal beleid: bij de strategische beleidsvorming binnen de organisatie wordt
rekening gehouden met de maatschappelijke context van de organisatie.
Personeelsfunctionarissen vervullen een adviserende rol bij de strategische
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beleidsvorming. Dit stadium hangt samen met ontwikkelingen die worden
aangeduid als de vermaatschappelijking van ondernemingen (Van Dijck en De
Nijs 1982) en wordt met name in de '60 en '70 jaren gesitueerd.
Vermaatschappelijking houdt in dat ondernemingen meer en meer moeten
inspelen op eisen vanuit de samenleving. De autonomie van werkgevers worden
ingeperkt door wetgeving van de overheid, medezeggenschapstructuren en
onderhandelingen met vakbonden en andere maatschappelijke

belangengroeperingen. Een gevolg hiervan is dat de personele functie niet alleen
een domein is van de werkgever en zijn personeelsfunctionaris, maar ook van
personeel, vakbonden, ondernemingsraden en overheid (Kluytmans 1997: 40-41).

• hrM (har(ie variant nadruk op Management): integratie tussen de personele
functie en de strategische beleidsvorming wordt gerealiseerd door de
personeelsactiviteiten onderling en op het strategisch beleid af te stemmen;
werknemer wordt als een kwantitatieve kosten- en opbrengstenpost meegenomen
in de strategische beleidsvorming. Hrm wordt vaak geassocieerd met processen
van vernieuwingen en verzakelijking die zich in de  '70 en '80 jaren plaatsvonden
in organisaties. De economische stagnatie van de '70 en '80 jaren, nieuwe
technologieen, het toenemende belang van dienstverlening globalisering hebben
tot deze vernieuwingen in vele organisaties geleid. Hierbij kunnen we denken aan
afslankingen, verplatting meer aandacht voor kwaliteit en maatwerk en fexibele
productieprocessen. Deze vernieuwingen leiden tot een kritische doorlichting van
de personele functie, bepaling van de kernactiviteiten van de personele functie en
een fexibele inzet van medewerkers. Ontstaffing en integraal management leiden
er mede toe dat personeelsafdelingen aanzienlijk worden ingekrompen en dat de
verantwoordelijkheiden voor personele functie bij de integrale manager komt te
liggen.

•   HRm (zachte variant nadruk op human resources): integratie tussen de personele
functie en de strategische beleidsvorming door een zo groot mogelijke
betrokkenheid van de werknemer met de organisatie te realiseren door motiverend
en communicerend leiderschap. Ook deze variant van hrm kunnen we situeren
vanaf het einde van de '70 jaren, waarbij het accent meer ligt op de ontwikkeling
van de human resources dan het management, om gelijke tred te houden met de
maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Deze zes stadia van de personele functie kunnen worden onderscheiden naar beheer
versus beleid versus strategie enerzijds en sociaal versus technisch anderzijds (zie
figuur 2.1).
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technisch personeelsbeheer personeelsbeleid 'harde '  HRM

t         .t
sociaal personeelszorg sociaal beleid *zachte' HRM

beheer beleid strategi e

Figuur 2.1: ontwikkeling van stadia van de personele functie,  met als onderscheid
technisch versus sociaal en beheer versus beleid versus strategie.

De stadia personeelsbeheer en personeelszorg hebben beiden een beheersmatige
benadering, waarbij personeelszorg de sociale tegenhanger is van het meer zakelijk
georienteerde personeelsbeheer. Daaropvolgend komen de stadia personeelsbeleid
(nadruk op instrumentenbouw) met als tegenhanger sociaal beleid met als accent het
ontwikkelen van beleid met het oog op de maatschappelijke omgeving Daarna volgt
hrm met een harde en zachte variant waarbij strategievorming wordt gerealiseerd
door afstemming organisatie strategie op de personeelsinstrumenten respectievelijk
door het realiseren van commitment van de werkvloer met de organisatiedoelen.
We sluiten de beantwoording op de tweede vraag over de stadia met een
relativerende opmerking over het denken in stadia. Het voordeel van het denken van
de onderstaande stadia is dat we de verschillende typen personele functie kunnen
plaatsen in de context van een bepaald tijdvak en bijbehorende maatschappelijke en
economische ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we de achtgronden van de
verschillende typen personele functie beter begrijpen. Gevaar is echter wel dat te
stadia en tijdvakken te absoluut opvatten. Bijvoorbeeld bedrijven kenden niet alleen
in de periode voor  1918 een op personeelszorg gerichte personele functie, maar ook
nu nog zijn er bedrijven die zich met name gerichten op zorg als het gaat om de
personele functie.
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Vraag 3: Welke resultaten worden nagestreefd en op welke manier?

Bij deze vraag staan de focus op de beoogde resultaten en de aard van de te
verrichten activiteiten centraal. De antwoordcategorieen op vraag 3 zijn ook hier niet
uitsluitend bedoeld. Het gaat om de belangrijkste accenten die worden aangebracht in
het werk.
• In sommige organisaties beperkt de personele functie zich grotendeels tot

uitvoerende en beheersmatige taken. Hierbij ligt het accent op routine, regels en
procedures. Het beoogde resultaat is het voeren van het administratieve beheer
van het personeelsbestand.

•      In andere organisaties wordt relatief veel aandacht besteed aan het welzijn van de
medewerker. Met behulp van allerlei sociale activiteiten gericht op de
arbeidsomstandigheden en de individuele medewerker tracht een organisatie met
name de motivatie van de werknemer te vergroten. Het beoogde resultaat is het
welbevinden van de medewerkers, vanuit de achterliggende gedachten dat
tevreden medewerkers ook gemotiveerde medewerkers zijn, hetgeen ook de
organisatie ten goede komt. Deze focus past bij het stadium personeelszorg.

•    In een andere categorie is er met name aandacht voor onderlinge consistentie van
de personele activiteiten door middel van systematische beleidsmatige
afstemming. Het beleid voor de personele functie wordt afgeleid van het
strategisch organisatiebeleid. Het stadium kan worden getypeerd als
personeelsbeleid. Het beoogde resultaat is dan dat de uitgevoerde personele
activiteiten zijn afgestemd op de organisatiestrategie.

•  De maatschappelijke omgeving van de organisatie is de primaire focus in een
volgende categorie. Belangrijke activiteiten hierbij zijn het overleg met bonden en
andere externe stakeholders en het vertalen van wettelijke bepalingen
(bijvoorbeeld de CAO en andere wettelijke regelingen ten aanzien van 1004
arbeidsomstandigheden). Dit past bij het stadium sociaal beleid. Het beoogde
resultaat is het afstemmen van de personele activiteiten op ontwikkelingen in de
samenleving.

•  In andere organisaties is de aandacht vooral gericht op de organisatiestrategie,
onder andere door de werknemer integraal als een kosten/opbrengstenpost in de
besluitvorming rondom concrete activiteiten mee te nemen. Deze focus komt
overeen met de harde variant van hrm. Het beoogde resultaat is dan op een
economisch strategische verantwoordelijke manier besluiten te nemen over de
inzet van medewerkers.

•    In de laatste categorie is het beoogde resultaat de integratie van de werknemer in
de bedrijfsstrategie door een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de
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medewerker na te streven. Deze focus heeft met name verwantschap met de
zachte variant van hrm.

Resumerend kan de focus van de personele functie zich richten op: regels/procedures,
welzun, structuur/systemen, maatschappelijke context organisatie-strategie en
ontwikkeling van de medewerker.

Vraag 4: wie voert de personele functie uit en in welke rol?

Tyson & Fell (1986) onderscheiden drie rollen: de personeelsfunctionaris als
architect, als contractmanager en als klerk. De personeelsfunctionaris als klerk houdt
zich bezig met routine-zaken zoals de administratie en dagelijkse correspondentie. De
contractmanager wordt meestal aangetroffen in organisaties waarbinnen vakbonden
een belangrijke rol spelen. De personeelsfunctionaris richt zich dan op het formuleren
en uitvoeren van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen vakbond en organisatie.
De personeelsfunctionaris als architect heeft met name een verantwoordelijkheid in
de beleidsontwikkeling en inrichting van de personele functie. Een dergelijke
functionaris maakt onderdeel uit van de leiding van een organisatie.  Mok (1982: 66-
68) spreekt over de managerialistische en professionalistische personele functie. Bij
het eerst genoemde type worden de personeelstaken in hoofdzaak door de
lijnmanager uitgevoerd. De personeelsfunctionaris speelt hierbij een ondergeschikte
en uitvoerende rol. Bij de tweede is er sprake van een hoog gekwalificeerde
personeelsfunctionaris met eigen taken. In de harde en zachte variant van hrm speelt
de lijnmanager de dominante rol in de personele functie (zie bijvoorbeeld Story 1987
en Legge 1995). Bij de harde variant van hrm heeft de lijnmanager formeel al deze
taken in zijn portefeuille. Bij de zachte variant van hrm wordt de lijnmanager meer
gezien als een coach die zoveel mogelijk zijn medewerkers tracht te motiveren.
In(lien we ons baseren op bovenstaande rolopvattingen en deze relateren aan de
eerder behandelde stadia van de personele functie, dan kunnen we de volgende rollen
onderscheiden.
• Personeelsbeheer: klerk (vgl. Tyson en Fell 1986).
• Personeelszorg: sociaal werker.
• Personeelsbeleid: technicus of architect (vgl. Tyson en Fell  1986).
• Sociaal beleid: professionele personeelsfunctionaris (vgl. Mok 1982)
•    H (ie variant van hrm: integrale lijnmanager (vgl. Storey 1987, Legge 1995, Mok

1982).
• Zachte variant van hrm: lijnmanager als coach (vgl. Legge 1995).
In de volgende paragrafen onderscheiden we zes typen personele functies op basis
van de antwoorden van de vragen over het stadium, focus, dominante rol en
stroming: de administratieve, de zorg-, de instrumentele, de omgevings-, de
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rendements- en de ontwikketingsfunctie. Aan de hand van figuur 2.2. zullen we deze
functies bespreken.

stadium

V

stroming         , 111111111111111 
I focusfunctie

A

dominante rol

Figuur 2.2 Typologie van de personele junctie naar theoretische stroming, stadium,
focus en dominante rol.
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2.4 De administratieve functie

personeelsbeheer

V

scientific < administratieve j regels
'

<    functie    I c       elImanagement (ty, procedures

A

klerk

Figuur 2.3: De administratieve junctie: theone (sclentdic management), stadium
(personeelsbeheer), focus  (regelsenprocedures) en  rollen (klerk)

Stadium

De personele functie is in het stadium van 'personeelsbeheer' gericht op de efficiente
inzet van arbeid. De efficiente inzet van arbeid wordt gerealiseerd door allerlei
maatregelen die beheersmatig dan wel uitvoerend van aard zijn:
• operationele personeelsadministratie;
• selectiemethodes;
• arbeids-/tijdstudies zodat om een zo optimale arbeidsdeling te bewerkstelligen;
• voortdurende reductie van arbeidskosten;
• horizontale en verticale arbeidsdeling zodat de inwerktijd kort en de

trainingsbehoefte laag is.
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Focus en activiteiten

De personele functie is met name gericht op het uitvoeren (en opstellen) van regels en
procedures met betrekking tot personeelszaken. De taken zijn uitvoerend en
administratief van aard, niet beleidsmatig en ondergeschikt aan andere
functiegebieden.

Dominante rol

De focus op naleving van regels en procedures brengt met zich mee dat de dominante
rol die van administrateur of klerk is. Het is een typische uitvoerende en
controlerende staffunctie, dikwijls een neventaak van 66n of meer functionarissen en
vaak gekoppeld aan een afdeling financien of administratie.

Theoretische stroming

De stroming waarmee een dergelijke invulling van de personele functie de meeste
verwantschap toont is het scientific management. Ook daar ligt de nadruk op inteme
optimalisatie en efficiencyverbetering van productiefactoren als machines en arbeid.
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2.5 De zorgfunctie

personeelszorg

V

human C zorg- wei zijn

relations * <    functie     
4 van

medewerkers

A

sociaal werker

Figuur 2.4: De zorgfunctie: theorie (human relations), stadium (personeelszorg),
focus (welzijn van de medewerker) en  rollen (sociaal werker)

Stadium

Het accent in dit stadium van de personele functie ligt op de zorg van de individuele
werknemer. Belangrijke taken in dit kader zijn onder meer individuele aandacht voor
medewerkers en motivatie.

Focus en activiteiten

De personele functie is er mede op gericht bij te dragen aan het welbevinden van de
werknemer. De nadruk ligt op de interne organisatie, arbeidsomstandigheden van de
werkplaats. Vanuit dit perspectief richt de personeelszorg zich op het belang van
waardering zekerheid, 'erbij horen', erkenning en het belang van de werkgroep.
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Dominante rol

De personeetsfunctionaris heeft bij personeelszorg de rol van een sociaal werker. In
deze rol richt de personeelsfunctionaris zich op maatregelen waarin centraal staan:

•    invloed van de arbeidsomstandigheden op de motivatie;
•    samenwerken van individuen in groepen (groepspsychologische processen);
•    verhogen van de groepsbinding (personeelsuitstapjes, feesten).

Theoretische stroming

De redenering  komt er grofweg op neer dat indien de werknemer tevreden is, hij ook
optimaal genegen zal zijn tot het leveren van prestaties. We verbinden hieraan de
theorieen rondom de human relations'-theorieen (zie o.a. Mayo 1933, Roethlisberger
en Dickson 1939, Maslow 1981, Lewin 1935). 'Human relations' is ontstaan in
reactie op het 'scientific management'. Het 'scientific management' problematiseert
motivatie niet als een apart probleem. Via positieve en negatieve sancties zou dit
probleem zich vanzelf oplossen. Mayo toonde met zijn Hawthorne experimenten
echter aan dat niet zozeer de objectieve werksituatie, maar meer de subjectieve
beleving van de werksituatie van invloed is op het prestatieniveau.
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2.6 De instrumentele functie

personeelsbeleid

V

I systeem- \ structuur
revisionisme

'      functie               en
1I

systemen

A

sociaal technicus

Figuur 2.5: De instrumentele functie: theorie (revisionisme), stadium
(personeelsbeleid), focus (structuur en systemen) en  rollen (sociaal technicus).

Stadium

We dichten twee bijzondere kenmerken toe aan het stadium dat we als
personeelsbeleid typeren:
•  het ontwikkelen en uitvoeren van instrumenten op het gebied van planning en

budgettering (to01-kit benadering);
•    aandacht voor personeel en organisatie in samenhang (beleid).

Focus en activiteiten

De focus is niet alleen gericht op de uitvoerende taken, maar ook op de beleidsmatige
aspecten. De personele functie wordt in samenhang met de financiele, logistieke en
materiele functie ontwikkeld. De Jong (1990: 310 en verder.) tekent hierbij aan dat de
lange termijn bedrijfsplanning eenzijdig worden vertaald naar de personele functie.
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Op strategisch beleidsvormingsniveau wordt het beleid uitgestippeld, daarbinnen
worden binnen de personele functie beleid en instrumenten ontwikkeld.

Dominante rol

De personeelsfunctionaris vervult de rol van technicus/monteur. Hij is de bouwer'
van peI'soneelsystemen, functie/taak-analyses en dergelijke. Voor ieder probleem
tracht de technicus instrumentele oplossingen te ontwikkelen. Met dergelijke
instrumentele oplossingen tracht de technicus het gedrag van de medewerkers te
beheersen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het ontwerpen, invoeren en
controleren van systemen voor prestatiebeloning en systematische personeels-
beoordeling.

Theoretische stroming

Bij deze functie wordt aandacht geschonken aan zowel de mens als de organisatie.
Bennis (1969) typeerde 'scientific management'- als een 'organisatie zonder mensen'
en 'human relations' als de 'mens zonder organisatie'. Volgens Argyris (1962: 291) is
integratie tussen werknemer en organisatie mogelijk door taakverruiming
taakverrijking taakroulatie en een meer participerende vorm van leiderschap. In het

zogenaamde 'revisionisme' waarvan onder andere Argyris en Bennis deel uitmaken

(Keuning en Eppink 1990: 500), wordt het functioneren van individuen in
samenhang met organisatievraagstukken bestudeerd.
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2.7 De omgevingsfunctie

sociaal beleid

W

contingentie / omgevings- j maatschap-
I*theorie

*      functie  
pelijke

CKFy, context

A

sociaal adviseur

Figuur 2.6. De omgevingsfunctie: theorie (contingentietheorie), stadium (sociaal
beleid), focus  (maatschappelijke context) en   rollen (sociaal adviseur).

Stadium

Het stadium van sociaal beleid kenmerkt zich door een verbreding en verdieping van
de personele functie. Ferbreding omdat bij de totstandkoming van het personele
functie ook andere partijen dan het management een rol spelen. Voorbeelden van
dergehjke partijen zijn: vakbonden. werkgeversorganisaties, overheidsorganisaties,
beroeps/standsorganisaties etc. Ferdieping omdat bij de vaststelling van de
organisatiestrategie en de personele functie rekening wordt gehouden met de gevol-
gen voor de samenleving.
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Focus en activiteiten

De externe kant van de personele functie krijgt veel aandacht. Op de eerste plaats de
engere (interne en externe) omgeving in termen van stakeholders die trachten het
beleid te beinvloeden. Op de tweede plaats wordt de samenleving gezien als de
wijdere maatschappelijke context van de personele functie. Er is een wederzijdse
bet:nvloeding van de organisatiestrategie en de personele functie, maar beide zijn zelf-
standig opgesteld (Van Dijck & De Nijs,  1983:  78).

Dominante rol

De rol van personeelsfunctionaris is in deze fase met name gelegen in het signaleren
van ontwikkelingen en deze door vertalen naar de personele functie (sociaal
adviseur). De nadruk op het interne en externe krachtenveld met diverse spelers (m. n.
vakbonden, overheid, management, werknemers) leiden tot geinstitutionaliseerde
vormen van overleg. Het voeren van overleg over (collectieve) arbeidsvoorwaarden
staat centraal. De toegenomen turbulentie in de omgeving in de '80 jaren
noodzaakten tot een meer gedifferentieerd personeelsbeleid, gezien de diversiteit in
categorieen personeel: van zekerheid van baan, beloning en verzorging naar een
sterkere gerichtheid op marktmechanismen, prestaties en resultaten (Van Dijck 1992:
21).

Theoretische stroming

Aangezien de personele functie in de maatschappelijke context wordt geplaatst, heeft
Van Dijck hiervoor de term sociaal beleid gereserveerd. Een organisatie kan volgens
hem zich niet onttrekken aan de invloedspogingen van verschillende maatschappe-
lijke actoren (bijvoorbeeld de overheid, bonden) op de personele functie. De
afstemining tussen de maatschappelijke omgeving en de personele functie staat
centraal.
Aangezien met name de contingentietheorie het accent legt op de aanpassing van
(delen van) de organisatie op de omgeving leggen we hier een verband tussen dit
type personele functie en de contingentietheorie (Burns en Stalker 1961, Lawrence en
Lorch 1967).
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2.8 De rendementsfunctie

hard hrm

.

strategisch ( rendements- )
management '      functie     

4 organisatie
strategie

A

integrale manager

Figuur 2.7: De rendementsfunctie: theorie (strategisch managemenO, stadium
('harde' hrm), focus (organisatietheorie) en  rollen (integrale manager)

Stadium

In dit stadium wordt de mens in een organisatie gezien vanuit een zakelijk
rendementsperspectief Vanwege de zakelijke inslag wordt dit wel de harde hrm-
variant genoemd. Medewerkers worden primair beoordeeld als opbrengsten- en
kostenbron (asset). Hun prestaties en toegevoegde waarde staan centraal en worden
gerelateerd aan de strategie van de onderneming.

Focus en activiteiten

De personele functie wordt volledig geintegreerd in het strategische
beleidsvormingsproces van de organisatie door de werknemer als een
kosten/batenpost integraal in de besluitvorming mee te nemen. Vanuit een
kwantitatieve benadering worden de personeelsinstrumenten geintegreerd ingezet
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voor het ontwikkelen en bereiken van de organisatiestrategie. In de praktijk is veel
aandacht voor het prestatiegericht beoordelen en belonen van medewerkers
(afrekenen).

Dominante rol

De lijnmanager stelt zich op als integraal manager. Het lijnmanagement,
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale
organisatiestrategie, heeft een dominante positie met betrekking tot de personele
functie. Er is sprake van "deprofessionalisering" van het personeelsvak. Vele perso-
neelsmanagementtaken worden overgedragen van de (staf)afdeling naar het lijnma-
nagement (horizontate integratie). Gespecialiseerde medewerkers kunnen de
lijnmanager ondersteunen door onder meer strategische advisering uitvoeren van
organisatiedoortichtingen en specialistische uitvoering

Theoretische stroming

Door de economische benadering van de factor arbeid, komt de personele functie uit
het isolement. Het theoretisch fundament is gelegen in theoriean over integraal
strategisch management vanuit een utilitair-instrumentalistisch perspectief.  Een
exponent van de harde hrm-stroming zijn Tichy e.a. (1984). Meer algemeen hebben
de volgende auteurs onder meer bijgedragen aan dit gedachtengoed: Legge (1995),
Storey (1992), Kluytmans en Hanck6 (1994), Fowler (1987), Guest (1989), Paauwe
(1991) en Golden & Ramanujam (1985).
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2.9 De ontwikkelingsfunctie

zacht HRM model

/

lerende < ontwikkelings-   ontwikkeling

organisatie '      functie     1 <       mede-theorie werkers

A

coach

Figuur 2.8: De ontwikke|ingsjunctie. theorie (lerende organisatie theorie), stadium
('zacht'hrm), focus (ontwikkeling medewerker) en  rollen (coach)

Stadium

Ook in dit stadium wordt de mens als de belangrijkste factor in de organisatie
genoemd, maar dan vanuit een ontwikkelingsperspectief op de medewerkers. In
tegenstelling tot de harde variant, wordt de medewerker niet gezien als een passieve

productiefactor of opbrengsten/kostenbron. Een medewerker is geen instrument,
maar is in staat tot zelfontwikkeling en pro-actief handelen. Aangezien de
medewerker primair wordt gezien als een subject en niet als object wordt dit het
zachte hrm-model genoemd.

Focus en activiteiten

Ook in dit stadium is de personele functie volledig geintegreerd in het strategische
beleidsvormingsproces van de organisatie. De integratie wordt bereikt door het
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realiseren van betrokkenheid bij de medewerker met het werk. De focus is gericht op
de bernvloeding van de organisatiecultuur. (Kwalitatieve) instrumenten zijn hierbij
motivatieprogramma's, participatief leiderschap en interne communicatie.
De nadruk ligt niet primair op het afrekenen op prestaties, maar op het creeren van
condities en perspectieven waaronder medewerkers tot ontwikkeling en prestaties
kunnen komen.

Dominante rol

Het lijnmanagement verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een
integrale organisatiestntegie, heeft een dominante positie met betrekking tot de
peI'sonele functie (integraal management). Er is sprake van "deprofessionalisering"
van het personeelsvak: er moeten zoveel mogelijk personeelsmanagementtaken
overgaan van de (staf)afdeling naar het lijnmanagement (horizontale integratie). De
lijnmanager, ondersteund door een specialist op het gebied van de personele functie,
streeft naar optimale betrokkenheid van de werknemer bij de organisatie. De
lijnmanager treedt vooral op als coach: motiveren en faciliteren van de medewerkers.
Gespecialiseerde medewerkers kunnen de lijnmanager ondersteunen door onder meer
opleidings-/loopbaanadvisering, functioneringsbegeleiding en specialistische
uitvoeringstaken.

Theoretische stroming

Het theoretisch fundament is gelegen in theorieen over integraal strategisch
management vanuit een ontwikkelingsgericht humanisme (lerende organisatie e.d.).
Exponenten van de zachte harde hrm-stroming zijn onder andere Beer e.a. (1986) en
Senge (1990). Meer algemeen hebben de volgende onder meer auteurs bijgedragen
aan dit gedachtengoed: Legge 1995, Storey (1987, 1992), Kiuytmans  & Hanckt
(1994), Fowler 1987, Guest 1989, Paauwe 1991, Golden & Ramanujam (1985).

Om het onderscheid tussen de rendements- en ontwikkelingsfunctie (harde en zachte
hrm) verder te verhelderen, worden de belangrijkste verschillen hieronder naast
elkaar gezet.
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Rendementsfunctie Ontwikkelingsfunctie

i
utilitair instrumentalisme ontwikkelingsgericht humanisme

integratie met strategiebeleid bedrijf integratie van de werkvloer met
strategische beleidsvorming door het     
bevorderen van betrokkenheid van de  I
werlmemer met de organisatie

nadruk op management (hrM) nadruk op human resources (HRm)

interne consistentie commitment genereren door
communicatie, motivatie en
leiderschap

kwantitatieve benadering; kwalitatieve benadering; 'zachte'
'kwantitatieve kengetallen'/variabelen    kengetallen/variabelen

werknemer als opbrengstenbron met werknemer is pro-actief (geen passieve
kosten (rendement, aantallen, input), capabel tot (zelf)ontwikkeling
vaardigheden, prijs)

Tabel  2.1:  harde en zachte modellen voor hrm, gebaseerd op Legge  1995)

2.10 Samenvatting en vooruitblik

Gekozen is voor een ruime en neutrale definitie van de personele functie: doelen en
activiteiten gericht  op  de  efectieve  inzet  van de factor  arbeid  in  de  organisatie. Deze
definitie hebben we achtereenvolgens afgebakend en vervolgens ingevuld aan de
hand van een typologie.

Afbakening

We hebben de personele functie behandeld aan de hand van de begrippen beleid en
uitvoering activiteiten en personele rollen. Zoals blijkt uit definitie  is het onderzoek
niet gericht op het personeelsbeleid als zodanig, maar in de vertaling van dat beleid
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naar concrete activiteiten. De beoordeling van de kwaliteit van de personele functie
is gericht op de beoordeling van deze activiteiten. Deze activiteiten zijn de diensten
die worden verleend in het kader van de personele functie. Gekozen is voor een
indeling naar activiteiten die door sommige auteurs (Tichy e.a. 1984, Beer e.a. 1986,
Tigchelaar 1993) als 'generiek' worden aangeduid, waarmee zij doelen op het feit dat
deze activiteiten in iedere organisatie voorkomen. De indeling bestaat uit de
activiteiten(velden): bemensen, beoordelen, belonen, ontwikkelen, organiseren en
participeren.
Naar onze mening kunnen de meeste personele diensten worden ondergebracht in
deze zes activiteitenvelden. Een laatste afbakening heeft op betrekking op de
verschillende rollen die worden vervuld in het kader van de personele functie.
Gekozen is voor de opvatting dat de personele functie niet alleen wordt ontwikkeld
en uitgevoerd door personeelsfunctionarissen, maar ook door lijnmanagers. Dit
impliceert dat personeelsfunctionarissen en lijnmanagers de dienstverleners zijn van
de personele functie.

Typologie

Ten tweede hebben we de ruime en neutrale omschrijving van de personele functie
nader getypeerd. Er bestaan veel verschillende en vaak tegenstrijdige opvatting over
de hoe de personele functie moet worden ingevuld. Met behulp van vier vragen
hebben we getracht deze veelheid aan opvattingen in kaart te brengen:
1.         wat is de theoretische herkomst van een bepaald type personele functie?
2.     in welk stadium van ontwikkeling bevindt zich een bepaald type personele

functie?
3.          wat zijn de beoogde resultaten en hoe worden deze gereatiseerd?
4.         wie voert de personele functie uit en in welke rol?
Deze vier vragen leiden tot zes verschillende typen personele functies: de
administratieve functie, de zorgfunctie, de instrumentele functie, de
omgevingsfunctie, de rendementsfunctie en de ontwikkelingsfunctie. In tabel 2.2zijn
deze functies samengevat.
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type stadium focust dominante stroming
personele activiteit                  rol
functie

administra- personeels- regels en klerk scientific
tieve functie beheer procedures management

zorgfunctie personeels- welzijn sociaal human
zorg werker relations

instruInentele personeels- structuur en sociaal revisionisme
functie beleid systemen technicus

omgevings- sociaal bekid maatschap- sociaal contingentle-
functie pelijke adviseur theorie

context

rendements- hard hrm- organisatie- lijn-manager strategische
functie model strategie planning

ontwikke- zacht hrm- ontwikkeling coach lerende

lingsfunctie model van organisatic-

medewerkers theorie

Tabel 2.2:   typering van de pe,sonele functie

Vervolg

In het volgende hoofdstuk analyseren we welke opvattingen er bestaan over het
begrip kwaliteit, kwaliteitszorg als organisatorische manier om een bepaald
kwaliteitsniveau te realiseren en op welke manier kwaliteit kan worden gemeten. In
hoofdstuk vier ('Naar een model voor organisatie, personele functie en kwaliteit')
relateren we de opvattingen over kwaliteit ( hoofdstuk 3) aan de opvattingen over de
personele functie uit dit hoofdstuk. In hoofdstuk vijf, het laatste theoretische
hoofdstuk proberen we te achterhalen welke organisatorische opvattingen schuil
gaan achter de verschillende opvattingen over kwaliteit en de personele functie.



Hoofdstuk 3 Kwaliteit

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we enkele theoretische achtergronden van het begrip
kwaliteit. We bespreken een aantal perspectieven op kwaliteit en tasten de implicaties
af voor het meten van de kwaliteit van de personele functie. Daarmee sluit dit
hoofdstuk aan bij de tweede subvraag van de eerste onderzoeksvraag, te weten
"Welke visies op kwaliteit en kwaliteitszorg zijn mogelijk?".

Ten eerste evalueren we de belangrijkste definities van kwaliteit en maken we in het
licht van dit onderzoek een keuze. Vervolgens gaan we kort in op wat de gevolgen
van deze definities zijn voor kwaliteitsmeting en kwaliteitszorg. Daarmee wordt in dit
hoofdstuk de basis gelegd voor de ontwikkeling van het model "kwaliteit van de
personele functie" in het volgende hoofdstuk.

3.2 Definities

In het dagelijks spraakgebruik hanteren we het begrip kwaliteit' te pas en te onpas als
toevoeging aan objecten, zoals kwaliteitskrant, kwaliteit van het leven, kwaliteit van
de arbeid, en kwaliteitsmuziek. Kwaliteit, afkomstig van het Latijnse woord 'qualitas'
(hoedanigheid) kan in elke context worden gebruikt. Ook in de organisatorische
context zijn er vele toepassingen, wais de kwaliteit van de arbeid, de werkprocessen,
de bedrijfsfuncties, de organisatie, de producten en diensten, de doelen, het beleid, de
inkoop, het onderhoud, de marketing en de productie. Bij het object van deze studie
gaat het om de kwaliteit van de personele functie, die hoofdzakelijk tot uiting komt in
vormen van interne dienstverlening.

Dienstverlening

De personele functie, zo wordt door ons betoogd. wordt met name ingevuld door het
leveren van inteme diensten in een organisatie. Aangezien deze notie relevant is voor
de kwaliteitseisen die aan de personele functie kunnen worden gesteld, behandelen
we allereerst het begrip interne dienstverlening.

De begrippen dienst en dienstverlening zijn niet eenvoudig te definieren. Er zijn vele
definities in omloop die we hier niet uitgebreid willen behandelen. Daarvoor
verwijzen we kortheidshalve naar De Vries, Kaspar en Van Helsdingen
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(dienstenmarketing  1994). Hun definitie luidt als volgt:

"diensten zijn van oorsprong ontastbare en relatief snel verganke'Uke activiteiten,
waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftesatisfactie centraal staat
en niet-materiele  bezilsvorming nagestreefd wordt':

De belangrijkste kenmerken passeren hieronder de revue. Niet ongebruikelijk is het
om dit te doen door het begrip dienst af te zetten tegen een product. Beiden vormen
immers de "output" van bepaalde voortbrengingsprocessen. Dat de grens in de
praktijk niet zo scherp ligt zal blijken uit onderstaande behandeling.

•    Ontastbaarheid van diensten.
Een dienst die verleend wordt, is in principe niet tastbaar en daarmee te
onderscheiden van een tastbaar product. Meestal gaat het verlenen van een dienst
echter gepaard met het leveren van een product en vice versa. Gesproken wordt
dan ook wet over "service with a service-product" en een "product with product-
service" (Van Tilborgh  1986). Het begeleiden van een beoordelingsgesprek door
een personeelsfunctionaris kan worden gezien als de service die verleend wordt,
het beoordelingsformulier dat daarbij gaat als het "service-product"

•    Samengaan van productie en consumptie bij dienstverlening.
Bij dienstverlening is op hetzelfde moment sprake van productie en consumptie.
De dienstverlener en de afnemer zijn beiden direct betrokken bij de feitehjke
dienslverlening. In bepaalde mate is de medewerking van de afnemer van de
dienst noodzakelijk om te kunnen spreken van dienstverlening. Persoonlijk
contact is dikwijls cruciaal. Een manager die zich door een personeelsfunctionaris
laat adviseren over het mobiliteitsbeleid van de organisatie is direct en interactief
betrokken bij de dienstverlening. Zonder deelname van de "klant" wordt er in
feite geen dienst verleend.

•    Heterogeniteit van beoordelingscriteria voor dienstverlening
Omdat de afnemer een onderdeel is van het dienstverleningsproces spelen zowel
objectieve als subjectieve aspecten een rol bij dienstverlening. Afhankelijk van de
positie en belangen die men heeft bij dienslverlening, stelt men andere eisen.

Bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris die geheel volgens de procedures een
functie waardeert en daar de tijd voor neemt die ervoor staat, kan door de ene
afnemer worden gewaardeerd voor zijn betrouwbare en zorgvuldige handelwijze,
terwijl een andere afnemer dezelfde dienstverlening negatief beoordeelt. Voor
hem gaat het om het snelle resultaat en niet om "het aflopen van tijdrovende
procedures die toch niets toevoegen". Het vergaand standaardiseren van diensten
kan dan ook de kwaliteit van dienstverlening doen afnemen, omdat dit maatwerk
bemoeilijkt.
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•   Vergankelijkheid van diensten.
Een dienst kan niet, als een product, "op de plank" worden gelegcl
voorraadvorming is niet mogelijk. Het is dan ook moeilijk, zeker bij een sterk
wisselende vraag naar bepaalde diensten, om steeds dezelfde kwaliteit te leveren.
Dit verklaart tevens waarom bij dienstverlenende functies veelal enige

"overcapaciteit" wordt ingebouwd (beschikbaarheids- of brandweerfunctie) of dat
piekwerkzaamheden worden uitbesteed. In tijden van reorganisatie is de bezetting
van de personeelsafdeling veelal niet toereikend om de pieken in de werklast ten
aanzien van beoordeling, selectie, herplaatsing en dergelijken zelf aan te kunnen.
Externe bureaus bieden dan vaak soelaas. Een deel van die externe inhuur kan
overigens ook wel worden verklaard door de benodigde expertise en
onafhankelijkheid die in eigen huis soms niet kan worden gegarandeerd.

Kwaliteitsbenaderingen

Dat het begrip kwaliteit niet eenduidig wordt gedefinieerd, laat staan ervaren, maakt
het een moeilijk te bevatten begrip. De typologie van benaderingen van kwaliteit van
Garvin brengt enige structuur in het definitievraagstuk (Garvin, 1986, Reeves &
Bednar, 1994). In navolging maken   we een onderscheid tussen de volgende

benaderingen voor kwaliteit:
• transcendente benadering;
• productbenadering;
• gebruikersbenadering;
• producdebenadering;
• waardebenadering.

Transcendente benadering

Deze benadering stelt kwaliteit gelijk aan 'aangeboren uitniuntendheid'. Kwaliteit is
een absolute en universeel kenbare eigenschap van een product. Over kwaliteit valt
niet te discussieren. In deze benadering passen Plato met zijn verhandeling over de
'schoonheid' en de ideeen van Pirsig over kwaliteit. Volgens deze benadering is
kwaliteit gelijk aan'excellence'. Als voorbeeld van producten met een absolute kwali-
teit kunnen in deze benadering genoemd worden de Rolls Royce of de Nachtwacht'
van Rembrandt. Volgens deze benadering is kwaliteit niet exact te definieren. Het is
moeilijk aan te geven waarom een product wel of geen kwaliteit heeft. Slechts door
ervaring leren we kwaliteit kennen.
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Een streven naar 'excellence' is eenvoudiger te communiceren met en te 'verkopen'
aan klanten dan 'voldoen aan de specificaties'. Kwaliteit als 'excellence' wordt
derhalve vaak als basis gebruikt in de marketing, met name 'advertizing'.
Problematisch aspect aan deze definitie van kwaliteit is dat 'excellence' moeilijk
meetbaar is en dat onduidelijk is wie dat bepaalt. Ideeen over excellente kwaliteit
kunnen in de loop der tijd ook drastisch veranderen.

Voorbeelden van definities (geciteerd in Garvin 1988: 40-41)
•   Pirsig (1974: 185, 213):

"Quality is neither mind nor matter, but a third entity independent of the two
...  even though quality cannot be defined, you know what it is."

•   Tuchman (1980: 38):
"...   a   condition of excellence implying fine quality as distinct   from   poor
quality... Quality is achieving or reaching for the highest standard as against
being satisfied with the sloppy or fraudulent".

Productbenadering

In de productgerichte benadering wordt kwaliteit geheel anders bezien. Volgens deze
benadering is kwaliteit te beschouwen als een precieze en meetbare variabele. "Ver-
schillen in kwaliteit hebben betrekking op verschillen in kwantiteit van een gewenst
bestanddeel of kenmerk" (Abbott 1955). 12-karaats goud is kwalitatief beter dan 6-
karaats goud. Kwaliteit is een intrinsieke, objectief waarneembare eigenschap van
een product. Een hogere kwaliteit kan alleen bereikt worden door een hogere
kwantiteit van een bepaald gewenst bestanddeel van een product. Derhalve is een
kwalitatief beter product doorgaans duurder dan een kwalitatief minder product.

Voorbeelden van definities (geciteerd in Garvin 1988: 40-41):
•   Abbott (1955: 126-127):

"Differences in quality amount to differences in the quantity of some desired
ingredient or attribute."

•   Leffler (1982: 956):
"Quality refers to the amounts of unpriced attributes contained in each unit of

the priced attribute."

Gebruikersbenadering

"Quality is fitness for use" (Juran 1974). Naarmate een product beter voldoet aan de
eisen  van de gebruiker,  kan men spreken van een kwalitatief hoogwaardiger product.
De klant is koning. Het gebruiksdoel staat centraal in deze benadering. Kwaliteit
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wordt omschreven als het voldoen aan of ovenreffen van de verwachtingen van de
klant. Zo zal een Rolls Royce een lage kwaliteit hebben bij het transporteren van hout
in oerwouden. Kwaliteit is te beschouwen als  een relatief en subjectief begrip.  Rela-
tief omdat de gebruikswaarde afhangt van de omstandigheden en het gebruiksdoel.
Subjectief omdat verschillende gebruikers verschillende voorkeuren en eisen aan het
product stellen. Hdt gebruiksdoel bestaat niet.
Voor bedrijven die aan concurrentie onderhevig zijn, is dit een belangrijke definitie.
De klant is immers de ultieme beoordelaar. Deze definitie staat toe dat verschillende
aspecten van een product, die belangrijk zijn voor een klant, kunnen worden
beoordeeld (bijvoorbeeld snelheid, betrouwbaarheid). Het is een veelomvattende
benadering.

Deze invalshoek voor kwaliteit is complex en moeilijk valide te meten, omdat
verschillende klanten verschillende kenmerken van een product of dienst verschillend
wegen.
Ook is het ook zo dat producten of diensten niet altijd rationeel beoordeeld worden
door klanten. Omdat klanten in verschillende omstandigheden hetzelfde product
verschillend beoordelen, is het moeilijk om precies te voorspellen hoe zij erop zullen
reageren.

Daarnaast zijn er verschillen in de beoordeling van kwaliteit op korte en lange
termijn Hierbij wordt wel het onderscheid gehanteerd tussen 'perceived quality' en
'customer satisfaction'. Het eerstgenoemde betreft de attitude van een klant ten
aanzien van een product en is op de lange termijn een stabiel concept. Customer
satisfaction hangt af van iedere individuele transactie en is daarom meer een korte
termijn beoordeling (Reeves/Bednar 1994).

Voorbeelden van definities:
•   Juran (1974: 2-2):

"Quality is fitness for use"
•   EFQM (European Foundation for Quality and Management) (1992: 2):

"Quality now encompasses all the ways in which the organization meets the
needs and expectations of its customers, its people, its financial stakeholders
and society at large."

•  EOQC (European Organization for Quality Control) en ASQC (American
Society for Quality) control: "Quality: the totality of features of a product or
service that bears its ability to satisfy given needs".

•   Ezerman (1986: 15)
"Kwaliteit is iets goed doen of goed maken, "goed" volgens de normen van

de gebruiker".
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Productiebenadering

"Kwaliteit is voldoen aan de eisen" (Crosby 1979). Volgens de productiebenadering
is er sprake van kwaliteit indien een product voldoet aan de technische eisen of
specificaties die voorafgaand aan productie er aan zijn gesteld. Indien een product
afwijkt van de specificaties is het onbetrouwbaar en slecht, met ontevreden klanten
als resultaat. Beheersing van het productieproces en controles op de output is cruciaal
in deze benadering. Een gevolg is ook minder uitval waardoor de productiekosten
beperkt blijven.

Het voordeel van deze benadering is dat kwaliteit relatief eenvoudig te meten is.
Gegeven de technische specificaties kan worden beoordeeld hoe een bepaaid product
SCOOIt.

Door zich niet te richten op individuele wensen van klanten, maar op technische
specificaties die belangrijk zijn in een bepaalde branche, kan men doelmatig handelen
en is de benadering geschikt voor gestandaardiseerde grootschalige productie-
processen. Afzonderlijk en uniek reageren op iedere klant kost immers veel tijd,
waardoor het gemiddeld niveau van tevredenheid bij klanten kan dalen. Voor
bedrijven die op grote schaal opereren kan confirmatie aan bepaalde criteria
consistentie van de 'overall'-strategie bevorderen.

Deze benadering sluit niet per se een klantorientatie uit, mits een organisatie bij het
opstellen van de specificaties voldoende rekening houdt met datgene wat de klant
wit. De klant kan ofwil echter niet altijd weten wat de interne specificaties zijn. Deze
benadering laat de eindbeoordeling van de klant buiten beschouwing. Een technisch
goed product hoeft niet  aan te slaan bij klanten. Met name bij dienstverlening
waarbij het persoonlijk contact tussen klant en dienslverlener van grote invloed is,
schiet "voldoen aan de technische eisen" tekort. Een andere tekortkoming aan deze
benadering is het statisch karakter. Voor "het voldoen aan de specificaties" is
standaardisatie noodzakelijk. Deze standaardisatie staat echter haaks op een flexibele
werkwijze, noodzakelijk in een omgeving met snel veranderende wensen van klanten.

Voorbeelden van definities:
•   Teboul (1991: 24):

"Quality is first and foremost conformity to specifications".
•   Crosby (1979: 15):

Quality means conformance to requirements'

Waardebenadering

De waarde-benadering wordt ook wel de 'value for money' benadering genoemd.
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Kwaliteit is gedefinieerd in termen van kosten en opbrengsten. De kwaliteit is hoog
als de prestatie dn prijs in een goede verhouding tot elkaar staan. Feigenbaum (1961)
is aanhanger van deze benadering. Hij definieert kwaliteit als waarde of rendement.

Het gaat erom welke waarde een product heeft voor een klant. Bij deze benadering
van kwaliteit wordt ervan uitgegaan dat een klant de kenmerken 6n de prijs van een
product in samenhang beoordeelt. Aangezien ook in deze benadering de klant de
kwaliteit beoordeeli beschouwen we deze benadering als een verbijzondering van de
gebruikersbenadering. Voordeel van deze benadering is dat beide kenmerken geYnte-

greerd worden meegenomen in de definitie. Meer algemeen staat deze benadering toe
dat vele aspecten van een product worden meegenomen. Aangezien zowel prijs als
1cwaliteit' van belang zijn, wordt zowel de doelmatigheid (streven naar een lage
kostprijs) als doeltreffendheid (streven naar het bereiken van de doelen) bevorderd.
Groot nadeel van deze benadering is het gevaar op vervuiling van het begrip
kwaliteit. Sommigen zien kwaliteit als een subbegrip van waarde, terwijl anderen
waarde juist zien als een ondergeschikt begrip van kwaliteit.

Voorbeelden van definities:

•   Feigenbaum (1961: 1):
"Quality means best for certain customer conditions. These conditions are (a)

the actual use and (b) the selling price of the product."

Onderstaand schema geeft de belangrijkste sterkten en zwakten schematisch
weer.
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Benaderingen voor kwaliteit sterkten Zwaktes

a. transcendente benade-     • goed communiceerbaar • moeilijk te meten
ring • universeel herkenbaar •    wie bepaalt?

• excellence-kenmerken
kunnen veranderen in de
loop der tijd

• Kostbaar

i
b. gebruikersbenadering • evaluatie vanuit markt/- • complexe definitie

klant (ultieme beoorde- • moeilijk valide meetbaar
laar) •    Idant als rationele actor?

•    toepasbaar in • klanten kennen hun ver-
producUdiensten secto- wachtingen niet altijd
ren • onvoorspelbare reacties• verschillende dimensies van de klant
van kwaliteit kunnen •    korte en lange termijn
worden meegenomen evaluaties kunnen versc-

•   alert voor veranderingen hillen
in de markt • verwarring tussen custo-

mer service en customer
satisfaction

c   productiebenadering en • vergemakkelijkt meting • intern gericht
productbenadering •    noodzakelijk voor • klanten kunnen/willen

consistentie in mondiale niet op hoogte zijn van
strategie de interne specificaties

1 •   leidt tot verhoogde • weinig geschikt voor
doelmatig dienstverlening

•   leidt tot analyse kenmer- • specificaties verouderen
ken van product snel in een turbulente

markt

d waarde-benadering •   incorporeert vele •   kwaliteit en waarde zijn
kenmerken verschillende begrippen

•   nadruk op interne doel- • bevat teveel kenmerken
matigheid en externe • weging kenmerken is
doelgerichtheid problematisch• maakt vergelijking
mogelijk

Tabel   3.1:   Sterkten   en   zwakies  van  verschillende   kwaliteitsbenaderingen,   verge'Uk
Reeves & Bednar (1994).
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3.3 Keuze voor een definitie van kwaliteit

De hierboven toegelichte typologie biedt de mogelijkheid om kwaliteit vanuit
verschillende perspectieven te bekijken. Iedere definitie heeft zijn positieve en
negatieve aspecten. Uit het overzicht trekken we niet de conclusie dat een bepaalde
definitie 'beter' zou zijn dan andere. A priori gaan we ervan uit dat kwaliteit een
meerdimensionaal begrip is, met verschillende betekenissen.

Verschillende partijen in en om een organisatie kunnen andere en soms tegenstrijdige
definities hanteren (Garvin 1988: 4648; Reeves & Bednar 1994: 439440) Marke-
ting-specialisten zullen geneigd zijn een kwaliteitsbegrip te hanteren waarin de klant
een belangrijke rol speelt. Productiemanagers zullen eerder prioriteit geven aan
kwaliteit als 'voldoen aan (technische) specificaties. Financiele managers zullen juist
de waarde-benadering verkiezen.

Afhankelijk van zijn positie, zal een individu een andere invulling geven aan het
begrip kwaliteit. Onder meer hieruit blijkt het relatieve en subjectieve karakter van
kwaliteit. Volgens Garvin (1988: 47) kunnen organisaties er voordeel bij hebben om
verschillende definities voor kwaliteit tegelijkertijd te hanteren. Een organisatie is
bijvoorbeeld niet gebaat bij een technisch hoogstaand product, waarvoor geen
afnemers zijn te vinden. Andersom zullen producten die gewild zijn bij de afrlemer,
maar veel mankementen kennen, leiden tot kostprijsverhoging in verband met
klachten, teruggave ofuitval tijdens het productieproces.

Gezien het subjectieve en relatieve karakter van het begrip kwaliteit, geven we er de
voorkeur aan een multiperspectieven-benadering te hanteren. We nemen dus meer
dan 66n bepaalde definitie als uitgangspunt voor kwaliteitsmeting.

Evaluatie van definities

Niet iedere definitie is naar onze mening even adequaat voor kwaliteitsmeting van de
personele functie. We zullen hieronder afwegen welke definities het meest geschikt
zijn voor het doel van deze studie.

Op de eerste plaats valt de transcendente, excellente benadering voor kwaliteit af.
Vanuit deze benadering wordt kwaliteit beschouwd als een absoluut begrip. Kwaliteit
wordt afgeschilderd als een universeel kenmerk. Een dergelijke benadering sluit
andere benaderingen voor kwaliteit uit. Bovendien past deze definitie niet binnen de
opvatting dat kwaliteit een subjectief en relatiefbegrip is, hetgeen geen recht doet aan
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de verschillende stakeholders. Daarnaast is deze benadering moeilijk te operationali-
seren. De waardebenadering valt ook af omdat bij deze benadering naar onze mening
begripsvervuiling plaats vindt. De prijs wordt namelijk gezien als een onderdeel van
kwaliteit, terwijl prijs, kwantiteit en kwaliteit in onze optiek te onderscheiden
kenmerken van output zijn. De productbenadering wordt dikwijls gehanteerd bij de
(eind)inspectie van goederen. In dit onderzoek valt deze benadering af omdat zij
vooral van toepassing is op tastbare goederen (producten) en minder op diensten.
Diensten zijn immers niet tastbare activiteiten, waarbij producten een ondergeschikte
rol spelen. Tevens leent de productbenadering zich minder voor een breed toepasbare
methodiek om de kwaliteit van de personele functie te meten, aangezien 'het product'
op voorhand nog niet kan worden gekend.

Door het 'wegstrepen' van deze definities, blijven er twee over. Naar onze mening
zijn de benadering voor kwaliteit als :het voldoen aan de specificaties' en kwaliteit als
'het voldoen aan of het overtreffen van de verwachtingen van de afnemers' twee
elkaar aanvullende benaderingen voor kwaliteit, die beide gebruikt kunnen worden
voor oils doel
Kwaliteit als 'voldoen aan de specificaties' representeert de opvatting over kwaliteit
van degenen die belast zijn met de realisatie van producten en diensten. Het is een
intern georienteerde benadering voor kwaliteit. We noemen dit professionele
kwaliteit omdat de dienstverleners als expert en professional de kwaliteit beoordelen
Kwaliteit opgevat als 'het voldoen aan ofhet overtreffen van de verwachtingen van de
afnemet is een extern georienteerde benadering voor kwaliteit en representeert de
kwaliteitsdefinitie van de (externe of interne) afnemer die afhankelijk zijn van de
kwaliteit van de producten of diensten. We noemen dit gebruikerskwaliteit omdat de
afnemer als gebruiker de dienstverlening beoordeelt

3.4 Kwaliteit en effectiviteit

Nu verschillende definities van kwaliteit aan de orde zijn gekomen is het van belang
een relatie te leggen met verwant begrip uit de organisatiewetenschappen, te weten
effectiviteit.

Effectiviteit wordt wel gedefinieerd als de mate waarin de doelen van een organisatie
worden gerealiseerd. Dit lijkt het overkoepelende begrip te zijn waarmee organisaties
worden beoordeeld (zie bijv. Jansen en Jaegers 1985: 89-90). De invulling van dit
begrip is gerelateerd hoe tegen het begrip 'organisatie' wordt aangekeken. In
navolging van Lammers (1983) onderscheiden we ruwweg twee opvattingen:
organisaties als systemen en organisaties als een geheel van partijen. Degenen die een
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organisatie beschouwen als een (open) systeem, zien een organisatie als een systeem
dat zichzelf tracht te handhaven, aan te passen aan wisselende omstandigheden en de
'organisatiedoelen' wil bereiken. Effectiviteit wordt dan geassocieerd met subcriteria
als fexibiliteit efficiency, satisfactie,externe behoeftenvoorziening innoverend
vermogen, legitimiteit, kwaliteit en kwantiteit van de output, kosten en effecten op
de maatschappelijke omgeving (Jansen en Jaegers 1985: 90 en verder, Harrison 1987:
33-37).
Indien we daarentegen een organisatie opvatten als een verzameling van partijen, dan
krijgt het begrip effectiviteit een andere betekenis. Effectiviteit is dan de mate waarin
een organisatie in staat is de behoeften van belanghebbende interne en externe
partijen te bevredigen. Effectiviteit wordt dan beoordeeld in termen van::
•    worden de behoeften van alle pmtijen bevredigd?
•    worden de behoeften van de meest machtige partijen bevredigd?
•    in hoeverre worden de behoeften van de meest ontevreden partij bevredigd?
•   in hoeverre kan een organisatie over een lange periode tegemoet komen aan de

veranderende behoeften van partijen in een dynamische omgeving?
De vraag is dan: 'effectief voor wie?' (Zammuto 1984 'multiple constituency model')

De overeenkomsten en verschillen tussen de begrippen professionele en
gebruikerskwaliteit enerzijds en het begrip effectiviteit anderzij(is zijn de volgende.
Effectiviteit en kwaliteit zijn deels overlappende begrippen, omdat beide begrippen
betrekking hebben op het realiseren van doelen en het tegemoetkomen aan de
behoeften van belanghebbenden. Beiden begrippen zijn ook zogenaamde
'containerbegrippen'. Er zijn vele omschrijvingen voor de beide begrippen terwijl er
geen consensus is over de 'juiste' definitie.
Maar effectiviteit is een breder begrip dan het begrip kwaliteit, in het bijzonder
professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit. Effectiviteit is een overkoepelend
beoordelingscriterium voor organisaties. De professionele kwaliteit van diensten en
de gebruikerskwaliteit is zeker van invloed op de effectiviteit van een organisatie,
maar de effectiviteit wordt ook beYnvloed door zaken als de arbeidssatisfactie, het
innoverend vermogen en de financiele prestaties. Ons inziens is een hoge kwaliteit
van dienstverlening in belangrijke mate een noodzakelijke voorwaarde voor een hoge
effectiviteit van organisaties. Een lage professionele kwaliteit impliceert dat niet
wordt voldaan aan de eisen/doelen van de dienstverleners en een lage
gebruikerskwaliteit betekent dat de behoeften van de afnemers niet wordt bevredigd.
Desalniettemin blijft te verdedigen dat een dienst met een hoge kwaliteit een
effectieve dienst is.
Professionele en gebruikerskwaliteit zijn ook meer beperkte begrippen, omdat deze
twee begrippen rechtstreeks worden gerelateerd aan de diensten van organisaties.
Professionele kwaliteit betekent immers de mate waarin een dienst voldoet aan de
(technische) specificaties en gebruikerskwaliteit impliceert de mate waarin een dienst
tegemoet komt aan de behoeften van gebruikers. Effectiviteit wordt doorgaans meer
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betrokken op de organisatie in zijn totaliteit en beperkt zich niet per definitie tot de
diensten. Doordat we kwaliteit benaderen vanuit de optiek van de dienstverleners
(professionele kwaliteit) en de klanten (gebruikerskwaliteit), koppelen we het begrip
kwaliteit aan partijen rondom dienstverlening. Deze tweezijdige benadering voor
kwaliteit impliceert dat we uitgaan van een (beperkte) partijenbenadering voor
organisaties. Hierdoor kunnen we de vraag beantwoorden: 'in wiens ogen bezit een
dienst kwaliteit?'.

3.5 Kwaliteitsmeting

In deze paragraaf beperken we ons tot de vraag "op welke manier kwaliteit kan
worden gemeten?". Het plegen van interventies teneinde de kwaliteit (reactief of
proactief) bij te stellen, is een vraagstuk dat zal worden behandeld in paragraaf 3.5
over kwaliteitszorg.
Eerst zullen we een aantal gangbare methoden om kwaliteit te meten, met name ten
aanzien van dienstverlening  kort de revue laten passeren. Vervolgens zullen we, in
vervolg op de vorige paragraaf, de aanpak behandelen waarlangs wij de kwaliteit van
de personele functie meetbaar maken.

Enkele bestaande meetinstrumenten c.q. modellen

ISO-normen
Als wordt gesproken over het meten van de kwaliteit van een organisatie of
dienstverlening denkt men doorgaans direct aan ISO-normering in het bijzonder de
ISO-9000 serie. De ISO-normen geven universele richtlijnen voor kwaliteitszorg en
worden gehanteerd om kwaliteitssystemen in te richten in de meest uiteenlopende
organisaties. De normen hebben in principe betrekking op alle bedrijfsproducten, -
processen en -systemen. Organisaties eisen steeds vaker van hun toeleveranciers dat
ze een ISO-certificaat hebben behaald.
Over de interne waarde van ISO-normering verschillen de meningen. Goede
registratie van processen, procedures, richtlijnen en dergelijke kunnen helpen om
gedisciplineerd continue kwaliteit te leveren of gericht te werken aan verbetering. De
critici daarentegen verwijten "ISO" dat het statisch is, weinig ruimte biedt voor leren
en verbeteren, weinig aandacht heeft voor de marla, teveel 'dikke boeken onder het
stof in de kast' opleveri geen relatie legt met de financiele performance,
bureaucratisch gericht is op het naleven van procedures en uitgaat van verouderde
beelden over de factor arbeid (vergelijk Wentink, 1998)
Uit de ISO-aanpak hebben wij dan ook weinig inspiratie kunnen halen bij het
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ontwikkelen van een meetinstrument waarin juist begrippen als de personele functie
en dienstverlening centraal staan. Niettemin is de ISO-benadering gericht op het
realiseren van kwaliteit. Deze benadering nemen we enige mate mee in onze
uitwerking van de realisatiebenadering voor kwaliteit (professionele kwaliteit), De
ISO-benadering toont grote verwantschappen met wat wij de interne orientatie op
professionele kwaliteit noemen (zie hoofdstuk 4). Mede gezien de kritiek op de ISO-
benadering zullen we naast de interne orientatie ook een externe en een lerende
benadering voor professionele kwaliteit uitwerken (zie hoofdstuk 4).
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Malcolm Baldridge Award
De Malcolm Baldridge Award, ingesteld door Amerikaanse regering in 1987, heeft
als doel het kwaliteitsbewustzijn van organisaties te vergroten. Bedrijven kunnen zich
aanmelden om mee te dingen naar de presticieuse prijs. Aan de hand van een model
(Baldridge Award Criteria Framework), recentelijk nog herzien, wordt op basis van
een zevental categorieen van criteria beoordeeld wie de prijswinnaar is (in: Wentink,
1998).
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Informationand Analysi.

Figuur 3.1:  Kwaliteitsmodel van de Baldrige Award

In het model wordt apart aandacht besteed aan 'human resource development and
management', waarbij met name wordt ingegaan op employability en de optimale
inzet van de factor arbeid. Deze aspecten komen ook verder uitgewerkt terug in oils
model.
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EFQM en INK
Europese en Nederlandse pendanten van de Baldridge Award zijn de European
Quality Award (EQA) van de European Foundation of Quality Management en het
INK-model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het INK-model is afgeleid van
de EQA en wordt gebruikt voor de uitreiking van de Nederlandse Kwaliteitsprijs
(Hardjono en Hes, 1996). Het model is geschikt gemaakt voor zelfevaluatie.
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Figuur 3.2: Het INK-model

In het INK-model wordt uitgebreid aandacht besteed aan aspecten van de factor
arbeid. Er worden onder meer vragen gesteld over personeelsbeleid, deskundigheid,
totstandkoming van doelstellingen en betrokkenheid bij verbetering. Over deze
onderwerpen worden zowel vragen gesteld die georienteerd zijn op activiteiten,
processen, systemen, ketens als de totale kwaliteitszorg. Meerdere stakeholders

kunnen bij de zelfevaluatie worden betrokken. Bij het uitwerken van ons
meetinstrument hebben we ons laten inspireren door het zelfevaluatiemodel, maar
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tevens geprobeerd een grotere diepgang te bereiken ten aanzien van de items op het
gebied van de personele functie.

Service Quality Management Framework
De specifieke kenmerken van dienstverlening, zoals eerder verwoord, hebben
gevolgen voor de aard van criteria die aan de kwaliteit van diensten kan worden
gesteld. GrOnroos komt tot de conclusie dat de belangrijkste criteria voor de kwaliteit
van diensten zijn: de professionaliteit en vaardigheden van de dienstverlener, zijn
houding en gedrag de toegankelijkheid en flexibiliteit, zijn betrouwbaarheid en
integriteit, zijn reputatie en geloofwaardigheid en de mate waarin de dienstverlener
fouten kan en wil herstellen (in: Wentink, 1998). Gronroos heeft zijn visie op
kwaliteit van dienstverlening gebruikt bij het opstellen van zijn 'Service Quality
Management Framework' (Gr6nroos, 1990).
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Figuur 3.3: Het service quality management»mework
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Gronroos maakt onderscheid in de voor hem drie belangrijkste groepen stakeholders,
te weten uitvoerende 'front'medewerkers, management en klanten. Sterk in zijn
benadering is dat hij vervolgens uitgaat van de verwachtingen vooraf en
ervaringen/percepties achteraf van deze stakeholders bij de beoordeling van de
kwaliteit. De discrepanties geven aan of en waar het misgaat: te lage of wellicht te
hoge (want te dure) kwaliteit.
Het centraal stellen van verwachtingen en ervaringen van verschillende stakeholders
zal ook terug komen in ons model, zij het minder uitgesplitst. Wel maken wij de
vertaalslag naar de specifieke context van de personele functie. Daarnaast zullen we
ook kenmerken en vaardigheden van de dienstverleners opnemen in ons
meetinstrument

Zeithaml, Parasuraman & Berry
Ook Zeithaml Parasuraman & Berry (1990) hebben een model (voor de dienstverle-
ning} ontwikkeld aan de hand waarvan de oorzaken voor een tekort schietende
kwaliteit achterhaald kunnen worden. Hun model sluit aan bij een relatieve en
subjectieve benadering. Kwaliteit (van diensten) wordt bepaald door het verschil
tussen de perceptie (waamemingen, ervaringen) en verwachtingen van de afnemer
over de dienstverlening (Zeithaml et al. 1990:  18-19).
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Figuur 3.4: conceptuee! model voor kwaliteit (van diensten), naar Zeithaml,
Parasuraman &  Berry  1990:  46).
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De vijf discrepanties binnen dit model bieden handvatten voor verbetering. Op basis
van de vijf discrepanties, geoperationaliseerd tot meetbare items, hebben Zeithamt
e.a. (1990) het meetinstrument SERVQUAL ontwikkeld SERVQUAL is  een van de
meest uitgewerkte en gebruikte instrumenten voor het meten van de kwaliteit van
diensten. Deze methode van kwaliteitsmeting en indeling naar discrepanties is
bruikbaar bij het interpreteren van resultaten van kwaliteitsmetingen gebaseerd op de
effectbenadering. Wij zullen elementen van SERVQUAL gebruiken voor het
achterhalen van de wensen van de werknemers als interne klant (zie hoofdstuk 6
'instrumentontwikkeling'). Met name het onderscheid tussen verwachtingen en
ervaringen zullen we opnemen in het meetinsuument.
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De service blauwdruk
Kingman-Brundage (in: Wentink, 1998) heeft de 'service blauwdruk' ontwikkeld,
een model aan de hand waarvan de organisatorische processen achter het leveren van
diensten centraal staan.

6 Modellen van kwalileit van dienslverlening

tijd:

afnemende activiteiten in processen (A)
zichtbaarheid

klant -Al -A2 -A3 -+A#
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·line of interaction'

frontlijn medeweikers -AS -A6 -A7 -AS
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ondersteunende
medewerkers -A9 -A 10 -All -A 12

·line of interaction '

productie-
medewerkers -Alt -A 12 -A13 -A 14

'line of control'

management
en staf -A 14 -A15 -A16 -An

Figuur 3.5:  Het  'service blauwdruk'-model voor kwaliteit

Onderscheid wordt gemaakt tussen de klant, frontlijnmedewerkers, ondersteunende
medewerkers, productiemedewerkers en het management/de staf. Tussen deze
categorien vindt interactie plaats en kunnen zich kwaliteitsproblemen voordoen, die
doorwerken richting klant. Tussen klant en frontlijnmedewerkers bevindt zich de
'line of interaction', waar relationele kwaliteit zeer bepalend is. De andere categorien
medewerkers vormen in feite de backoffice. De transacties die in de backoffice
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plaatsvinden zijn mede bepalend voor de kwaliteit van de dienst aan de Want, maar in
afnemende mate zichtbaar. Door ook de processen in de backoffice zichtbaar te
maken, kunnen bronnen van kwaliteitsproblemen beter worden opgespoord.
Deze methode achten wij voor meetinstrument dat voor een globale doorlichting van
de kwaliteit van de personele functie geschikt moet zijn, te geavanceerd. Deze
blauwdruk zal, om daadwerkelijk te kunnen gebruiken in een organisatie, eerst
toegesneden moeten worden op de specifieke (administratieve) processen in de
betreffende organisatorische context. Niettemin zullen we het begrip 'line of
interaction', de interactie tussen dienstverlener en Want, een plaats geven in oils
meetinstrument, door aandacht te schenken aan de kritieke gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden tussen dienstverlener en Want (zie hoofdstuk 4 en 6).

Model voor kwaliteitsmeting van de personele functie

Bij de ontwikkeling van ons model om de kwaliteit van de personele functie te meten
is voortgebouwd op de gekozen definities in paragraaf 3.3. Elementen van de eerder
genoemde bestaande modellen en meetinstrumenten zijn daarin verwerkt De twee
definities bieden twee wegen om kwaliteit te meten.

input - proces output   effect

,

realisatie benadering effect benadering

(dienstverleners) (klanten)

Figuur 3.6 Resultaat- en realisatiebenadering voor kwaliteit
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Realisatiebenadering
De eerste benadering is gebaseerd op kwaliteit als 'voldoen aan de specificaties. Dit is
een interne benadering voor kwaliteit. De specificaties zijn gerelateerd aan de
gehanteerde input en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een
product of dienst. Degenen die deze maatstaven bepalen zijn de technici,
dienstverleners, productiemedewerkers/opzichters (voortaan te noemen
dienstverleners) die belast zijn met de primaire en secundaire processen die moeten
leiden tot een bepaalde output. We noemen deze specificaties

deskundigheidsmaatstaven. Aangezien de realisatie centraal staat bij deze
kwaliteitsmeting, noemen we dit de reahsatiebenadering (Born, Nollen & Van der
Krogt 1991: 218 - 226). De dienstverleners kunnen verschillende bronnen gebruiken
om te komen tot kwaliteitseisen. Deze kunnen ten eerste gerelateerd zijn aan de
technische kant van het voortbrengingsproces. Vakkennis, scholing en
praktijkervaring spelen hierbij ook een rol. Daarnaast worden met name professionele
dienstverleners ook geconfronteerd met beroepscodes en beroepsverenigingen (Van
der Krogt 1986: 61). Ten derde hebben dienstverleners die in direct contact staan met
de afnemers ook zicht op de eisen die afnemers stellen aan de diensten/producten.
Het is mogelijk dat dienstverleners deze eisen, waarden en normen via internalisering
overnemen van de afnemers. Een voorbeeld hiervan is de sollicitatiecode, die
toekomstige personeelsfunctionarissen zich via opleidingen eigen maken. Daarnaast
is het mogelijk dat dienstverleners de eisen van de afnemers overnemen, omdat dat
(wettelijk) wordt voorgeschreven.

In de praktijk komt men de realisatiebenadering dikwijls tegen in sectoren die
gekenmerkt worden door complexe en professionele dienstverlening, zoals de
medische sector. Kwaliteitsmeting vindt in deze sector onder meer plaats via
intercollegiale toetsingen, in het uiterste geval via tuchtcolleges. Van der Kar (1981.
87) omschrijft deze vorm van kwaliteitsbeoordeling als een poging tot het op
'systematische en betrouwbare wijze achterhalen van de gemeenschappelijke
oordelen van de aanbieders'.

Gezien de sterkten en zwaktes van deze kwaliteitsdefinitie zijn er voor- en nadelen
aan verbonden (Born en Nollen 1987: 38). Een eerste voordeel is dat dienstverleners,
zoals hiervoor beredeneerd, de maatstaven van de afnemers kunnen ovememen. Dan
zijn dus niet alleen de maatstaven van de dienstverleners maar ook die van de
afnemers gerncorporeerd in de kwaliteitsmeting. Op de tweede plaats is het zo dat
66n enkele dienstverlener zijn diensten verleent aan vele clienten. Vanwege dit
(divergerend) effect zijn kwaliteitseisen van de dienstverleners eenvoudiger te
achterhalen dan de eisen van de ahemers. Een derde voordeel is dat de
dienstverleners vanwege hun positie en achtergrond deskundig zijn op het gebied van
het realiseren van de diensten of producten. Hun oordeel kan derhalve gemakkelijker
aanknopingspunten bieden over hoe de kwaliteit kan worden verbeterd.



Hoofdstuk 3 Kwaliteit                                                                         64

Aan kwaliteitsmeting op basis van de eisen van dienstverleners zijn ook nadelen
verbonden. Het gevaar bestaat dat dienstverleners bij het formuleren van hun eisen
privE-belangen, statusverhoging en dergelijke laten meewegen. Een tweede nadeel is
dat het een intern gericht benadering is. Het gevaar bestaat dat in een turbulente
markt de specificaties snel verouderen.

Efectbenadering
De tweede benadering is gebaseerd op de eisen en de wensen van afnemers. Deze
benadering gaat uit van het gebruiksdoel van de afnemer. De afnemer beoordeelt de
output aan de hand van de effecten. Deze benadering noemen we derhalve de
elTectbenadering
Er wordt gesproken van volledige consumentensoevereiniteit indien de afnemers
volledig kunnen bepaten aan welke eisen een dienst zou moeten voldoen (Van der
Kar 1981:  116). Deze soevereiniteit wordt begrensd door:
•    het aantal aanbieders, waardoor de keuzeruimte beperkt is;
• beschikbare infolmatie over verschillende diensten/producten, teneinde een

adequate afweging te kunnen maken;
•  derden (vaak door wetgeving van de overheid) die het gebruik van bepaalde

diensten/producten willen stimuleren ('merit-goods') of afremmen ('demerit-
goods').

De voor- en nadelen aan de effectbenadering komen overeen met de sterkten en
zwaktes die zijn verbonden aan deze benadering. Het grootste voordeel van deze
benadering is dat degenen die uiteindelijk de dienst of product gaan gebruiken,  in
de gelegenheid worden gesteld hun wensen kenbaar te maken. Voor profit-
organisaties is deze kwaliteitsbenadering zelfs noodzakelijk omdat bij deze
organisaties afnemers kunnen weglopen. Bij non-profit organisaties wordt een
dergelijke externe klantbenadering meer en meer noodzakelijk vanwege
democratiseringsprocessen, waardoor burgers meer inspraak hebben. Daarnaast
zijn burgers tegenwoordig mondiger en hoger opgeleid. Frissen spreekt in dit
verband over de calculerende burger, diekritisch bekijkt in hoeverre de overheid
iets voor hem/haar kan betekenen (Frissen 1992: 103; Fortuyn 1991: 14-19),
Deze benadering is het meest uitgewerkt binnen het domein van de marketing. Zowel
in wetenschap als praktijk van de marketing staat het achterhalen van wensen van
klanten centraal. Dit om discrepanties te voorkomen tussen de aangeboden dienst en
de verwachtingen van de klant.
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3.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteitsbenadering en daarop gebaseerde kwaliteitsmetingen zijn van belang
voor het bredere begrip kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg heeft betrekking op de
activiteiten die worden ondernomen om een bepaald niveau van kwaliteit te
realiseren. Deze omschrijving impliceert dat elke organisalie zich - bewust of
onbewust - bezighoudt met kwaliteitszorg. Volgens de ISO-normen wordt
kwaliteitszorg omschreven als "het aspect van de totale managementfunctie, dat

bepalend is voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsbeleid is dan
het geheel van organisatiedoelstellingen voor kwaliteit en middelen om die
doelstellingen te bereiken" (De Heer en Ahaus 1991).

Er bestaan verschillende opvattingen over welke doelen, activiteiten en rollen
kwaliteitszorg moet omvatten. Deze opvattingen hebben zich in de loop der tijd
ontwikkeld. Hieronder zullen we kort de evolutie van kwaliteitszorg schetsen. Daar-

bij moeten we de kanttekening maken dat niet iedere organisatie op dit moment in de
meest 'vergevorderde' stadium van kwaliteitszorg at. Het stadium van kwaliteitszorg
kan verschillen per organisatie.
Diverse auteurs hebben de ontwikkeling in kwaliteitszorg in kaart gebracht. Zo
onderscheidt Reeker (1985) een drietal fasen waarin respectievelijk de kwaliteit van
het product, het proces en de organisatie centraal staan. Onderstaand schema is deels
gebaseerd op Garvin (1988), die de verschillende typen kwaliteitszorg in een
historisch perspectief heeft geplaatst.
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typen gilden inspectie procesbe- fitness for integrale
heersing use kwaliteits-

kenmerken zorg

definitie 'excellence' product- productie gebrui-kers- verschillen-
kwaliteit kwaliteit kwaliteit de definities

focus vakmanschap ontdekken controle afnemers gehele orga-
van fouten nisatie, toe-

leveranciers
en afnemers

zorg inputzorg outputzorg proceszorg klantenzorg integrate

zorg

methode opleiding / ijken en statistische marktonder- mobilisering
ervaring meten technieken zoek organisatie

rol kwaliteit- meester inspecteur statististicus / marketeer beleidsmatiga
sfunctionaris probleem- dviseur /

oplosser trainer

verantwoor- vakman inspecteur productie- ontwerper iedere mede-
delijkheid medewerker werker

Tabel 3.2:  typen kwaliteitszorg, vgl. bijvoorbeeld Garvin (1988: 37)

Ook Koeleman heeft zich bij een soortgelijke fasering laten inspireren door Garvin
en komt tot de volgende indeling: ambachtelijke kwaliteitszorg inspectie,
kwaliteitsbeheersing kwaliteitsborging en integrale kwaliteitszorg (Koeleman, 1995).
Verschillend met onze indeling is onder meer dat Koeleman kwaliteitsborging als een
apart stadium beschrijfl terwijl wij dit een methode achten die past binnen het
stadium kwaliteitsbeheersing Tevens onderscheiden wij in tegenstelling tot
Koeleman 'fitness for use' wei als een apart stadium. Onderscheidend voor dit
stadium is immers dat voor het eerst binnen het kwaliteitsdenken van buiten naar
binnen wordt gedacht, zij het nog niet integraal.
Verder stelt Koeleman dat, met uitzondering van de ambachtelijke kwaliteitszorg, elk
(later) stadium de voorgaande stadia omvat. Hoewel dit op zich logisch lijkt, hebben
we hierbij enige twijfel. Zo wordt wel gesteld dat optimale invoering van integrale
kwaliteitszorg het verrichten van eindinspecties overbodig maakt.

Overigens zullen wij, net als Koeleman, deze stelling niet nader onderzoeken middels
empitisch onderzoek.
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Gilden

Oorspronkelijk werd voomamelijk gepoogd de kwaliteit van producten en diensten te
waarborgen via inputsturing. De gedachte is dat als vaklieden ruime ervaring hebben
en degelijk zijn opgeleid, de kwaliteit van het product vanzelf wordt gewaarborgd.
Een dergelijke manier van kwaliteitszorg kwam onder andere in de middeleeuwen
voor bij de gilden. Ook tegenwoordig zijn er vele beroepsgroepen waarbij opleiding
ervaring en beroepsvereniging borg moeten staan voor kwaliteit. Voorbeelden zijn
met name te vinden in de professionele beroepsgroepen, zoals attsen, register-
accountants en militairen. Derden kunnen moeilijk invloed uitoefenen op de
geleverde kwaliteit vanwege de volgende kenmerken:

•    de dienstverlening is complex en moeilijk te beoordelen door een 'buitenstaander';
•    de beroepsgroep is sterk georganiseerd;
•     de beroepsgroep heeft een eigen relatief afgeschermd straf -en correctiesysteem;
•     de beroepsgroep is relatief autonoom in het toelaten van nieuwe leden.

Inputsturing komt men ook tegen als onderdeel van integrale kwaliteitszorg (zie
verder), bijvoorbeeld door het (laten) certificeren van halffabrikaten van
toeleveranciers.

Inspectie

In de industrille revolutie beperkte de kwaliteitszorg zich vooral tot de eindcontrole
of inspectie. Het productieproces wordt slechts summier beheerst door het
uitselecteren van de foutieve producten aan het einde van de 'lopende band' Kwali-
teitszorg komt derhalve pas aan de orde vlak voor de levering van de producten. Edn
van de gevolgen hiervan kan zijn een grote uitval aan het einde van de
productieketen, waardoor de kwaliteitskosten hoog zijn. Kwaliteit wordt gedefinieerd
als een precieze en objectief te meten variabele. Verschillen in kwantiteit van een
kenmerk van een product bepalen de kwaliteit van dat product. Kenmerkend voor
deze vorm van kwaliteitszorg is de standaardisatie van deze kenmerken van
producten. Dit is noodzakelijk om massaproductie te realiseren. Garvin plaatst de
oorsprong van dit type kwaliteitszorg in de negentiende eeuw bij het Amerikaanse
leger, dat op dat moment in grote hoeveelheden wapens nodig had in verband met de
burgeroorlog. Hoewel misschien impliciet vinden er ons inziens echter al sinds jaar
en dag dit soort inspecties plaats.
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Proceszorg

Het was Deming die als een van de eersten (1930-1940) uitdroeg dat behalve het
eindproduct ook het productieproces moest worden beheerst (zie onder andere Gabor
1990). Deming was van mening dat meetmomenten moesten worden gecreeerd op
belangrijke punten in het realisatieproces, bijvoorbeeld vlak voor de assemblage van
halffabrikaten. Gevolg is dat de 'grote regelkring' wordt opgedeeld in kleinere
regelkringen. Hierdoor realiseert men kostenbesparing (minder uitval van
eindproducten), een beter inzicht in de kritieke factoren voor de kwaliteit in het
productieproces en een meer betrouwbare productie. In feite kunnen deze tussentijdse
controles worden gezien als logisch vervolg van de eindcontrole. Bij deze vorm van
kwaliteitszorg maakt men vaak gebruik van statistische technieken om
fouten(percentages) op te sporen. De kwaliteitszorg richt zich met name op de
technische aspecten van het productieproces: grondstoffen, machines en (logistieke)
procedures.

6'Fitness for use"

Lange tijd heeft productie plaatsgevonden op basis van planning en voorraadvorming
en niet op order. Als gevolg van het ontbreken van rechtstreekse contacten tussen
degene die het product maakt enerzijcis en de afnemer anderzijds, werd de klant met
zijn specifieke producteisen uit het oog verloren. Als reactie hierop werd kwaliteit
niet meer intern gedefinieerd op basis van technische specificaties, maar extem,
afhankelijk van de wensen van de klant. Juran (1974) was 66n van de eersten die
systematisch de klant benoemde als degenen die de kwaliteitseisen stelt aan het
product.

Gedwongen door concurrentie en gevoed door recente inzichten in de marketing,
maakte men in organisaties productieseries kleiner en werkte men meer op maat.
Intern bleven de specificaties belangrijk, maar deze werden zeer nadrukkelijk afgeleid
van de wensen van de afnemer.
Bij dit type kwaliteitszorg werd voor eerst aandacht geschonken aan de
dienstverlening. Het maken van een product is productie, maar het leveren van een
product is dienstverlening. Aandacht derhalve ook voor de kwaliteit van de dienst-
verlening waaronder after-sales, onderhoudscontracten, beperkte levertijd en
gebruikersvriendelijkheid. Doordat verschillende klanten verschillende

kwaliteitseisen (kunnen) stellen, dient de organisatie af te wegen aan welke afne-
mersgroepering men met name tegemoet wil komen. Traditioneel gezien werd hierbij
de afweging gemaakt tussen hoge kwaliteit/hoge kostprijs en lage kwaliteit/lage
kostprijs. Porter (1980) noemt dit de twee 'generieke' marketingstrategien.
Door voortdurende kwaliteitsverbetering van producten en productieprocessen, door
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de inzet van flexibele productiemethoden en het verplaatsen van de productiecapaci-
teit naar 'lage lonen' landen, wordt het in Nederland meer en meer noodzakelijk om
hoge kwaliteit te leveren tegen lage prijzen (Pino 1994).

Integrale kwaliteitszorg

Op basis van voorgaande inzichten is het concept integrate kwaliteitszorg (IKZ) of
Total Quality Management' (TQM) ontstaan. Volgens deze benadering hangt
kwaliteit af van de totale productie- en leverantiecylcus (marketing, ontwerp,
logistiek organisatie, de medewerkers) (verg. Mulder 1986, Ishikawa 1985).

Hackman & Wageman (1995) hebben onderzoek verricht onder Amerikaanse
bedrijven met de vraag wat nu eigenlijk IKZ is. Zij komen tot de conclusie dat de
IKZ-filosofie uitgaat van de volgende assumpties.
•  Kwaliteit kost niets, het levert geld op. Kwaliteitszorg is essentieel voor het

voortbestaan van een organisatie op de lange termijn.
• Werknemers zorgen 'van nature' voor de (verbeteringen van de) kwaliteit van hun

werk mits de organisatie hen faciliteert door instrumenten aan te reiken. Een
organisatie moet werknemers niet seen op angst (dreigen met ontslag
overplaatsing of andere 'straffen'), maar op basis van vertrouwen en prestaties.

•    Kwaliteit is de expliciete verantwoordelijkheid van het topmanagement.

Daarnaast zijn de volgende zaken binnen IKZ van groot belang:
•    het focussen op de werkprocessen in plaats van structuren;
• analyse van varieteit; ongecontroleerde variantie is de hoofdoorzaak van

kwaliteitsproblemen;
•    'management by facts'; dat wil zeggen het verzamelen en analyseren van concrete

data bij het oplossen van problemen;
•    leren en streven naar voortdurende verbeteringen.

IKZ kent de volgende soorten interventies (Hackman & Wageman 1995). Allereerst
een expliciete identificatie met en het meten van de wensen van de afnemers. Het kan
hierbij zowel om interne als externe afnemers gaan. Binnen de IKZ-benadering wordt
ieder deelproces gedefinieerd als een klant-leverancier relatie. Hierbij maakt Deming
(geciteerd in Hackbman en Wageman  1995) de opmerking dat afnemers  in  de
Verenigde Staten zo gewend zijn aan lage kwaliteit, dat hun eisen minder ver gaan
dan werknemers zouden kunnen realiseren. Organisaties kunnen de wensen van de
klanten ook zodanig manipuleren (via bijvoorbeeld reclame) dat zij binnen het bereik
van de organisatie komen. Ten tweede zijn het sluiten van partnerships met
leveranciers en het kiezen van leveranciers op basis van kwaliteit (en niet op prijs)
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typische IKZ-activiteiten. Ten derde impliceert IKZ het werken met interdisciplinaire
teams om problemen te identificeren en op te lossen. Ten vierde gebruikt men
statistische methoden, zoals pareto-analyses, statistische controle-technieken en
kwaliteitskostenanalyses. Tot slot maakt men in het kader van IKZ gebruik van
interventies om het idee van procesmanagement idee te versterken. Voorbeelden van
dergelijke activiteiten zijn het maken van visgraat-diagrammen en 'flow-charts. Ook
BPR-interventies kennen grote verwantschappen met IKZ.

Inherent aan IKZ is dat iedereen op elk niveau in de organisatie vet'antwoordelijk is
voor de geleverde kwaliteit. Kwaliteitsmeting dient op verschillende plaatsen te
worden doorgevoerd, zowel aan de input-, de proces-, de output- als de effectzijde.
Dit betekent dat IKZ zowel de realisatie- als de effectbenadering omvat.

Het is bestist niet zo dat iedere organisatie dit meest geevolueerde stadium van
kwaliteitszorg heeft doorgevoerd. Het blijkt dat IKZ in het Nederlandse bedrijfsleven
nauwelijks is ingevoerd. Op basis van recent onderzoek blijkt dat slechts 9% van de
onderzochte bedrijven IKZ toepast, en 22% bezig is met de invoering van IKZ
(Blauw   1992). Uit hetzelfde onderzoek  blijkt  ook   dat de invoering   van   IKZ
gemiddeld tien jaar duurt  waarvan zes jaar voor bewustwording en besluitvorming.
Hiermee is al 66n van de belangrijkste barridres voor de invoering van IKZ gegeven.
Het blijkt veel tijd in beslag te nemen en dit staat op gespannen voet met de vaak
aanwezige gerichtheid van het management of politiek op resultaten op de korte
tel«in.

Er zijn ook andere barritres die de invoering van IKZ in de weg staan. IKZ houdt een
totale visie op de organisatie in: invoering zal dan ook implicaties voor de gehele

organisatie hebben. Zo zullen de ontwerpers van een product niet alleen rekening
moeten houden met de wensen van de klant, maar ook met de technische
uitvoerbaarheid van een ontwerp. Dit vereist een organisatiestructuur die de
onderlinge afstemming bevordert waarbij rekening wordt gehouden met het principe
van 'interne dienstverlening'.

Het management van een organisatie zal naast prus en kwantiteit ook kwaliteitsaspec-
ten moeten betrekken in haar besluitvorming. Kwaliteit wordt dan opgevat als een
strategische concurrentiefactor (Garvin. 1988). IKZ postuleert dat iedereen in de
organisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit, dus niet alleen de
kwaliteitsinspecteur. Dit vergt een organisatiecultuur waarbij medewerkers zich
betrokken en verantwoordelijk voelen met de kwaliteit. De integrate aanpak van
kwaliteitszorg impliceert ook dat het personeelsbeleid (bijvoorbeeld beloningen,
bevorderingsbeleid) hierop moet zijn afgestemd.
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Een andere barritre voor IKZ kan zijn dat invoering van IKZ winnaars en verliezers
kent. Het verspreiden van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit over alle leden
van de organisatie impliceert dat iedereen en dus niemand zich verantwoordelijk
voelt voor kealiteit. IKZ is derhalve niet alleen een technisch-rationeel, maar ook een
politiek proces.

3.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot kwaliteit van de output
(product of dienstverlening). Het blijkt dat kwaliteit een subjectief en relatief begrip
is. Naar onze mening is het noodzakelijk om bij de beoordeling van kwaliteit
verschillende benaderingen tegelijkertijd te hanteren, juist gezien dat subjectieve en
relatieve karakter van kwaliteit

Voor het meten van de kwaliteit van de personele functie beperken we ons tot twee
benaderingen. De eerste benadering noemen we de realisatiebenadering. Binnen deze

benadering staat centraal met welke inputs en volgens welke processen een bepaald
product tot stand komt. Kwaliteit binnen deze benadering noemen we professionele
kwaliteit. De tweede benadering is de effectbenadering. Binnen deze benadering
hanteren we het begrip gebruikerskwaliteit en richten we ons op de effecten die een
bepaald product teweeg brengen. Bij de realisatiebenadering bepaalt met name de
dienstverlener de kwaliteit en bij de effectbenadering is dat de gebruiker.

Kwaliteitsmeting staat niet op zichzelf Kwaliteitsmeting is altijd (bewust of
onbewust) ingebed in een systeem van kwaliteitszorg. Dit is een systeem van zowel
metingen alsmede organisatorische inrichting en systematische acties teneinde de
kwaliteit op een bepaald niveau te brengen of te houden. Kwaliteitsmeting volgens de
realisatiebenadering is een intern gerichte benadering en past binnen de typen
kwaliteitszorg gilden, inspectie en proceszorg. Binnen deze drie vormen van
kwaliteitszorg worden de kwaliteitsnormen met een interne blik opgesteld. De
beheersing van het dienstverlenende proces, het stellen van (technische) specificaties
door de dienstverlener staat centraal, en niet de klant. Kwaliteitsmeting volgens de
effectbenadering past binnen het type kwaliteitszorg 'Fimess for use'. Bron van
kwaliteitsnormstelling ligt dan niet binnen het productieproces, maar bij de (externe)
afriemer.

Indien we zoals in dit onderzoek uitgaan van 6n de realisatiebenadering En de
effectbenadering dan kunnen we spreken over kwaliteitsmeting binnen het kader

integrale kwaliteitszorg (IKZ). Kwaliteit wordt dan intergraal benaderd: interne stu-
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ring (input/output/processturing) en externe sturing (door afriemer)

In hoofdstuk 4 zullen we een koppeling totstandbrengen tussen de begrippen
'kwaliteit' en 'personele functie'.



Hoofdstuk 4 Naar een model voor organisatie, personele
functie en kwaliteit

4.1 Inleiding

De inrichting van de personele functie hangt nauw samen met de visie die in een
organisatie overheersend is ten aanzien van management en organisatie. Dit is
onder meer af te leiden van de manier waarop leden van de organisatie worden
aangestuurd, gestimuleerd, gemotiveerd e.d. De theorieen waarop de ver-
schillende typen van de personele functie zijn gebaseerd, kennen een grote
verwantschap met de gangbare organisatietheorieen, zoals 'scientific
management', contingentietheorie, systeemtheorie, sociotechniek, strategische
planning en lerende organisatie.

Kwaliteit en kwaliteitszorg vooronderstelt ook een bepaalde manier van
organiseren en is onder meer af te leiden van de wijze waarop wordt
gecontroleerd, de bevoegdhedenverdeling en de wijze van overleg. Er zijn
verschillende manieren om kwaliteit in te bedden in de organisatie. Dit blijkt uit
de verschillende definities voor kwaliteit evenals verschillende typen kwali-
teitszorg en kwaliteitsmeting. In hoofdstuk 3 is beargumenteerd dat de beste visie
op kwaliteit en inrichting van kwaliteitszorg niet bestaat.

In dit hoofdstuk zetten we een model uiteen waarmee de kwaliteit van de
personele functie kan worden beoordeeld (zie figuur 4.1).  In dit model  zullen  we
een relatie leggen tussen organisatorische context, kwaliteit en de personele
functie. Het model is een hulpmiddel  bij de beantwoording van onderzoeksvraag
twee "hoe kan een instrument worden ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit
van de personele functie?". Het model is de basis voor het instrument dat we
presenteren in hoofdstuk 5.
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Kenmerken organisatie

Professionele
Gebruikerskwaliteitkwaliteit:

diensten en
interne, externe en

belanghebbendenlerende
'klanten'orientatie

Kenmerken individu

Figuur 4.1:  onderzoeksmodel

Onze werkwijze hierbij is als volgt. Ten eerste zullen we het begrip professionele
kwaliteit toepassen op de personele functie en kwaliteit Hierbu maken we
gebruik van de interne, externe en lerende orientatie als drie mogelijke visies op
het realiseren en waarborgen van de kwaliteit van de personele functie. Dit decl
van het model wordt omschreven, onderbouwd en bediscussieerd in de
paragrafen 4.2 (meerdimensionale benadering), 4.3 (interne orientatie), 4.4
(externe orientatie), 4.5 (lerende orientatie) en 4.6 (vergelijking van de drie
orientaties).
De gebruikerskwaliteit van de personele functie wordt besproken in paragraaf
4.7. We stellen dan aan de orde de mogelijke afhemers of stakeholders en de
eisen die zij stellen aan de kwaliteit van de personele functie. In de slotparagraaf
4.8 komt het model in zijn geheel aan de orde, onder meer door het formuleren
van hypothesen over de relaties binnen het model. Dit zijn de relaties tussen de
professionele kwaliteit, de gebruikerskwaliteit en de kenmerken van de
organisatie en individu.
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4.2 Een meerdimensionale benadering

Centraal in dit wprk staat het beoordelen van de kwaliteit van de personele
functie. Beoordelen, het uitspreken van een oordeel over iets, is normatief van
aard. Er wordt een bepaalde waarde toegekend aan het object. lets heeft pas
waarde in een bepaalde context. De waarde van iets kan immers alleen worden
afgemeten aan een hoger doel. Dat dit doel en dus de context steeds weer kan en
zal verschillen doet hier niets aan af Deze hogere doelen zullen bijvoorbeeld
verschillen in tijd en tussen actoren.

Om een waardeoordeel uit te kunnen spreken over de kwaliteit van de personele
functie, zal eerst de context van de personele functie gekend moeten worden. In
algemene termen valt echter te stellen dat de organisatie de primaire context is
van de personele functie. Het woord functie in "personele functie" verwijst naar
de ort;anisatie. Ons uitgangspunt is dat d6 organisatie en d6 context niet bestaan,
evenmin als een eenduidige theorie om een organisatie te representeren. Alle
organisatie-theorieen zijn immers eenzijdig in de zin van dat ze bepaalde
aspecten belichten en andere aspecten buiten beschouwing laten. Hiermee zetten
we ons af tegen de meer positivistische wetenschapsopvatting dat de
werkelijkheid eenduidig kenbaar is. Elke theorie gaat al dan niet expliciet uit van
assumpties en komt tot stand binnen een paradigma (Koningsveld 1984: 155 en
verder.).
Niemand zal tegenspreken dat Taylor een eenzijdige kijk op organisaties had. Hij
kwam tot 'gouden' principes voor het functioneren van organisaties, die in zijn
tijd succesvol waren. Ook eigentijdse organisatie-auteurs zijn op hun manier
eenzijdig, zoals bijvoorbeeld Hammer en Champy (1994), Peters en Waterman
(1982), Mintzberg (1979) en Senge (1990). Het betreft zowel degenen die
beweren alles omvattende organisatie-oplossingen te kunnen bieden als degenen
die zich juist verzetten tegen integrate benaderingen. Iedere theorie over
organisaties is immers gebaseerd op bepaalde veronderstellingen. Enerzijds
sluiten deze theorieen elkaar niet per se uit. Omdat iedere theorie een bepaald
aspect van organisaties belichten, kunnen ze naast elkaar staan en worden
gebruikt voor het analyseren van organisaties (Morgan 1986, 1993). Anderzijds
kunnen verschillende organisatie-theorieen, in tegenstelling tot wat Bezemer (in
Verburg e.a. 1976: 675) beweert, niet worden geintegreerd tot 66n overkoepelen-
de theorie. Een overkoepelende theorie zou immers weer verwijzen naar een
integrate benadering.

Anders dan een integrate benadering voor te staan, pleiten we voor een
meerdimensionale benadering van organisaties, ook wel een multi-
paradigmatische benadering te noemen. Dat wil zeggen het hanteren van
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(fundamenteel) verschillende theorieen naast elkaar. We willen geenszins een
nieuwe allesomvattende theorie ontwikkelen voor het analyseren van en
toepassen van kwaliteit. W61 willen we een model ontwikkelen dat verschillende
dimensies van de kwaliteit van de personele functie belicht.
Hoewel deze meerdimensionale benaderingswijze niet wijd verspreid is, zijn
verschillende auteurs deze weg reeds ingeslagen. Te denken valt onder meer aan
Burns en Stalker (1961 mechanische en organische regimes), Scott (1992:
organisaties als "rational, natural and open systems") en Quinn (1990: paradoxaal
organiseren).
E6n van de meer opvallende auteurs in deze lijn is Morgan (1986,1993). Hij stelt
dat theorieen over organisaties en verklaringen voor gedrag van mensen in
organisaties zijn gebaseerd op metaforen. Mangham (1978) omschrijft een
metafoor als 'een wijze van perceptie waarbij de onderkende kenmerken van 66n
object al dan niet bewust worden geprojecteerd op een tweede object, met als
doel dat tweede object beter te leren kennen'. Metaforen geven nooit de gehele
werkelijkheid weer. Zij accentueren enkele facetten van de werkelijkheid, en
laten andere facetten onbelicht. Zij produceren 'one-sided insights'. Aangezien
organisaties complexe en paradoxale verschijnselen zijn, kunnen organisaties op
verschillende manieren worden geanalyseerd. Derhalve gebruikt Morgan voor
zijn 'art of reading and understanding organizations' (Morgan 1986: 12)
verschillende metaforen tegelijkertijd (zie tabel 4.1)
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Metaforen Kenmerken focus op problemen
m.b.t.

machine systemen, regels beheersbaarheid van

interne processen

organisme overleven, niches, taak- aanpassing aan interne en
& klantgerichtheid externe omgeving

hersenen redundantie, zelflerend leren en vernieuwen
vermogen

club, stam waarden, normen, zinge- cultuur
ving

arena belangen, macht, conflict

gevangenis van de geest onderbewustzijn, beperkt denken
cognitieve valkuilen

rivier, stroom oorzaak-gevolg, turbulentie
dialectiek

masker dominantie organisatie beheersbaarheid externe
over omgeving processen

Tabel  4.1:  metaforen  en  hun  kenmerken  en focus  op  problemen  in  de  context  van

organisaties (vergelijk. Morgan (1986)

Binnen deze meerdimensionale benadering hebben we gekozen voor drie
metaforen: de machinemetafoor, de organismemetafoor en de hersenmetafoor.

Daarvoor hebben we de volgende redenen.
1.    Ten eerste is het van belang dat de gekozen metafoor past binnen de

probleemstelling van het onderzoek. De keuze van de metafoor moet
derhalve mede bepaald worden door de mate waarin een metafoor aansluit
bij de verschillende kwaliteitsdefinities. Met de machinemetafoor kunnen
beheersingsproblemen worden geanalyseerd, hetgeen overeenkomt met
kwaliteitsdefinities waarin de interne beheersbaarheid van processen
centraal staat (produktiekwaliteit en produktkwaliteit). De

organismemetafoor sluit aan bij de kwaliteit waarin de klant centraal staat

(gebruikerskwaliteit). En de hersenmetafoor sluit aan bij de kwali-
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teitsdefinitie waarin voortdurende vernieuwing van belang is (integrale
kwaliteit).
We zullen de relatie tussen organisatietheorieen en professionele kwaliteit
van de personele functie onderbouwen in de paragrafen 4.3 tot en met 4.6.

2.     Ten tweede representeren deze drie metaforen drie belangrijke 'families
van organisatietheorieen'. De machinemetafoor omvat theorieen met
betrekking tot 'scientific management', systeemtheorieen en theorieen over
bureaucratieen. De organismemetafoor omvat de contingentie-theorieen.
De hersenmetafoor omvat theorieen waarin vernieuwing en verandering
wordt gerealiseerd door het lerend vermogen van de organisatie.

In het vervolg laten we de benaming metafoor vallen, en hanteren we het begrip
orientatie. In navolging van Lammers e.a. gebruiken we hier de term orientatie
(Lammers e.a. 1997: 43). Hij gebruikt de term 'orienteringsidee'.
Orienteringsideeen zijn gebaseerd op wetenschappelijke noties, en 'maken deel
uit van de referentiekaders van individuen tegen de achtergrond waarvan zij
gebeurtenissen denk- en gevoelsmatig verwerken, standpunten bepalen en
beslissingen nemen'. Orienteringsideeen zijn, evenals recepten van
handelswijzen, van betekenis voor het menselijk en sociaal handelen. Heel
nadrukkelijk stelt Lammers dat orienteringsideeen, naast recepten van
handelswijzen en concrete materiele uitvindingen, den van de wegen zijn waar
langs de wetenschappelijke denkbeelden in het sociale leven doordringen.
Een orientatie op professionele kwaliteit willen we dan omschrijven als het
geheel van opvattingen en ideeen op basis waarvan leden van een organisatie
denken de kwaliteit van hun diensten en dienstverlening le realiseren
We kiezen niet voor de begrippen regime (Burns en Stalker 1961) of type
(bijvoorbeeld de ATMOOC-typologie voor organisaties van Lammers    1997)
omdat:
• het de mensen in organisaties zijn die een bepaalde orientatie hebben op wat

kwaliteit is; naar onze mening is het gevaar voor reYficatie bij het begrip
orientatie minder groot dan bij de begrippen regimes en types, die meer
verwijzen naar organisaties als geheel;

• de begrippen regime en type zijn naar onze mening geobjectiveerde
aanduidingen voor organisaties; bijvoorbeeld 'bedrijf A heeft een organisch
regime', of bedrijf B is van het cooperatieve type'; het begrip orientatie doet
naar onze mening meer recht aan het idee dat het gaat om opvattingen van
individuele mensen over organiseren;

• verschillende (en dezelfde) mensen in organisaties kunnen verschillende
orientaties tegelijkertijd hebben.

De machinemetafoor noemen we de interne orientatie, de organismemetafoor
noemen we de externe orientatie en de hersenmetafoor de lerende orientatie. In
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de paragrafen 4.3 tot en met 4.6 bekijken we hoe met deze drie orientaties een
meerdimensionale benadering voor de professionele kwaliteit van de personele
functie kan worden ontwikkeld.

4.3 Interne oriintatie

Theoretische basis

Hoe kunnen voortbrengingsprocessen zo efficient en effectief mogelijk verlopen?
Op welke manier kan onzekerheid in de organisatie worden gereduceerd? Op
welke manier kunnen storingvrij diensten worden verleend c.q. goederen worden
geproduceerd? Wat is de functie hierbij van ieder lid van de organisatie? Vragen
als deze staan centraal bu de interne orientatie. De antwoorden worden gevonden
in taakverdeling, specialisatie, standaardisering en formalisering van de werk-
processen. Hierdoor trachten in organisaties tot een beheersing van de
werkprocessen te komen.
Auteurs die vanuit de interne orientatie organisaties bestuderen, besteden

veelvuldig aandacht aan de zogenaamde optimale 'span of control' (vgl.
bijvoorbeeld Mey en Snel (1964). De organisatie wordt dan voorgesteld als een
machine, waarbij de werknemer wordt gezien als een radertje in het grotere
geheel (Morgan 1986). Evenals bij machines komen conflicten  in een organisatie
per definitie niet voor. Er is sprake van 66n hoofddoelstelling ('htt organisatie-
doel'), waarvan alle subdoelstellingen (inclusief privt-doelstellingen) zijn
afgeleid. Volgens deze benaderingen zijn er geen conflicten denkbaar, omdat
iedereen dezelfde hoofddoelstelling nastreeft. Burrell en Morgan 1979: 204-338)
noemen een dergelijke benadering een 'unitaire organisatie'. De organisatie
percipieren als een machine heeft ook als consequentie dat een organisatie kan
worden ontworpen, die soms bijstelling behoeft en als instrument ten dienste
staat van de 'eigenaars' of managementtop van een organisatie. In die zin
impliceert de interne orientatie een instrumentele benadering van organisaties.

Deze voorstelling van een organisatie gaat uit van het systeem-structureel
perspectief ( Astley & Van de Ven 1983). Zij noemen dit is een 'rationeel-
logische' benadering, die uitgaat van 66n rationaliteit in een organisatie, een
objectieve kenbare werkelijkheid en gericht op functies en dysfuncties van
organisatie-onderdelen. Morgan (1980) noemt dit het functionalistische
paradigma dat gekenmerkt wordt door objectivisme, gericht op handhaving van
de status quo, een objectief kenbare werkelijkheid, instrumentalisme,
doelgerichtheid en door aandacht voor functies en dysfuncties van organisaties.
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Scott (1992) noemt dit het 'closed rational system' model. Hierbij geeft hij aan
dat het accent binnen deze benadering ligt op het interne functioneren van
organisaties, en niet het functioneren van de organisatie in relatie met haar
omgeving.
In termen van het systeemperspectief worden organisaties geanalyseerd aan de
hand van regelkringen, systemen en organigrammen  (In  't  Veld 1987). Uitkom-
sten van deze analyses richten zich op een efficiente beheersing van de
werknemers en de primaire en secundaire van de organisatie. Mogelijke
'concrete' uitkomsten van een dergelijk analyse zijn bijvoorbeeld tijdschrijven,
plannings-, programmerings-, budgetteringstechnieken en 'management by
objectives',

Binnen de interne orientatie passen organisatietheorieen zoals het 'scientific
management' van Taylor (1916) en het bureaucratiemodel van Weber (in Gerth
and Mills 1991). In Nederland kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: Van der
Schroeff (1983), Mey & Snel (1964), In 't Veld (1987). Opvallend is dat auteurs
als Taylor, Fayol en in Nederland bijvoorbeeld Mey & Snel op basis van hun
onderzoekingen normatieve richtlijnen opstellen voor het ontwerpen van
organisaties. Deze richtlijnen worden beschouwd als dd oplossing voor alle
problemen waarmee organisaties worden geconfronteerd ("one best way of
organizing"). Binnen deze theorieen worden problemen in de organisatie opgevat
als technische problemen, zoals coordinatieproblemen, gebrek aan 'span of
control' of disfunctioneren van leden van de organisatie. De kracht van de interne
orientatie is met name gelegen in het analyseren van (technische)
beheersingsproblemen.

De interne orientatie is ook verwant aan theorieen over het functioneren van
bureaucratische organisaties, waarbij Weber niet onvermeld mag blijven. Weber
(Gerth & Mills 1991: 214-216) betoogde reeds aan het begin van deze eeuw dat
de bureaucratie moet worden opgevat als een technische superieure
organisatievorm - in termen van efficientie - die andere vormen van organisatie
zal verdringen. Bureaucratisering van organisaties ziet hij als een verbijzondering
van een meer algemeen maatschappelijk proces: rationalisering. Dit proces wordt
gekenmerkt door een streven naar beheersing en calculatie. Weber observeert dat
rationalisering dat doordringt in vele sectoren van het maatschappelijk leven
zoals het leger, de kerk en de universiteit. Rationalisering leidt tot 'Entzauberung
der Welt': calculatie en wetenschappelijke kennis verdringen mythes als
verklaringsgrond. We kunnen de Weberiaanse ideaaltypische bureaucratie als
volgt omschrijven (zie bijv. Mouzelis 1975, Vroom 1980):
•   hoge mate van specialisatie;
• autoriteit gebaseerd op hierarchie, met gelimiteerde bevoegdheden en verant-

woordelijkheden;
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• onpersoonlijke relaties tussen de leden van de organisatie;
•   werving van ambtenaren op basis vaardigheden en technische kennis;
•   scheiding van privt en officieel inkomen.
De 'neo-Weberiaan' Ritzer noemt McDonaldization als eigentijds benaming voor
de rationalisering van de samenleving (1993: 18). Zoals Weber aan het begin van
de 20ste eeuw de bureaucratie ziet als het voorbeeld bij uitstek voor
rationaliseringsproces, vindt Ritzer aan het einde van de 20ste eeuw het fastfood
restaurant McDonalds als het voorbeeld bij uitstek voor rationalisering. Weber
volgend gebruikt Ritzer voor het proces van rationalisering de term
McDonaldization met als eigentijds ideaaltype het fastfoodrestaurant Ritzer  1993:

20-24). Kenmerken van dit ideaaltype zijn:
•  nadruk op efficientie in termen van het realiseren van een gegeven doel met

zo min mogelijk middelen;
• voorspelbaarheid, dankzij de vele procedures en regels;
•    calculatie door kwantificering;
•  beheersing van mensen door technologische middelen, waaronder vergaande

verdeling van arbeid (denken en doen).

Van Dijck en De Nijs (1982: 53) menen dat het door Weber ontwikkelde
ideaaltype  van de bureaucratie grote overeenkomsten vertoont met 'scientific
management'. In beide benaderingen worden hierarchie, specialisatie,
regelgebondenheid en efficientie benadrukt. Van Dijck en De Nijs stellen echter
dat het bureaucratieconcept en 'scientific management' 66n belangrijk verschil
kennen. In het bureaucratieconcept wordt geen aandacht geschonken aan de mens
als zodanig. De nadruk ligt op formele spelregels. Daarentegen wordt binnen het
'scientific management' wal aandacht geschonken aan de mens (zu het sterk

eenzijdig vanuit het perspectief van de manager/eigenaar). Naar onze mening is
dit een schijntegenstelling. In beide benaderingen worden immers mensen

(voor)geprogrammeerd op basis van formele spelregels (bureaucratieconcept) of
verfijnde beheersingstechnieken ('scientific management'). Naar onze mening
worden in beide benaderingen aandacht geschonken aan mensen, vanuit het
denkbeeld dat het gedrag van mensen beheersbaar en voorspelbaar kan worden
gemaakt.

De Aston-groep heeft met haar onderzoeken naar de formele structuur van
organisaties, zich gebaseerd op de kenmerken van bureaucratie (Pugh & Hickson
1989: 10). Zij hanteerden de variabelen specialisatie van functies en rollen,
standaardisatie van procedures, formalisering van documentatie, centralisatie van
autoriteit en de configuratie van de rol structuur. De eerste drie genoemde
variabelen hebben te maken met de structurering van activiteiten en de laatste
twee variabelen hebben te maken met de concentratie van macht. Op basis van
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deze tweedeling komen zij tot de volgende typologie voor bureaucratieen:

structurering van
activiteiten

laag hoog
concentratie van hoog 'personnel 'full

autoriteit bureaucracies' bureaucracies'
laag 'non- 'workflow

bureaucracies' bureaucracies'

Tabel 4.2: de Aston-typologie van bureaucratieen (Pugh en Hickson 1989).

Kenmerken

Op basis van de hierboven beschreven theorieen over bureaucratie en 'scientific
management' blijkt dat de interne orientatie een streven naar efficientie impliceert
door het beheersbaar en voorspelbaar maken van de organisatie. De interne
orientatie kan worden gekarakteriseerd met de volgende variabelen:
•  formalisering: de mate waarin de manier van organiseren is vastgelegd in

documenten;
•  standaardisering: de mate waarin de manier van organiseren voorspelbaar is

gemaakt door routines en procedures;

•  arbeidsdeling: de mate waarin de manier van organiseren is verdeeld door
horizontale en verticale scheiding van taken;

•   centralisatie van de besluitvorming;
•  planning/control: de mate waarin de toekomstige manier van organiseren is

vastgelegd.

Interne oriEntatie op de personele functie

Vanuit de interne orientatie wordt het accent gelegd op de beheersmatige en
financieel-administratieve taken van de personele functie. Het beheersen en
foutloos uitvoeren van deze taken tracht men te bereiken door het toepassen van
taakverdeling, formalisering en standaardisering. In concreto betekent een interne
orientatie op de personele functie:
•  formalisering: alle activiteiten (bemensen, belonen, ontwikkelen, beoordelen,

organiseren en participeren) zijn op papier vastgelegd;



Hoofdstuk 4 model voor organisatie, personele functie en kwaliteit                             83

• standaardisering: voor alle activiteiten van de personele functie zijn
procedures en richtlijnen opgesteld;

• arbeidsdeling: de verschillende activiteiten van de personele functies zijn
verdeeld over verschillende gespecialiseerde personeelsfunctionarissen;

•  centralisatie. de besluitvorming over de activiteiten van de personele functie
zijn gecentraliseerd in de top;

•  planning/control: alle activiteiten zijn gepland, verrassingen worden zoveel
mogelijk voorkomen.

Interne oriantatie op kwaliteit en kwaliteitszorg

Deze orientatie impliceert een technische visie op het realiseren van kwaliteit van
dienstverlening. Centraal staat het realiseren en handhaven van een vooraf door
de dienslverlener bepaald kwaliteitsniveau. De definitie van kwaliteit luidt dan
als volgt: de mate waarin een produkt of dienst voldoet aan de eisen van de
dienstverleners (technische kwaliteit). Bij kwaliteitszorg wordt niet het gewenste
kwaliteitsniveau geproblematiseerd, maar op welke manier dat gewenst niveau
gerealiseerd kan worden doorhet scheppen van randvoorwaarden en het nemen
van concrete maatregelen. Hoofddoelstelling van deze vorm van kwaliteitszorg is
de procesbeheersing en het realiseren van diensten die voldoen aan de technische
specificaties.

Garvin (1988) toonde aan dat in Japanse bedrijven een andere denkwijze
aanwezig is voor kwaliteit dan in Amerikaanse bedrijven. Japanse werknemers
zouden een meer integrale kijk hebben op kwaliteit, terwijl Amerikaanse werkne-
mers kwaliteit alleen definieren vanuit de specifieke taak waarvoor ze
verantwoordelijk worden gehouden. Amerikaanse werknemers zouden volgens
Garvin ten gevolge van een vergaande arbeidsdeling het oog op het totale proces
hebben verloren.
Een interne orientatie op kwaliteit kan worden omschreven als:
• formalisering: kwaliteitszorg en -meting zijn vastgelegd in documenten

(bijvoorbeeld via ISO-certificering);
• standaardisering: kwaliteitszorg en -meting vinden plaats op basis van vastge-

legde specificaties;
• arbeidsdeling: kwaliteitszorg en -meting is een specifieke

verantwoordelijkheid van een bepaaide functionaris (inspecteur);
•    centralisatie: de beslissingsbevoegdheid ligt hoog in de organisatie;
•  planning/control: via handboeken worden kwaliteitszorg en -meting van te

voren vastgelegd.
Het doel van kwaliteitszorg volgens de interne orientatie is de handhaving van de
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status quo. Er is sprake van 66n hoofddoelstelling en alle andere doelstellingen
zijn daarvan afgeleid. De doelen (het gewenste kwaliteitsniveau) zijn gegeven en
staan niet ter discussie. Het kwaliteitszorgsysteem is een instrument in enge zin
om de organisatiedoelen te bereiken: macro- en micro-doelstellingen (w.o. het
welbevinden van de medewerkers) spelen geen rol. De werkwijze van een
kwaliteitszorgsysteem volgens de interne orientatie is:
•  het ontwikkelen (van mensen) is van ondergeschikt belang in de kwaliteits-

filosofie;
•   de mens is een productiemiddel, de "human capital-gedachte";
• mensen worden primair extern gemotiveerd door materiele prikkels;
•    kwaliteit kan worden bereikt en gehandhaafd door voorschriften en controles.
• standaardisatie, veel controles, inspectie, toezicht, planning, procedures,

kwaliteitshandboeken;
•    de omgeving wordt gezien als stabiel;
• macht wordt ontleend aan formele machtsbronnen (posities en regels);
•   scheiden van denken en doen.

In algemene zin kunnen we concluderen dat Weber gelijk heeft gekregen met zijn
voorspelling aan het begin van deze eeuw dat de bureaucratische organisatievorm
de dominante organisatievorm zal worden. Vele organisaties vertonen in meer of
mindere mate bureaucratische trekken. In specifieke zin met betrekking tot
kwaliteit en personele functie is onze conclusie dat een kwaliteitszorgsysteem,
opgezet volgens de interne orientatie, zal leiden tot een efficient en gecontroleerd
produktieproces. De keerzijde is dat de kwaliteitszorg ingericht volgens de
interne orientatie infiexibel zal zijn door een hoge mate van formalisering,
standaardisering, centralisering, functiescheiding en planning.

4.4 Externe oridntatie

Theoretische basis

Hoe kunnen organisaties zich aanpassen aan veranderende eisen uit de
omgeving? Hoe trachten organisaties de behoeften van interne en externe partijen
te bevredigen? Waarom kunnen sommige organisaties niet kunnen overleven in
een turbulente omgeving, terwijl andere organisaties zich schijnbaar moeiteloos
weten aan te passen? Hoe moeten flexibele organisaties worden gestructureerd?
Deze en soortgelijke vragen staan centraal binnen de externe orientatie op
organisaties. De antwoorden worden gevonden door een organisatie te bezien als
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een open sociaal systeem of een sociaal organisme, dat tegemoet moet komen aan
de   interne en externe behoeftenbevrediging   (zie bijv. Morgan 1986). Centraal
staan de externe en interne adaptatie van organisaties, als een open sociaal
systeem.

Met interne adaptatie doelen we op het idee dat een organisatie zoals ieder
organisme ook rekening moet houden met de interne behoeftebevrediging. Bij
organisaties denken we dan met name aan de bevrediging van de behoeften van
werknemers. De behoeftebevrediging van medewerkers is essentieel, omdat een
organisatie met ongemotiveerde en ontevreden medewerkers niet optimaal kan
functioneren. Derhalve moeten de organisatiestructuur en -processen afgestemd
worden op de behoeften van de medewerkers. Auteurs behorende tot de 'human
relations' theorie zoals Mayo (1933), Maslow (1981) of aanhangers van de
sociotechniek (bijvoorbeeld Kuipers    en Van Amelsfoort 1990) hebben    de
aandacht gevestigd op de aansluiting tussen organisatiestructuur en de behoeften
van werknemers. Pfeffer (1994) toont zelfs aan dat competitieve bedrijven zich
onderscheiden van minder succesvolle bedrijven doordat zij uitgekiend inspelen
op de behoeften van de medewerkers. De door hem onderzochte bedrijven
motiveren mensen technieken als zelfsturende teams, teamwork, groepsbeloning
en autonomie.
Op dit vlak hebben ook organisatiepsychologen zoals bijvoorbeeld Argyris,
Herzberg en Mcgregor onderzoek verricht. Zij lieten zien hoe bureaucratische
structuren, leiderschap en arbeid konden worden verrijkt zodanig dat werknemers
meer  volledig hun capaciteiten en creativiteit kunnen inzetten (in Morgan   1986:
40-44). Nagenoeg alle hiervoor genoemde auteurs stellen dat de werkwijze
conform de interne orientatie (standaardisering, formalisering, specialisatie
enzovoorts) medewerkers vervreemdt van hun werk en demotivatie bevorderd.
Naast de behoefte van de medewerkers, kennen organisaties ook andere interne
omgevingscontingenties. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de
aansluiting tussen strategie en structuur (Chandler 1962), tussen strategie  en
personeelsbeleid  (De Jong 1990), tussen de verschillende personeelsinstrumenten
onderling en tussen productiestructuur en organisatievorm Woodward (1958,
1965).

Met externe adaptatie doelen we op de aanpassing van de organisatie aan
veranderingen in externe de omgeving. Het centrale vraagstuk is op welke
manier een aansluiting tussen omgeving en organisatie kan worden gerealiseerd.
De overkoepelende benaming voor dergelijke theorieen is de contingentietheorie.
Volgens Lammers (1983: 229-230) is er "geen basis voor de conclusie dat er
sprake zou zijn van een alom geldige theorie die in detail specificeert welke
constellaties van vorm- en regimekenmerken, onder welke omstandigheden, en in
welke opzichten, bijdragen tot de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van
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bedrijven". Anders geformuleerd: er is niet zoiets als dd contingentietheorie, met
algemeen geldige voorschriften over hoe organisaties succesvol kunnen
aanstuiten op ontwikkelingen in de omgeving. Met deze kanttekening bespreken
we hier een aantal auteurs die onderzoek hebben verricht naar adaptatieprocessen
van organisaties aan hun externe omgeving. Burns & Stalker (1961) stellen
bijvoorbeeld dat het tempo van veranderingen in de omgeving bepalend moet zijn
voor de organisatie structuur (tabel 4.3).

stabiele omgeving turbulente omgeving

taak organisatie efficiente produktie innovatie

organisatie-ontwerp geformaliseerd, niet gespecificeerd
hierarchisch

leiderschap op basis van. formele op basis van. kennis en
positie kunde

communicatie verticaal en horizontaal, verticaal en
gespecificeerd              vrij

betrokkenheid met desociaal contract betrokkenheid met de
functie organisatie

organisatievorm mechanisch organisch

Tabel 4.3 Fit tussen organisatie en omgeving (naar Burns & Stalker (1961).

Bij een stabiele omgeving past een mechanische organisatie. Hiermee wordt een
organisatie bedoeld die in hoge mate hierarchisch, gestandaardiseerd en
geformaliseerd is. Bij een turbulente omgeving past een organisatiestructuur die
organisch van aard is. Kortom het beste organisatie-ontwerp bestaat niet, zoals
door de theorieen binnen de interne orientatie wordt gesuggereerd. Afhankelijk
van omgevingskenmerken (turbulentie, onzekerheid, differentiatie) zal een
organisatie anders ingericht moeten worden.
Vanaf het einde van de jaren zestig werd deze 'robuuste' contingentietheorie op
tal van punten genuanceerd. Ten eerste stelden Lawrence & Lorch (1967) dat een
organisatie niet als een homogene entiteit moet worden opgevat. ZU stellen dat
niet d6 organisatie zich moet aanpassen aan dd omgeving, maar dat delen van de
organisatie zich verschillend moeten aanpassen aan verschillende eisen (contin-
genties) van de omgeving. Ten tweede worden organisaties niet geheel gede-
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termineerd door de omgeving, maar behouden een strategische keuze ('strategic
choice' Child, 1973). Bedrijven hebben soms in nagenoeg dezelfde omstandighe-
den meerdere alternatieven om een aansluiting tussen bedrijf en omgeving te
bewerkstelligen (Khandwalla 1977, Schreyogg 1980), In feite stellen zij dat
bedrijven zich niet alleen reactief maar ook pro-actief kunnen opstellen ten
aanzien van veranderingen in de omgeving. In de lijn van deze 'strategische
contingentie-benadering' betogen Pfeffer & Salancik ('resource dependence'-
theorie, 1978) dat het de kunst is om de omgeving zodanig te beheersen, opdat
een ongestoorde middelenverwerving door de organisatie kan plaatsvinden.
Organisaties zijn immers afhankelijk van de bronnen en middelen uit de
omgeving. Door zich meer onafhankelijk te maken van partijen uit de omgeving
die eisen kunnen opleggen aan de organisatie, heeft een organisatie meer
speelruimte. De verschuiving van de 'traditionele' contingentiebenadering naar de
meer 'strategic choice'-benadering komt overeen met de observatie van
Noorderhaven (1986) die stelt dat de literatuur over organisatietheorieen
verschuift van een deterministisch naar voluntaristisch uitgangspunt. Als derde

punt van kritiek of aanvulling kan het concept 'enacted environment' van Weick
(1979) worden genoemd. Weick bedoelt hiermee dat een omgeving geen objectie-
ve grootheid is. Een omgeving is een subjectieve entiteit, zoals waargenomen
door de leden van de organisatie. De omgeving is net zozeer als de organisatie
zelf een creatie; de tegenstelling tussen omgeving en organisatie is 'opgeheven',
want beiden zijn artefacten. Beiden zijn integraal onderdeel van de betekenis-
wereld van de leden van de organisatie. Dus niet zozeer 'selecteert' de omgeving
de organisatie, maar selecteert een organisatie ook haar omgeving.
Een variant op de contingentietheorieen zijn de populatie-ecologietheorieen.
Auteurs uit de sociaal-darwinistische stroming, waaronder Aldrich (1979) leggen
een deterministisch verband tussen omgeving en organisatie. Volgens deze
benadering selecteert de omgeving de organisatie uit. De 'geboorte- en
sterfteratio' onder organisaties wordt bepaald door de krachten die een bepaalde
omgevingssegment (niche) uitoefent op de organisatie. Individuele organisaties
zijn nauwelijks in staat tot aanpassing. Zij zijn inert en kunnen veelal alleen
overleven binnen hun specifieke niche. Als deze niche verdwijnt, dan is ook
meestal de organisatie gedoemd te verdwijnen. Organisaties bezitten een
blauwdruk of genetische code. Volgens de populatie-ecologie theorie vindt de
optimale relatie tussen omgeving en organisatie plaats door selectie. De meest
sterke (lees: aangepaste) organisaties blijven over.

Kenmerken

Uit de bespreking van deze literatuur blijkt dat een externe orientatie op organisa-
ties aandacht impliceert voor adaptatieprocessen van organisaties aan hun interne
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en externe omgeving. In tegenstelling tot de interne orientatie kunnen we nu niet
spreken over de beste manier van organiseren, maar over verschillende beste
manieren van organiseren, afhankelijk van de situatie. Voor het kenmerken van
de externe orientatie beperken we ons beperken tot de variabelen interne
adaptatie en externe adaptatie:
• interne adaptatie: de mate waarin structuur, cultuur, processen en strategie op

elkaar zijn afgestemd en de mate waarin wordt tegemoet gekomen aan de
behoeften van interne actoren;

• externe adaptatie: de mate waarin een organisatie omgevingsgericht is,
anticipeert op veranderingen in haar omgeving en tegemoet komt aan de
behoeften van externe actoren.

Externe oriintatie op de personele functie

Een externe orientatie op de personele functie impliceert dat de personele functie
wordt afgestemd op de externe omgeving (markten, overheid etc.) en de interne
omgeving (werknemers, leidinggevenden, strategie). Dit betekent enerzijds dat
organisaties zich inspannen signalen uit de omgeving te ontvangen die relevant
kunnen zijn voor het te voeren beleid. Tichy e.a. (1984) besteden veel aandacht
aan het afstemmen van het trainings- en ontwikkelingsbeleid, de werving en
selectie en de manier van beoordelen op het strategisch beleid van een
organisatie.

Anderzijds betekent de externe orientatie dat de personele functie zodanig is
georganiseerd, dat deze zich kan aanpassen op wisselende omstandigheden.
Armstrong (1991: 41) verstaat onder een contingente benadering voor
personeelsbeleid "it means that all personnel policies and activities will be
dependent on the situation in which the organization operates". Perso-
neelsstrategieen en -plannen zijn afhankelijk van omgeving, strategie en bedrijfs-
cultuur (Armstrong 1991: 73). Volgens Watson (1986: 141 en verder) gaat het
om het realiseren van een aansluiting tussen 'employment policies and situational
pressures'. Legge (1978) stelt dat contingenties van het personeelsbeleid zijn
bedrijfscultuur, strategie, technologie, sociale en politieke omgeving,
arbeidsmarkt, attitudes van management en medewerkers.

Naar onze mening betekent een externe orientatie op de personele functie het
volgende.
a. interne adaptatie:
• functionele flexibiliteit. horizontale doorstroom, verticale doorstroom, radiale

doorstroom (een mix van horizontale en verticale doorstroom);
• numerieke kwantitatieve flexibiliteit: oproepkrachten, personeel op
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projectbasis, uitzendkrachten, flexitime, variabele werktijden, ploegen-
diensten, deeltijdkrachten;

• veranderingsorientatie;
•   afstemmen op organisatiedoelen en strategie;
•   inspelen op de behoeften van interne actoren;

b. externe adaptatie:
• omgevingsgerichtheid (volgen van trends op het gebied van de personele

functie;
• informatie verzamelen over arbeidsmarktomstandigheden;
•  inspelen op belangen van actoren;
• clientgerichtheid.

Externe oriiintatie op kwaliteit en kwaliteitszorg

Bij de externe orientatie op kwaliteit past het type kwaliteitszorg 'fitness for use'.
Fit tussen kwaliteit en behoeften van de gebruikers is het uitgangspunt voor
kwaliteitszorg. Kwaliteitsmeting vindt plaats op basis van meting van
clienttevredenheid: in hoeverre zijn de gebruikers tevreden met de kwaliteit van
de geleverde diensten? Niet zozeer de manier waarop de kwaliteit kan worden
gerealiseerd staat centraal, maar het resultaat en de manier waarop dat resultaat
wordt gepercipieerd door de gebruikers. Het adagium is 'de klant is koning'. Het
gaat om zowel externe als interne klanten (de collega als klant).

Naar onze mening betekent een externe orientatie op kwaliteit het volgende.
a. interne adaptatie:
•   flexibele dienstverleningsproces;
• veranderingsorientatie;
•   inspelen op de behoeften van interne actoren;

4. externe adaptatie:
•   reageren en anticiperen op wensen van klanten;
• informatie verzamelen over concurrenten, technologieen, trends bij klanten;
•   inspelen op belangen van externe stakeholders.
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4.5 Lerende oriEntatie

Theoretische basis

De lerende orientatie is gebaseerd op theorieen met betrekking tot de manier
waarop individuen in organisaties leren. Deze theorieen zijn met name in de jaren
tachtig in de belangstelling komen te staan. Wellicht is deze belangstelling te
verklaren vanuit het feit dat organisaties onder toenemende druk staan en bloot
gesteld worden aan snel opeenvolgende veranderingen in de omgeving. Meer en
meer neemt het besef toe dat organisaties alleen dan voldoende flexibiliteit
kunnen opbrengen, indien alle werknemers worden belast met denken un doen. en
zelf beslissingen mogen nemen. Het leren van eerdere ervaringen en fouten (en
de lessen kunnen toepassen) speelt hierbij een belangrijke rol. De lerende
orientatie spitst zich met name toe op problemen die samenhangen met het gebrek
aan leren en het bevorderen van leren in organisaties. Hieronder bespreken we
kort de literatuur, in zo verre relevant voor de lerende orientatie. Deze bespreking
structureren we aan de hand van vier aspecten die samenhangen met de lerende
organisatie (Shrivastava, 1983): het kennisontwikkelings-, het gedrags-, het
'sharing assumption'- en het ervaringsaspect.

Kennisontwikkelingsaspect
Dit aspect van de lerende organisatie benadrukt de kennisontwikkeling in
organisaties. Leren in organisaties wordt dan omschreven als "learning is the
process within the organization by which knowledge about action-outcome
relationships and the effect of the environment on these relationships is develo-
ped" (Duncan en Weiss 1979). Leren is dan het ontwikkelen van kennis op basis
waarvan in organisaties besluiten worden genomen en veranderingen worden
ingezet. Binnen het kennisontwikkelingsaspect komen de volgende vragen aan de
orde:
•  op welke manier hangt leren in een organisatie samen met prestaties de een

organisatie levert?
• welke kennis moet een organisatie gaan ontwikkelen of bijhouden?
•   hoe interpreteren besluitvormers in organisaties kennis?
• welke betekenis/waarde hechten besluitvormers aan bepaalde kennis

(zingeving)?
• waardoor wordt de betekenis die men aan kennis toekent (en daarmee ook de

richting van de kennisontwikkeling) beinvloed (bijv ideologie, rigide
structuren of rechtvaardigingsgedrag)?

Deze vorm van leren is een 'ongoing process' en wordt vaak gernstitutionaliseerd
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in ondersteunende informatiesystemen in organisaties, zoals management
information systems (MIS), personeelsinformatiesystemen en financiele
informatiesystemen. Via dergelijke systemen wordt de 'werkelijkheid' mede
gepercipieerd en gernterpreteerd.

Als kritiekpunt op het kennisontwikkelingsaspect van lerende organisaties noemt
Weick (1991) dat de relatie tussen kennis en actie wordt verwaarloosd. Kennelijk
veronderstellen auteurs die een lerende organisatie thematiseren als zuiver
kennisontwikkeling, dat actie automatisch op kennis volgt. Ten onrechte, want op
het snijvlak tussen kennis en actie zijn immers vragen te formuteren zoals:
•   zijn degenen die kennis voortbrengen ook degenen die actie ondernemen?
•   zo nee, in hoeverre wordt door de organisatiestructuur (hierarchie) kennis ver-

vormd, voordat en indien tot actie wordt overgegaan?

Gedragsaspect
In het kader van het gedragsaspect van lerende organisaties wordt leren in
organisaties opgevat als gedragsverandering (adaptatie). Een organisatie is een
adaptief systeem, en is onderhevig aan 'bounded rationality' en 'satisfying
behaviour' (Cyert en March 1963). Indien een organisatie verandert is daar een
leerproces aan vooraf gegaan. Dit leren volgt op situaties met hoge spanningen.
De adaptaties kunnen betrekking hebben op de doelen van een organisatie, de
relatie met de omgeving en de keuze van oplossingen voor problemen die in
organisaties voorkomen. Ervaringen uit de historie van de organisatie bepalen in
hoge mate deze veranderingen. Hiermee komen we op het incrementalisme van
Lindblom (1979). Leren (in de zin van verandering) vindt sporadisch en stap-
voor-stap plaats (incrementeel). Oorzaken voor dit incrementalisme zijn intra-
organisationele conflicten, bureaucratische procedures, omgevingscomplexiteit en
onzekerheid (Lindblom 1979, Cangolesi & Dill 1965). Morgan (1986: 89-91)
formuleert een drietal barridres tegen het daadwerkelijk leren (double loop
learning) in organisaties:
• gefragmenteerde organisatiestructuur ('bureaucratische hokjesgeest'):

functionarissen en organisatie-onderdelen opereren alleen vanuit hun
specifieke doelstelling, zonder oog te hebben voor de organisatie als geheel;
de functie- en afdelingsgrenzen kunnen in deze zin worden gezien als
'bounded rationality'-grenzen;

• bureaucratische verantwoordelijkheid als stimulans voor zelfverdediging door
zich te verschuilen achter de regels;

• discrepantie tussen wat organisatieleden zeggen ('espoused theory') en wat zij
daadwerkelijk doen ('theory in use'); in dit verband kunnen verschijnselen
worden genoemd als 'groupthink' en het rationalisering van eigen gedrag.

Morgan (1986: 91-95) ziet drie mogelijkheden om deze barritres te kunnen



Hoofdstuk 4 model voor organisatie, personele functie en kwaliteit                             92

overwinnen:
- het aanmoedigen van openheid en reflectie; fouten en onzekerheid als

normaal zien;
• het maken van analyses en probleemoplossingen vanuit verschillende

gezichtspunten;
• 'inquiry driven action', in plaats van opgelegde doelen of plannen.

Nauw verwant aan het gedragsaspect van organisatie-leren is de definitie die
binnen de psychologie veelal wordt gehanteerd: verandering van prestaties
(respons), terwijl de stimulussituatie hetzelfde blijft. Deze traditionele definitie
voor leren is niet hanteerbaar in de context van organisaties omdat de
stimulussituatie (interne en externe omgeving) van een organisatie voortdurend
verandert. Dus de situatie waarin volgens de psychologische traditie leren plaats
vindt, komt zelden voor in organisaties. Weick (1991) ziet dan twee
mogelijkheden. Ofwel we gaan uit van de psychologische definitie van leren met
als consequentie dat leren zelden plaatsvindt in organisaties. In deze

gedachtengang zijn organisaties niet ontworpen om te leren, organisaties zijn
vaste patronen van middelen en doelen ('fixed tools in search of new problems').
Daarnaast kunnen we als tweede mogelijkheid de psychologische definitie niet
van toepassing verklaren op organisaties. Weick kiest voor de tweede
mogelijkheid. Vragen die binnen het gedragsaspect worden benadrukt zijn:
• waarom leren organisaties langzaam en sporadisch?
•   hoe verhouden ervaringen van de organisatieleden zich tot huidig gedrag van

de organisatieleden?
•   hoe komt leren tot uitdrukking in gedrag?
•   hoe verhouden organisatiestructuren en -doelen zich tot leren in organisaties?

Kritiekpunt met betrekking tot het gedragsaspect van organisatieleren is dat
gedragsverandering van organisaties niet zonder meer gepaard gaat met leren.
Indien deze verandering immers onbewust plaats vindt, dan vindt geen leren
plaats. Naar onze mening vindt alleen leren plaats bij bewuste gedragsverande-
ring.

'Assumption sharing' aspect
Een belangrijke auteur binnen dit aspect van organisatieleren is Argyris. Volgens
zijn opvattingen zijn de 'theories-in-use' of de 'theories of action' gebaseerd op de
gemeenschappelijke assumpties over de organisatie. Weick (1979) noemt deze
waarden en normen de 'taken-for-granted assumptions'. Door interacties in de
organisatie worden deze assumpties gevestigd, bevestigd of gewijzigd, hetgeen
tot uitdrukking komt in de actietheorieen. Het voortdurende proces van
constructie en reconstructie van actietheorieen door individuele en collectieve
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ondervindingen noemen Argyris en Schon (1978) organisatie-leren ('theory of
action perspective' ).
De populaire auteur Peter Senge (1990) over lerende organisaties kan ons inziens
worden ondergebracht binnen het 'assumption sharing' aspect. Het startpunt voor
zijn benadering van het thema "de terende organisatie" wordt gevormd door wat
hij noemt "leerstoornissen". Oorzaken en oplossingsrichtingen voor deze
leerstoornissen zoekt hij vooral in aspecten van de organisatiecultuur zoals
"dominante mentale modellen", .gemeenschappelijke visievorming en teamleren.
Andere auteurs die passen binnen deze benadering zijn Berger & Luckmann
(1967) en Weick (1979).

Definities van Argyris en Schon (1978) over organisatieleren zijn:
• organisatie leren is het proces van het opsporen en corrigeren van fouten;
•    een foutis datgene dat verhindert dat er geleerd wordt;
•   'single loop' leren is het leerproces waardoor het mogelijk is bestaand beleid

in een organisatie uit te voeren
•   'double loop' leren betreft een kritische opstelling ten aanzien van het beleid,

doelen en waarden.
Van 'single loop learning' is sprake indien de gemeenschappelijke waarden en
normen niet ter discussie staan. Indien deze ook ter discussie staan en al dan niet
worden gewijzigd, dan is er sprake van 'double loop learning'. Uit deze opvatting
over organisatieleren blijkt ook dat organisatieleren een metabegrip is. Het
opsporen en corrigeren van leerblokkades (de 'fouten') heeft namelijk niet
betrekking op het concrete leren zelf, maar op het scheppen van randvoorwaarden
zodat leren in organisaties mogelijk wordt.

Vragen die binnen dit aspect van organisatieleren gesteld kunnen worden zijn:
• waarom worden problemen en fouten in organisaties verhuld?
• waarom worden confrontaties met bestaande beleidsopvattingen,

doelstellingen vermeden (blokkades m.b.t. double loop learning)?
Een kritiekpunt op het 'assumption sharing' aspect van organisatieleren is dat
organisatieleren wordt gerelateerd aan de organisatiecultuur ('taken-for-gran-
ted/shared assumptions'). Cultuur is echter een moeilijk te veranderen factor,
waardoor het een niet gemakkelijk aangrijpingspunt is voor het beinvloeden van
het leren in organisaties. Een tweede kritiekpunt is dat het manipuleren van
waarden en normen vanuit een ethisch perspectief discutabel  is.

Ervaringsaspect
Als laatste aspect noemt Shrivastava het 'institutionalized experience effects', en
kan worden geillustreerd aan de hand van een dichtregel van Vergilius: 'gutta
cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo' (de druppel holt de steen uit, niet door
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kracht maar door vaak te vallen). Dit aspect benadrukt de effecten van ervaring
op besluitvorming en handelen in organisaties. De ervaring wordt verkregen door
taken te vaak doen of besluiten vaak te nemen. De aldus verkregen ervaring kan
leiden tot effectievere besluitvorming of efficienter handelen. Het verwerken van
ervaringen in beslissingen en handelingen noemen zij institutionalisering. Auteurs
binnen dit aspect van organisatieleren zijn leden van de Boston Consulting Group
(1968), Yelle (1979) en Abernathy en Wayne (1974). Vragen die binnen dit
aspect van organisatieleren aan de orde komen zijn:
•   in hoeverre wordt van ervaringen geleerd?
• bestaat er een leercurve op individueel niveau en/of op organisatorisch

niveau?

•   hoe zien deze leercurves eruit?
•   hoe wordt van ervaringen geleerd?
•  op welke manier worden individuele ervaringen op organisatorisch niveau

'gebracht'?
• anders gesteld: hoe en waarom worden individuele ervaringen organisatorisch

eigendom?
• mogen ervaringen, voortkomend uit een situatie, gegeneraliseerd worden naar

andere situaties?
•      hoe wordt beoordeeld of ervaringen relevant zijn?

Kritiekpunt op het ervaringsaspect van organisatieleren is dat dit aspect nogal
empiristisch van aard. Ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk zouden
immers leiden tot leren. Ons inziens gaat dit aspect voorbij aan referentiekaders
waarmee individuen de praktijk percipieren en interpreteren, bijvoorbeeld wat
wordt als een probleem erkend?

Een gecombineerde benadering
Nonaka en Takeuchi hebben in hun boek "De kenniscreerende onderneming"
(1997) een goede poging gewaagd  om te komen  tot  een meer geintegreerde
benadering. Geinspireerd door onderzoek naar het innovatief vermogen van
Japanse organisaties, stellen ze ondermeer dat de meest succesvolle organisaties
expliciet aandacht schenken aan processen van kenniscreatie en de
organisatorische voorwaarden die daaraan bijdragen. Systematische aandacht
voor kenniscreatie leidt tot voortdurende innovatie en voorsprong op de
concurrentie. In hun visie kan kennis persoonsgebonden of expliciet worden
opgebouwd of aanwezig zijn in de organisatie. In tegenstelling tot auteurs als
Simon, die de nadruk leggen op de organisatie als "een informatieverwerkende
machine", hechten zij veel waarde aan de opbouw van persoonsgebonden kennis
en de omzetting daarvan in expliciete kennis. Dit laatste vindt naar hun mening
plaats in organisaties waar bewust gebruik wordt gemaakt van beeldspraak, waar
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persoonsgebonden kennis in groepen wordt gedeeld en waar relatief veel
ambiguiteit en redundantie aanwezig is op de werkplek.  In hun visie dienen alle
niveaus in de organisatie betrokken te zijn bu kenniscreatie. Het topmanagement
richt zich daarbij op het formuleren van een algemene visie voor de toekomst
(wat zal moeten) en de werkvloer op wat kan. Het middenmanagement wordt
door Nonaka en Takeuchi in ere hersteld, zij vormt in hun visie de spil bij
kenniscreatie. Het is aan middenmanagers om de brug te slaan tussen wat moet
en wat kan door het aanreiken van conceptuele kaders en richtlijnen en het leiden
van innovatieprojecten.

Ook wij trachten te komen tot een overkoepelende omschrijving van de lerende
organisatie, daarbij gebruik makend van de eerder beschreven aspecten van
organisatieleren. Wij zien alle vier de aspecten van organisatieleren als
aanvullend op elkaar. Het kennisontwikkelingsaspect staat centraal. Naar onze
mening is kennis ontwikkelen leren in enge zin. Kennis ontwikkelen leidt tot
veranderd gedrag, dus het gedragsaspect is een output (oftewel een vervolg) van
de kennisontwikkeling. De 'shared values' zijn de culturele condities voor
kennisontwikkeling. En het ervaringsaspect verzorgt de feedback voor het lerend
systeem in enge zin. Deze feedback omvat het omzetten van ervaringen uit
gedrag in nieuwe beslissingen.

kennis- , gedrags-'shared values'
ontwikkeling aspect

ervaringsaspect '

Figuur 4.2: model voor organisatieleren.
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De bovenstaand gecombineerd aspecten van organisatieleren vertonen
overeenkomsten met de leercyclus van Kolb (1976, 1984). Kolb stelt dat een
effectieve vorm van leren'probleem gericht leren' is. Kem van zijn betoog is dat leren
niet allddn het opnemen van kennis inhou(it, maar ook de toepassing van deze kennis
in de praktijk en daarop reflecteren. Het probleemgericht leren omvat de volgende
stappen: doen, bezinnen, denken en beslissen.. Interventies om dit proces te
beinvloeden kan bij iedere stap in dit leerproces: doen (via training), bezinnen (via
vorming), denken (via opleiden) en beslissen (via adviseren).

beslissen

kennis ' besluiten

denken doen

ervaring gedrag

bezinnen

cultuur

Figuur 4.3.  relatie tussen Kolb's leercurve en het model voor organisatieleren

We sluiten deze bespreking over theorieen over lerende organisaties af met de
constatering dat de volgende aspecten relevant zijn voor het bestuderen van het leren
in organisaties:
•    het omzetten van gegevens in informatie, en informatie in kennis;
•    de cultuur waarbinnen geleerd kan worden;
•    de wijze waarop leren het gedrag bernvloed;
•   de wijze waarop gedrag gebruikt kan worden om de cultuur en kennisverwerking

te verbeteren.
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In het voorgaande hebben we een aantal kritische opmerkingen gemaakt over dede

aspecten van de lerende organisatie afzonderlijk. Ook over het concept lerende
organisatie in zijn totaliteit is een kritische kanttekening te maken. Er bestaat het

gevaar van rel[ficiatie. Er wordt vaak voorgesteld dat organisaties leren. Indien we
echter een organisatie opvatten als een menselijke gedachtenconstructie, dan kunnen
we stellen dat leren in organisaties altijd plaats vindt via individuen. Derhalve dienen
we ons af te vragen door wie, waar en hoe wordt geleerd? Dit neemt niet weg dat
menselijk leren in de context van organisaties wordt beYnvloed door organisaties en
invloed heeft op organisaties. Hierin schuilt de kracht van de 'lerende organisatie' als
concept

Kenmerken

Bovenstaande literatuur overziende, kunnen we stellen dat de lerende orientatie op
organiseren veel aandacht betekent voor leren dn veranderen/vernieuwen in
organisaties. De lerende orientatie kan beschreven worden met de variabelen cultuur,
proces en gedrag.

a. Cultuur: mate van openheid en reflectie in de organisatie, met als aandachtspunten:
• waardering kritische houding;
•    waardering voor het nemen van risico's (tolerantie voor fouten (in tegenstelling tot

een'beheerscultuur, waarin dat niet toegestaan zal zijn);
•    bereidheid tot afteren en aanleren;
• leren betekent ook verandering van normen en waarden;
•     conflicten over uitgangspunten worden niet uit de weggegaan.

b. Proces: mate waarin 'double loop'- leerprocessen plaatsvinden, met als
aandachtspunten:
•    beleidsopvattingen ter discussie stellen;
• leren vindt zelden plaats indien doelen en voorkeuren vastliggen; ook deze

moeten te veranderen zijn door degene die geacht wordt te leren;
• conflicten, spanningen dragen bij tot leren; leren vindt eerder plaats ten gevolge

van problemen dan ten gevolge van een vooropgezet plan;
•    verzameling van relevante informatie via interne en externe informatie-netwerk;
• regelmatige confrontatie van praktijk ('theory in use') met beleidsopvattingen

('espoused theory');
•    het blootleggen van informatie die bedreigend is.

c. Gedrag of resultaten: mate waarin probleemgerichte benadering ('inquiry driven
action') plaatsvindt, met als aandachtspunten:
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•  'bottom-up' of participatieve benadering van planning (niet opleggen van
doelen.);

•    onderzoek en ontwikkeling in organisaties is belangrijk, ook op het niveau van de
werkvloer;

•   het ontwikkelen van kennis over actie-prestatie en oorzaak-gevolg relaties in de
organisatie;

•    sterke band tussen kennis en actie; actie op basis van bevindingen;
•  analyseren van kritische gebeurtenissen uit het verleden, 'bijna ongevallen', en

hypothetisch gevallen;
• kennis aanwezig op de werkvloer wordt teruggekoppeld naar beleidsbepatende en

-uitvoerende instanties.

Lerende oriantatie op de personele functie

De lerende orientatie houdt in dat de verantwoordelijken voor de personele functie
voortdurend proberen deze te verbeteren. Hierbij gebruikt men 'lessons learned' en
tracht men door middel van experimenten te komen tot betere resultaten. Het
evalueren van beleidsdoelen, het ter discussie stellen van personeelsinstnlmenten,
niet bang zijn om fouten te maken en het experimenteren met nieuwe
personeelspraktijken maken delen uit van de lerende orientatie op de personele
funcue.

a) We onderscheiden drie variabelen binnen de lerende orientatie op de personele
functie: cultuur: de instrumenten (bemensen, ontwikkelen, belonen, beoordelen,
organiseren en participeren) van de personele functie bevorderen een kritische
houding onder het personeel;
b) proces: via de insmimenten van de personele functie wordt bevorderd dat doelen
en instrumenten ter discussie worden gesteld;
c) gedrag/uitkomsten: men leert van eerdere ervaringen, onder meer door het
uitvoeren van evaluaties.

Lerende oriEntatie op kwaliteit en kwaliteitszorg

Vanuit de lerende orientatie zien wij kwaliteitszorg als een middel om de kwaliteit
van producten en diensten voortdurend te verbeteren c.q. te innoveren. Enerzij(is
betekent kwaliteitszorg volgens de lerende orientatie het doorlopen van de single
loop: het kwaliteitsniveau van producten dient te voldoen aan de specificaties en de
normen. Afwijkingen van de normen moeten worden gecorrigeerd. Anderzij(is
betekent kwaliteitszorg volgens de lerende orientatie ook het doorlopen van de



Hoofdstuk 4 model voor organisatie, personele functie en kwaliteit                             99

double loop. Dit is de bereidheid om de specificaties zelf ter discussie te stellen,
voortdurend te relateren aan doelstellingen/behoeften van de afnemers. Daarnaast
betekent kwaliteitszorg conform de hersenmetafoor dat kwaliteitszorg niet alleen een
zorg is voor kwaliteitsfunctionarissen, maar een taak van iedere medewerker Dit
betekent een nadrukkelijke keuze voor geen strikte scheiding tussen diverse
functionarissen, maar functie redundantie. Dit impliceert dat een lerende orientatie op
kwaliteitszorg overeenkomt met IKZ.

Toepassing van de variabelen behorende tot de lerende orientatie op de kwaliteitszorg
geeft het volgende beeld:
a) cultuur. kwaliteitszorg is een integrale zorg;
b) proces: activiteiten worden ter discussie gesteld,  door ze te relateren aan de
wensen van de klanten;
c) gedrag/uitkomsten: kwaliteitscirkels en het regelmatig evalueren van gedrag en
uitkomsten.

4.6 Samenhang tussen en vergelijking van de drie orientaties

Als we de drie orientaties in ondertinge samenhang bezien, is het opvallend dat de
aandacht die de verschillende orientaties hebben gekregen in de afgelopen eeuw sterk
is verschoven. De interne orientatie vierde hoogtij in de eerste decennia van deze
eeuw, de exteme orientatie  in de zestiger en zeventiger jaren  en de lerende orientatie
in de jaren tachtig en negentig. We spreken over een verschuiving van dominante
orientaties, waarbij de nieuwe orientaties de oude niet per se vervangen, maar er ook
naast kunnen gaan staan. Naar onze mening is een bepaalde orientatie niet Beter' of
'slechter' dan een andere orientatie, maar zijn er wel verschillen, overeenkomsten en
onderlinge relaties aan te duiden. Achtereenvolgens gaan we in op de sterktes en
zwaktes, de theoretische basis, de paradoxale relatie tussen de orientaties, de relatie
tussen orientaties en tot slot een synthese.
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sterktes zwaktes

interne orientatie • efficientie . rigiditeit

• voorspelbaarheid • mono-rationaliteit
(focus op beheersing) •      mythe van  1 -hoofdige

leiding
• demotivatie

medewerkers

externe orientatie • aanpassing • determinisme
• behoeften interne en • strategic choice

(focus op aanpassing) externe actoren staat benadering heeft lage
centraal voorspellende waarde

lerende orientatie • pro-actieve •   geen aandacht voor     I
gerichtheid conflict

(focus op leren en • vernieuwing
ontwikkelen)

Tabel 4.4: Sterktes en zwakies van de interne, externe en lerende orientatie op
organiseren.

De sterke kant van de inteme orientatie is de aandacht voor het foutloos,
voorspelbaar en planmatig uitvoeren van taken. Dit is met name van belang voor
taken waarvan de werknemers afhanketijk zijn zoals de salarisadministratie en de
rechtspositionele taken. Onzorgvuldig omgaan met deze taken kan grote gevolgen
hebben voor de organisatie in relatie tot haar toekomstige en huidige werknemers.
Deze benadering kent naast deze sterke kanten ook tekortkomingen. Op de eerste

plaats schenkt zij minder aandacht aan verandering. Ter voorkoming van
onzekerheid, zijn de voortbrengingsprocessen van de organisatie in grote mate
voorgeprogrammeerd. Gevolg is dat deze benadering alleen succesvol kan zijn indien
een organisatie zich in een stabiele omgeving bevindt. Een tweede tekortkoming is
dat deze benadering slechts 66n rationaliteit kent: op welke manier kunnen de
organisatiedoelstellingen zo efficient mogelijk worden bereikt. Organisatiedoelen
komen voort uit de doelstellingen van de leiding of eigenaar van de organisatie.  Er
wordt geen aandacht besteed aan het feit dat leden van de organisaties ook eigen
belangen en doelstellingen hebben en deze ook zullen nastreven. De interne orientatie
biedt derhalve geen verklaring voor onderlinge conflicten in een organisatie. Ten
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derde gaat dede interne orientatie uit van de mythe van 66nhoofdige leiding:
beheersing door de top van de organisatie. Een volgende tekortkoming is dat in deze
orientatie vele vragen worden gesteld naar het 'wat en hoe' (functionele rationaliteit).
De zogenaamde 'waarom'-vragen, verwijzend naar de substantiele rationaliteit,
komen nauwelijks aan de orde. De interne orientatie geeft een beschrijving van
organisaties als (sociaal-cultureel) systeem, maar geeft geen verklaring voor het
waarog waaronder het ontstaan en groei van organisaties (vergelijk Silverman,
1974). Als laatste nadeel noemen we de vervreemding van individuen die werken in
bureaucratische organisaties, ten gevolge van verregaande taakverdeling en
regelgeving. Individuen zullen in hun arbeid hierdoor eerder worden geremd dan
gestimuleerd (vergelijk Morgan 1986: 38).

Een sterkte van de externe orientatie is  dat de gebruiker van de personele functie
(medewerker, manager) centraal staat. Een ander sterk punt is dat externe
ontwikkelingen worden gevolgd en vertaald naar de personele functie. Immers de
aansluiting tussen in- en externe omgeving staat voorop. Nadeel is dat de
oorspronkelijke contingentie-benadering (en de populatie-ecologie-benadering)
deterministisch van aard is waardoor er geen keuze-mogelijkheid overblijft. Vooral
voor leden van een organisatie is dit een fatalistische benadering want wat zij ook
doen of laten, het maakt geen verschil. De nieuwe strategische contingentie-benade-
ring heeft een ander problematisch aspect. Door het voluntaristische karakter kan de
strategische contingentie-benadering worden gekwalificeerd als een vrijblijvende 'het-
hangt-ervan-af-benadering en heeft zij voor het voorspellen van het gedrag van
organisaties geringe waarde.

Kracht van de lerende orientatie is dat binnen deze orientatie zij de pro-actieve
aspecten van de personele functie wordt geproblematiseerd. Het initiatief en de
verantwoordelijkheid tot verbetering ligt 'binnen' de personele functie. Ook lijkt de
kans op Agawerkelijke verbetering aanwezig doordat:
• fouten maken geoorloofd is mits men ervan leert;
•    experimenteren met nieuwe handelwijzen wordt gestimuleerd;
•    lieilige huisjes'ter discussie worden gesteld.
De lerende orientatie zoals hier geschetst, gaat uit van de 'unitaire' organisatie (zie
o.a. Morgan  1986). Een hieruit voorkomend nadeel is dat nauwelijks aandacht wordt
geschonken aan belangentegenstellingen en aan het machtsaspect van informatie en
innovaties. Een verbetering of innovatie is niet alleen een kwestie van lerend
vermogen, maar ook van macht. Er worden weinig vragen gesteld in termen van 'wie
wint ofverliest bij een innovatie.
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Ontwerpgerichte en meta-organisatietheoriefn

De drie orientaties zijn gebaseerd op verschillende soorten organisatietheorieen. De
interne orientatie en de externe orientatie zijn gebaseerd op ontwerpgerichte organisa-
tietheorieen. Er worden regels ontworpen waaraan een organisatie moet voldoen
willen zij effectief zijn. De interne orientatie is gericht op 'de beste manier van
organiseren', terwijl de externe orientatie gericht is op 'de beste manier van
organiseren, gegeven de situatie'. De lerende orientatie is daarentegen niet gebaseerd
op een ontwerpgerichte organisatietheorie. De lerende orientatie richt zich op de mate
waarin individuen in organisaties in staat zijn 'teren te leren'. Binnen de lerende
orientatie wordt geen organisatie-ontwerp voorgeschreven, maar wordt
gethematiseerd op welke manier de organisatieleden door te leren antwoorden
kunnen formuleren op problemen in organisaties. Het formuleren van een
organisatie-ontwerp kan een antwoord zijn. De lerende orientatie is gebaseerd op

meta-organisatietheorieen. Dit zijn theorieen waarmee kan worden verklaard welke
factoren het leren van individuen in een organisatie beinvloed. Dit leren is onder
meer gericht op het refecteren op eigen handelen en op basis daarvan na te denken
over toekomstig handelen. Met andere woorden de lerende orientatie is gericht op het
refecteren op 'mogelijke beste manieren van organiseren' door de organisatieleden
zelf. Vandaar dat we de term meta-organisatietheorie gebruiken.
Redenerend van interne, externe naar lerende orientatie, kunnen we stellen dat de
aandacht verschuift op de volgende manier:
• steeds minder aandacht voor structuur en regels, meer voor fexibiliteit;
• steeds minder aandacht voor hierarchie;
•    steeds meer aandacht voor integratie;
•    steeds meer aandacht voor verandering;
•    steeds meer aandacht voor de omgeving;
•    steeds meer aandacht voor reflectie (leren).

'Paradoxale relatie tussen de orientaties

De orientaties sluiten elkaar deels in en deels uit  Ze sluiten elkaar in omdat de
interne orientatie een noodzakelijke voorwaarde is voor de externe orientatie. De
interne en externe orientaties zijn weer een noodzakelijke voorwaarde voor de
lerende orientatie. Voor deze redenering hebben we de volgende argumenten:
• zonder procesbeheersing en het voorkomen van fouten en storingen (intern), heeft

het geen zin om zich aan te passen aan externe omstandigheden (extern) of te
leren van eerder gemaakte fouten (leren). Iedere organisatie heeft een zekere mate
van stabiliteit en procesbeheersing nodig;

•   een lerende visie op organiseren is weinig effectief indien een organisatie geen



Hoofdstuk 4 model voor organisatie, personele functie en kwaliteit 103

mogelijkheden heeft om zich aan te passen.
De gedachte van een hierarchie tussen de orientaties (vergelijk de behoeftehierarchie
van Maslow) dringt zich vanuit deze benadering op.

Deze vergelijking houdt echter geen stand, omdat de orientaties elkaar aan de andere
kant deels ook uitsluiten. De interne orientatie is gericht op formalisering,
standaardisering en planning. Dit staat haaks op de externe orientatie waar het
hebben van opties van belang is om te kunnen reageren op veranderende
omstandigheden. De interne orientatie staat ook op gespannen voet met de lerende
orientatie omdat formalisering standaardisering en planning weinig ruimte over laten
tot experimenteren en de mogelijkheid tot het maken van fouten.

Synthese

De kwaliteitszorg en de personele functie maken beide deel uit van de organisatie. In
de vorige vier paragrafen hebben we systematisch de drie orientaties voor de
personele functie en kwaliteitszorg uiteengezet. Hiermee hebben we drie alternatieve
invullingen voor professionele kwaliteit gegeven: een intern gerichte beheersmatige
variant, een extern klantgerichte variant en een lerende ontwikkelingsgerichte variant.
In tabel 4.5 zijn de drie orientaties en hun toepassing op kwaliteit(szorg) van de
personele functie kort samengevat.

intern extern leren

organisatie- machine organisme hersenen
metafoor

type personele administratieve instrumentele rendementsfunctie
functie functie en functie en en ontwikkelings-

zorgfunctie omgevingsfunctie functie

type kwaliteitszorg gilden, inspectie, fitness for use integrale
procesbeheersing kwaliteitszorg

Tabel 4.5: relaties tussen orientatie op organiseren, type personele functie en
type kwaliteitszorg
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In hoofdstuk 6 presenteren we de concrete instrumenten voor het beoordelen van de
professionele kwaliteit van de personele functie vanuit de drie orientaties De
professionele kwaliteit omvat slechts Hn deel van het model voor de kwaliteit van de
personele functie. Het tweede deel van het model is de gebruikerskwaliteit van de
personele functie. Hierbij gaat het niet om het realiseren van de kwaliteit, maar om
hoe de gebruikers  of de afnemers de kwaliteit van de personele functie beleven.  In  de
volgende paragrafen wordt gebruikerskwaliteit als het tweede deel van ons model
voor organisatie, personele functie en kwaliteit uiteengezet.

4.7 Gebruikerskwaliteit: klanten en kwaliteitseisen

In deze paragraaf passen we het begrip gebruikerskwaliteit toe op de personele
functie. In hoofdstuk 3 'kwaliteit' hebben we gebruikerskwaliteit omschreven als de
mate waarin een dienst voldoet aan de eisen van de gebruiker. In deze paragraaf
besteden we achtereenvolgens aandacht aan de personele functie als een vorm van
interne dienstverlening, de kwaliteitseisen die aan de diensten van de personele
functie kunnen worden gesteld en de interne klanten van de personele functie

Personele functie als interne dienstverlening: een 'fuzzy' vraag- en aanbodmodel

Bij een aantal interne dienstverleningsfuncties waaronder de personele functie, is de
klant-leverancierrelatie niet eenduidig aan te geven. Anders gezegd: er is sprake van
een "fuzzy" aanbod-vraagmodel. Klanten kunnen dienstverleners zijn en
dienstverleners zijn ook klanten. Zo verlenen personeelsfunctionarissen personele
diensten, maar ontvangen deze ook in hun hoedanigheid van medewerker van de
organisatie. Ook lijnmanagers verlenen personele diensten in bijvoorbeeld het
begeleiden en beoordelen van medewerkers, maar zijn zelf ook aBnemer van diensten.

Het identificeren van klanten en leveranciers is derhalve een complexe
aangelegenheid. De facto zijn er veel aanbieders van personele diensten. Te denken
valt aan de personeelsfunctionarissen en het lijnmanagement, maar ook de
ondernemingsraad en de medezeggenschapscommissie bieden vanuit hun eigen rol en
positie personele diensten aan in de organisatie.
Ook zijn er vele afnemers c.q. klanten van personele diensten, zoals het
lijnmanagement de ondernemingsraad en medewerkers. Deels zijn dat dezelfde
actoren als de dienslverleners. Dit levert het wat rommelige beeld op van vele "co-
makers and co-users", die in hun verschillende rollen vaak moeilijk te scheiden zijn.
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Tegenstrijdige kwaliteitseisen

Het door elkaar lopen van Want-leverancier-relaties maakt het er niet gemakkelijker
op. Daarnaast kan worden gesteld dat bij de interne dienstverlening met betrekking
tot de personele functie vaak tegengestelde kwaliteitseisen aan dezelfde dienst
worden gesteld. Zo kan een lijnmanager van aan een beoordelingsgesprek andere
kwaliteitseisen stellen dan de medewerker die het "object" van datzelfde
beoordelingsgesprek is. De verwarring wordt nog groter als bij een volgend
beoordelingsgesprek dezelfde lijnmanager wordt beoordeeld, en nu als medewerker
zijn kwaliteitseisen zal stellen. De kwaliteitseisen kunnen derhalve zelfs s#jdig zijn
bij dezelfde personen met een andere "pet" op (rolwisselingen). Tenslotte is de aard
van de dienst zelf medebepalend voor de te stellen kwaliteitseisen en het belang van
het oordeel van de klant. Onderscheid kan worden gemaakt in zuivere
dienstverlening professionele dienstverlening en dwingende dienstverlening (vrij
naar Becker, 1966). Bij zuivere dienstverlening is het de taak van de dienstverlener
om zijn Want naar volle tevredenheid te helpen. De personeelsfunctionaris die in
algemene zin informatie verstrekt aan een lijnmanager over beloningsmogelijkheden
in de organisatie, doet zijn werk pas goed als hij naar volle tevredenheid van de klant
uitlegt hoe het in elkaar zit. Het gaat hier om klanttevredenheid in de letterlijke zin
des woords.
Bij professionele dienstverlening zal de dienstverlener, mede vanuit zijn
professionele kennis en ervaring, wellicht anders moeten adviseren dan de klant (in
eerste instantie) graag zou willen. Door vanuit zijn professie en in het belang van de
gehele organisatie te wijzen op de gevaren van het aannemen van een bepaalde
persoon kan een personeelsfunctionaris wellicht niet zijn directe klant tevreden
stellen, maar wel de organisatie als geheel dienen. Is de kwaliteit van de
dienstverlening dan hoog of laag?
Bij dwingende dienstverlening kan het de taak van een dienstverlener zijn 04 geheel
tegen de wens van de afnemer van de dienst in, iets wat hu niet wil op te leggen. De
personeelsfunctionaris die tegen de wil van een lijnmanager maar conform de regels
in de organisatie een van zijn medewerkers benadert om in het kader van het
mot)iliteitsbeleid een andere functie te aanvaarden, levert ook de lijnmanager een
dienst. Deze lijnmanager zal zich echter niet als klant beschouwen. Ook hier kan de
kwaliteit hoog zijn bij een ontevreden directe afnemer. De echte klant is echter in
zo'n geval wellicht het topmanagement, dat iets wil bereiken met het
mobiliteitsbeleid.
Al met al hoeft klankiendelijkheid zeker niet altijd gelijk te lopen met kwaliteit. De
vergelijking met de slogan van de belastingdienst doet zich voor. leuker kunnen we
het niet maken, wel gemakkelijker..
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De vraag doet zich nu voor hoe in de praktijk wordt omgegaan met tegenstrijdige
kwaliteitseisen. In de praktijk kunnen daarvoor verschillende wegen worden
behandeld. Dit kan per dienstverlener verschillen, maar ook per soort dienst. Veelal
betreft het niet expliciet gemaakte keuzen, die een relatie kunnen hebben met de
specifieke cultuur van de organisatie ("the way we do things here"). In de ene
organisatie is vooraf al een prioritering aangebracht en in de andere worden per geval
keuzen gemaakt. In sommige organisaties is het gewoon een kwestie van "first in first
out", in andere zijn er formele regels opgesteld. Daarnaast kunnen onbewuste
processen, persoonlijke voorkeuren ofprofessionele normen een rol spelen.

Bovenstaande overwegingen hebben oils ertoe geleid niet zonder meer te spreken
over klanten en leveranciers. In de praktijk zijn deze begrippen vaak te moelijk zuiver
toe te passen met betrekking tot de personele functie. Beter is het in onze beleving te
spreken over het meer neutrale begrip "klant" in plaats van leverancier. Daarmee kan
elke aard van dienstverlening worden ondervangen. En wellicht is het in algemene
zin nog beter om te spreken over stakeholders in plaats van klanten en leveranciers.
Een stakeholder is iemand die belang heeft bij een bepaalde vorm van dienstverlening
en er op allerlei manieren bij betrokken kan zijn.

Een indeling naar stakeholders

Het concept van stakeholder (of belanghebbende) impliceert dat het 'eenvoudige'
beeld van een hierachische organisatie, waarin iedereen  ha organisatiedoel nastreeft,
wordt gecompliceerd. De assumptie dat interne en exteme actoren allden het oficiele
organisatiedoel, nastreven, wordt met het concept van stakeholders verlaten. De
actoren hebben zelf ook belangen bij het doen en laten van een organisatie. De
definitie van een (externe) stakeholder is immers: "all those individual actors and
parties, organized groups and professions and institutions that have a bearing on the
behavior of the organization as revealed in its policies and actions on the
environment" (Mittrof 1983: 22). Van der Krogt en Vroom (1988: 69-71) noemen als
kenmerken van stakeholders:

•    zij hebben belang bij het functioneren van organisaties;
• beschikken klaarblijkelijk over machtsmiddelen eWof hulpbronnen die hen in

staat stellen de doelstellingen en werkwijzen van andere [organisaties] te
bernvloeden;

•    zij kunnen coalities aangaan, met de dominante coalitie als de meest machtige;
•    zij kunnen hun 'stem verheffen' (naar Mintzberg 1983: 27-28 en 31-110).
Op deze manier wordt nadrukkelijk afstand genomen van de unitaire organisatie En
het organisatiedoel. Calton en Kurland (1996: 154-177) stellen dat men door het
stakeholders concept afstand neemt van de modernistische opvatting dat het
management d6 vertegenwoordiger is van hEt organisatiebelang.
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We denken dat stakeholders qua aard op twee manieren van elkaar kunnen
verschillen. Ten eerste is niet iedere stakeholder zich bewust van zijn belang en
maken zij hun belangen niet altijd even duidelijk naar derden toe. Ten tweede is niet
iedere stakeholder in dezelfde mate georganiseerd. Hierdoor is niet iedere stakeholder
in staat zijn krachten te bundelen waardoor zij een vuist zouden kunnen maken.
Daarnaast staan de grenzen tussen stakeholdersgroeperingen niet per definitie vast.
Het is denkbaar dat deze grenzen verschillen, al naar gelang een bepaald issue op de
agenda van een organisatie staat. Deze grenzen zijn derhalve fuide en er is sprake
van wisselde coalities.

Na deze algemene opmerkingen over het karakter van de stakeholderbenadering is
de vraag op welke manier we stakeholders rondom de personele functie kunnen
identificeren. Mitroff  (1983:   32 en verder.) onderscheidt zeven methoden   om
stakeholders te identificeren. De eerste methode noemt hij de imperatieve benadering.
Deze benadering houdt in dat met betrekking tot een bepaald issue alle 'slogans' en
uitdrukkingen worden gernventariseerd en dat wordt nagegaan wie (de bron) deze
'slogans' en uitdrukkingen heeft geuit. Nadeel van deze benadering is dat stakeholders
die hun 'stem' niet verheffen, worden buitengesloten. De positionele benadering is de
tweede methode. De onderzoeker inventariseert dan alle stakeholders die een
officiele positie bezetten. Nadeel van deze methode is dat de 'niet-formele'
stakeholders buiten beschouwing blijven. De reputationele methode is de derde
methode. Hierbij stelt de onderzoeker de vraag wie belang heeft bij een bepaald
issue. Nadeel is dat de niet-georganiseerde en niet bekende stakeholders buiten
beschouwing blijven. De sociale participatie benadering is de vierde benadering.
Hierbij bekijkt de onderzoeker wie participeert in het beleidsproces rondom een
issue. Het nadeel van deze benadering is dat latente stakeholders afvallen. De
'opinion-leaders' benadering is een vijfde. De onderzoeker bekijkt dan de stakeholders
die de opinie van de andere stakeholders bernvloeden. Volgens Mitroff is het nadeel
van deze methode dat deze niet zo precies is. De demografische benadering is de
zesde benadering. De onderzoeker identificeert dan allerlei kenmerken als leeftijd,
geslacht, ras, beroep, geloof geboorteplaats en opleiding. Nadeel van deze methode
is dat wordt verondersteld dat een groep organisatieleden met dezelfde demografische
kenmerken, ook dezelfde belangen nastreven. Tot slot noemt Mitroff de 'focal
organization' benadering. Deze benadering houdt in dat de onderzoeker zich focust
op een bepaalde organisatie die actief met betrekking tot het onderzochte
beleidsterrein/issue. Vervolgens gaat de onderzoeker na welke

stakeholdergroeperingen belangen hebben bij het functioneren van deze organisatie.
Nadeel volgens Mitroff is dat stakeholders ahallen die w61 belang hebben bij het
bepaalde beleidsterrein, maar niet bij de betreffende organisatie.
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Zoals we hiervoor hebben gesteld zijn de grenzen tussen stakeholdersgroepering niet
statisch, maar kunnen deze per issue/activiteit van de personele functie verschillen.
Derhalve maken we niet gebruik van 66n identificatie-benadering  maar een
combinatie van twee benaderingen: de positionele benadering en de demografische
kenmerken-benadering. Deze twee benaderingen hebben we uitgekozen omdat het
vermoeden bestaat dat positie en demografische kenmerken van een organisatielid,
van invloed zijn op de mening over de personele functie

Beer e.a. (1986) zijn van mening dat met name de demografische variabelen (zoals
leeftijd, geslacht) doorslaggevend zijn in het oordeel van werknemers over de
personele functie. Zo stellen zij bijvoorbeeld dat de groep personeelsleden van ca. 55
jaar of ouder een directer belang heeft bij de manier waarop de pensi-
oenvoorzieningen zijn geregeld dan de categorie personeel van onder de 25 jaar. Met
behulp van demografische variabelen kunnen we verschillende groepen werlnemers
onderscheiden op basis van leeftijd, geslacht nationaliteit enzovoorts.
Tsui (1990) is daarentegen van mening dat niet de demografische kenmerken van
belang zijn maar dat met name de hierarchische positie die een werknemer bekleedt
van invloed is op het oordeel over de personele functie. Op basis van de variabele
(hierarchische positie onderscheidt zij de volgende stakeholders: afdelingsmanagers,
locatiemanagers, topmanagers, niet leidinggevende werlmemers, sollicitanten,
corporate managers, corporate staf, leden ondememingsraad, loonadministratie,
locale peI'soneelsafdeling, corporate personeelsafdeling controlerende overheidsin-
stanties (bijvoorbeeld de arbeidsinspectie) en de vakbonden. Zij komt op basis van
empirisch onderzoek tot de conclusie dat hierarchisch hoger geplaatste werknemers
meer tevreden zijn over de afdeling personeelszaken dan hierarchisch lager geplaatste
werknemers. Tsui verklaart deze conclusie aan de hand van de 'resource dependence'
theorie van Pfeffer & Salancik (1978). Volgens deze theorie zal een organisatie de
meeste pogingen ondernemen om die stakeholders (klanten) tevreden te stellen van
wie zij het meest afhankelijk is. Vertaald naar de personele functie betekent dit dat
een personeelsafdeling prioriteit legt bij de wensen van de machtige stakeholders
zoals het topmanagement. Minder prioriteit zal worden gelegd bij minder machtige
stakeholders zoals het middenkader of'gewone' niet-leidinggevende werknemers. In
figuur 4.4 geven we overzicht van de interne en externe belanghebbenden rondom de
personele functie.
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Figuur 4.4  belanghebbenden bij  de personele functie.

Als indelingscriterium is gebruikt hierarchische positie en demografische kenmerken.
Opgemerkt moet worden dat deze indeling geen elkaar uitsluitende categorieen kent.
Mannelijke medewerkers kunnen bijvoorbeeld ook behoren tot het middenkader. Met
betrekking tot gebruikerskwaliteit schenken we alleen aandacht aan de interne
'klanten'. De overheid, sollicitanten en ex-werknemers laten we buiten beschouwing
omdat we in deze studie de personele functie opvatten als een vorm van interne
dienstverlening. Personeelsfunctionarissen laten we ook buiten beschouwing omdat
zij evenals de lijnmanager (kader) behoren tot de groep dienstverleners. Lijnmanagers
en personeelsfunctionarissen komen aan de orde bij professionele kwaliteit. In het
kader van de gebruikerskwaliteit worden lijnmanagers alleen meegenomen als
medewerker met een leidinggevende positie. Kort beschrijven we hieronder de
belangrijkste stakeholdersgroeperingen.

Lunmanagers
Als verantwoordelijke stakeholders voor de externe produktie c.q. dienstverlening
van de organisatie zijn zij primair gebaat bij de optimale selectie, opleiding en inzet
van medewerkers. Het lijnmanagement zal zich veelal laten leiden door continuiteit
ten aanzien van en het effectief en efficient benutten van medewerkers. Het lager
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management zal daarbij een kortere horizon hanteren dan het hoger management. Zij
zijn zowel dienstverlener als dienstontvanger. In het kader van gebruikerskwaliteit
worden zij gezien als medewerkers met een leidinggevende positie.

Personeelsfunctionarissen
Personeelsfunctionarissen zullen veelal de professionele kwaliteitseisen uit het vak
voorop stellen. Daartoe behoren naast de vaktechnische instrumenten en
handelingsscenario's ook de professionele codes van de beroepsgroep. Omdat zij hun
bestaansrecht geheel ontlenen aan de personele functie zullen zij er belang bij hebben
de positie en importantie van de personele functie in de organisatie te doen toenemen.
Zij zijn vooral dienstverlener en worden als zodanig beoordeeld door de overige
partijen rondom de personele functie.

Medewerkers
Medewerkers hebben belang bij de personele functie vanuit zowel hun
rechtspositionele bescherming en ontplooiingskansen. De kwaliteit van de personele
functie zal gemakkelijk mede beoordeeld worden vanuit hun persoonlijke belangen
(functiewaardering, salaris, beoordelingsresultaten, opleidingsmogelijkheden e.d.).
Zij zijn alleen dienstonlvanger, met als kanttekening dat zij soms mede de diensten
realiseren, omdat dienstverlening van de personele functie (soms) een interactief
proces is.

Leden OR en MZC
Leden vanuit het medezeggenschap zullen vooral belang hebben bij rechtvaardigheid,
betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van de personele functie. De belangen van de
medewerkers staan voor de leden van het OR of MZC centraal. Daartoe verwacht
men inhoudelijk maatregelen die juist ook voor de werkvloer goed uitpakken, evenals
inzichtelijke/heldere procedures waar ruimte is voor veel medezeggenschap. Zij zijn
zowel dienstverlener als dienstontvanger. In dit onderzoek zien wij de deze
groepering als dienstontvanger, werknemer met een lidmaatschap van de OR of
MZC.

Resumerend betekent het stakeholders of belanghebbende concept voor de personele
functie het volgende:
•    hEt doel van de personele functie bestaat niet; de doelstelling wordt door verschil-

lende stakeholdersgroepering verschillend geinterpreteerd;
• de grenzen tussen de stakeholdersgroeperingen liggen niet vast, zij kunnen

verschillend al naar gelang een bepaald issue of activiteit (belonen, bemensen
beoordelen, belonen, organiseren en participeren) aan de orde is;

•    niet iedere stakeholdergroepering is even machtig;
•     niet iedere stakeholdergroepering ventileert even duidelijk zijn belang;
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• in dit onderzoek delen we stakeholdersgroeperingen in naar positie en
demografische variabelen

als afbakening hanteren we dat alleen de interne belanghebbenden worden
onderzocht; in het kader van de professionele kwaliteit vormen de lijnmanagers en
personeelsfunctionarissen de doelgroep, en in het kader van gebruikerskwaliteit zijn
dat de medewerkers (al dan niet met een leidinggevende positie.

4.8 Een kwaliteitsmodel voor de personele functie

Nu we de professionele kwaliteit en de gebruikerskwaliteit als de twee
hoofdbestandsdelen van het kwaliteitsmodel voor de personele functie hebben

besproken, kunnen we afsluitend het model in zijn geheel bespreken.

Kenmerken organisatie

Professionele
kwaliteit: Gebruikerskwaliteit

diensten en
interne, externe en

belanghebbendenlerende ' klanten'
orientatie

Kenmerken individu

Figuur 4.5: Invaliteitsmodel voor de personele functie.

De behandeling van het model willen we doen aan de hand van hypothesen die we
hebben over de verschillende elementen en onderlinge relaties van dit model. Deze
hypothesen hebben we niet opgesteld om het model te toetsen in dit onderzoek maar
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als manier om onze verwachtingen te expliciteren en onze aandacht te concentreren
op mogelijke relaties in het model. Kort zullen we hier de hypothesen formuleren en
toelichten.

Professionele kwaliteit: oriantaties op kwaliteit personele functie

•    Van een omgevingsgerichte orientatie op het gebied van de personele functie zal pas
sprake zijn als de beheersorientatie goed ontwikkeld is;

•    van een lerende orientatie op het gebied van de personele functie zal pas sprake zijn
als de omgevingsgerichte orientatie goed ontwikkeld is;

•   hoe meer een organisatie-onderdeel intern georienteerd is, des te minder zullen zich
incidenten voordoen.

Verklaring voor de eerste en tweede hypothesen is dat de interne, externe en lerende
orientaties elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist aanvullen. We hebben reeds gesproken
over een mogelijke hierarchie van orientaties. Als de interne procedures, administratie
en dergelijken niet op orde zijn, zal men er niet aan toe komen om zich te richten op de
strategische (externe) kanten van de personele functie. De interne orientatie is derhalve
een noodzakelijk maar geen voldoende voorwaarde. Daarnaast veronderstellen we dat
als de als de externe strategische monitoring niet deugt er weinig terecht komt van de
lerende orientatie. Er valt dan immers weinig te leren omdat zonder kennis van de
omgeving 'van buiten naar binnen te denken' onmogelijk is. Dit lijkt ons een
belangrijke voorwaarde voor 'double loop' leerprocessen, waarbij beleidsuitgangspunten
ter discussie staan.
Overigens dient wel in ogenschouw genomen te worden dat een te hoge interne
orientatie belemmerend kan werken om omgevingsgericht en lerend aan de slag te gaan.
De derde hypothese is gebaseerd op het idee dat een interne orientatie op de personele
functie impliceert dat de activiteiten worden beheerst. Door de hoge procescontrole, zou
de kans op het maken van fouten minimaal moeten zijn.

Gebruikerskwaliteit: diensten, belanghebbenden en kwaliteitseisen

•   De tevredenheid over diensten die belangrijk worden gevonden zal gemiddeld lager
zijn dan de tevredenheid over diensten die niet belangrijk worden gevonden;

• naarmate respondenten meer tevreden zijn over de dienstverlening zullen zij ook
meer tevreden zijn over de diensten zelf.

Een verklaring voor de eerste hypothese is dat klanten kritischer zijn over diensten die
men belangrijk vin(it, dan over diensten die onbelangrijk worden gevonden. Tegenover
deze laatste diensten staat men hooguit meer onverschillig. De redenering bij de tweede
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hypothese is dat de tevredenheid met een dienst (het wat) relatief groter zal zijn als de

dienstverlening (het hoe) van hoge kwaliteit is. Dit is met name relevant voor de

personele functie omdat de diensten vaak een dwingende karakter hebben. Dit zijn
diensten die de medewerkers moeten 'consumeren':  er is geen keuze vrijheid ten aanzien

van het wat (de dienst zelf), hooguit is er keuzevrijheid over het hoe (de
dienstverlening). Bijvoorbeeld in sommige organisaties moet iedereen ieder jaar worden

beoordeeld, conform het voorschrift. Dit betekent dat sommige diensten moeten worden
uitgevoerd, ook al stelt de klant het niet op prijs. De manier van dienstverlening kan dan
van doorslaggevend belang zijn. We kunnen dit vergelijken met de slagzin van de
belastingsdienst 'leuker kunnen we het niet maken, wet makkelijker'. Tevredenheid met
dit soort diensten zal toenemen naannate de tevredenheid met de dienstverlening groter
is.

Relaties tussen dienstverleners en professionele kwaliteit (oriantaties)

De hypothesen gaan over hierover de relatie tussen de kenmerken van de dienstverleners
(personeelsfunctionarissen en lijnmanagers) enerzijds en hun orientatie op de personele
functie (professionele kwaliteit).
•  Personeelsfunctionarissen en lunmanagers met meer dienstjaren vinden de interne

orientatie belangrijker dan personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met minder

dienstjaren;
•   personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met een hogere positie vinden de externe

en lerende orientatie van meer belang dan personeelsfunctionarissen en lijnmanagers
op lage positie;

• lijnmanagers hechten minder waarde aan de interne orientatie dan personeels-
functionarissen.

De eerste hypothese heeft te maken met de snelle ontwikkelingen op het vakgebied.
Traditioneel gezien werd de personele functie met name beheersmatig ingevuld, zowel
in opleiding als werk. Anderzijds kan men stellen dat meer beheersmatige en
uitvoerende activiteiten in het begin van de carriere worden uitgevoerd. Posities die men
later in de carriere bekleedt zijn meer omgevingsgericht en strategisch georienteerd. De
tweede hypothese heeft te maken met het opleidingsniveau en de mate waarin men bij

blijft in het vak. Hogere functionarissen hebben een meer externe (strategische) kijk op
zaken en hebben meer beleidsvrijheid. De derde hypothese heeft te maken met de
verwachting dat lijnmanager door hun positie de personele functie bekijken vanuit een
'buiten-naar-binnen' in plaats van een 'van-binnen-naar-buiten'perspectie£ Voor de
lijnmanager staan derhalve niet de diensten van de personele functie centmal, maar de
problemen die zij hebben. Bij deze problemen zijn de diensten van de personele functie
een mogelijke oplossing voor hun problemen. Personeelsfunctionarissen stellen de
middelen of de inskumenten centraal. Zij beheren immers deze instruInenten
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Relaties tussen kenmerken werknemers en gebruikerskwaliteit

•  Respondenten met een hogere positie (rang schaal) zijn meer tevreden over de
personele functie dan respondenten met een lagere positie;

•    de tevredenheid over de personele functie wordt mede bepaald door de tevredenheid
met het eigen salaris.

De eerste hypothese is gebaseerd op de 'resource dependence' theorie van Pfeffer &
Salancik (1978) en zoals onderzocht voor de personele functie door Tsui (1990).  De
verwachting is dat met name de meest machtige stakeholders tevreden worden gesteld,
omdat de personeelsfunctionarissen van hen het meest afhankelijk is. Voor wat betreft
de tweede hypothese merken we op dat salaris een belangrijke factor kan zijn bij de
beoordeling van de diensten van de personele functie. Als het resultaat (salads) van de
personele functie niet naar tevredenheid is, zal men het voorafgaande proces ook als
minder geslaagd beschouwen. Het salaris raakt mensen ook priv6 het meeste, en zou dan
ook de meest bepalende factor van tevredenheid over de personele functie kunnen zijn.

Relaties tussen kenmerken organisatie en professionele kwaliteit

Hier gaat om de kenmerken van de organisatie waartoe de dienstverleners van de
personele functie behoren enerzijds en hun opinie over de professionele kwaliteit
anderzijds.
• Lijnmanagers en personeelsfunctionarissen werkzaam in bureaucratische

organisaties hebben een sterke inteme orientatie en een minder sterke externe en
lerende orientatie op de personele functie;lijnmanagers en personeelsfunctionarissen
werkzaam m organisaties waann nieuwe vormen van bedrijfsvoering worden
toegepast vinden de drie orientaties even belangrijk;

•   de externe en lerende orientatie van de personele functie scoren relatief hoog bij
lijnmanagers en personeelsfunctionarissen die werkzaam zijn in organisaties waar
ook op andere terreinen van bedrijfsvoering een externe en lerende orientatie is
ontwikkeld ofontwikkeld wordt.

Deze hypothesen hebben te maken met het stadium van organisatieontwikkeling waarin
een organisatie zich bevindt. Indien een organisatie als geheel bureaucratisch is ingericht
qua informatievoorziening financieen, automatisering organisatiestructuur, dan zal de
personele functie ook gekenmerkt worden door een beheersmatige en interne orientatie.
Indien bureaucratische organisaties trachten over te schakelen op nieuwe vormen van
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld decentralisatie, integraal organisatieontwerp, budgettering
en dergelijken), dan zullen lijnmanagers en personeelsfunctionarissen ook bij de
personele functie het belang inzien van een exteme of lerende orientatie.
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Relaties kenmerken organisatie en gebruikerskwaliteit

Hier gaat het om de relatie tussen kenmerken van de organisatie waar de werknemers
werkzaam zijn en hun opinie over gebruikerskwaliteit (diensten en dienstverlening) .
• Werknemers uit een organisatie in afbouw zijn minder tevreden over de

gebruikerskwaliteit van de personele functie dan een organisatie in opbouw of met
een stabiel personeelsbestand;

•   werknemers in een grote organisatie zijn meer tevreden over de gebruikerskwaliteit
van de personele functie dan werknemers in een kleine organisatie.

De eerste hypothese is gebaseerd op het vermoeden dat organisaties in afbouw rninder
carritre-perspectieven bieden aan hun medewerkers dan organisaties die uitbreiden.
Werknemers zullen hun lage kans op een hogere positie met daaraan verbonden status
en salaris dan toeschrijven aan de personele functie en hun dienstverleners, die nee
moeten verkopen aan de medewerkers. De tweede hypothese is gebaseerd op het idee
dat grotere organisaties meer carritre-perspectieven (meer managemenVstaffuncties,
meer ontplooiingsmogelijkheden) kunnen bieden Daarnaast hebben grotere organisaties
doorgaans vaker een professionele personeelsdienst dan kleinere organisaties.

Relaties tussen professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit

•   De tevredenheid van werknemers over de personele functie is hoger in organisaties
waar lijn-/personeelsfunctionarissen een hoge interne, externe en lerende orientatie
hebben dan in andere organisaties;

• respondenten in een organisatie met relatief hoog opgeleide personeels-
functionarissen zijn meer tevreden met de personele functie dan respondenten in een
organisatie met relatief laag opgeleide personeelsfunctionarissen;

•    hoe groter het aantal negatieve kritische gebeuttenissen in een organisatie-onderdeel,
des te minder tevreden zijn respondenten met de personele functie.

Een verklaring voor de eerste hypothese is dat naarmate een personele functie meer
beheersmatig, meer klantgericht en meer lerend wordt uitgevoerd, de klant ook meer
tevreden zal zijn over de personele functie. De tweede hypothese is een afgeleide van de
eerste hypothese. De veronderstelling is dat organisaties met professionele
personeelsdiensten een sterkere interne, externe en lerende orientatie bezitten. Daardoor
zullen ook de werknemers meer tevreden zijn over de gebruikerskwaliteit van de
personele functie. De verklaring voor de derde is dat naarmate werknemers meer
cruciale negatieve ervaringen hebben met de personele functie, zullen zij negatiever zijn
over de personele functie. Het idee is dan dat het oordeel over de personele functie niet
zozeer wordt veroorzaakt door kenmerken van de organisatie (groot, klein etc.) of
kenmerken van het individu (oud, jong salaris etc.) maar door meegemaakte positieve of
negatieve incidenten
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Samenvatting

Samenvattend bestaat het kwaliteitsmodel personele functie uit de volgende
onderdelen.

•    Zes diensten van de personele functie (zie hoofdstuk 2)
-   bemensen: in-, door- en uitstroom van personeel;
-   belonen: de manier waarop de inzet van personeel wordt beloond;
-    beoordelen: de manier waarop de inzet van personeel wordt beoordeeld en

begeleid;
- ontwikkelen: trainingen en opleidingen en de zorg voor personeel;
- organiseren: arbeidsomstandigheden en de manier waarop de arbeid is

georganiseerd;
-    participeren: de manier waarop de medezeggenschap is georganiseerd.

•    De realisatiebenadering: professionele kwaliteit
Deze benadering gaat uit van de produktie/produktdefinitie van kwaliteit voor het
meten van kwaliteit (zie hoofdstuk 3). Centraal staat de manier waarop de
kwaliteit wordt gerealiseerd en de eisen die aan dat realisatieproces kunnen
worden gesteld. Binnen de realisatiebenadering onderscheiden we drie
organisatorische orientaties op basis waarvan de kwaliteit kan worden
gerealiseerd:

-   de interne orientatie
-   de externe orientatie
- lerende orientatie (zie par. 4.3 t/m 4.5).

De kwaliteit van de personele functie wordt gemeten op basis van de
dienstverleners rondom de personele functie. Vandaar dat we spreken over de
professionele kwaliteit.

•    De resultaatbenadering: gebruikerskwaliteit
Een tweede benadering voor het meten van kwaliteit is de resultaatbenadering
(zie hoofdstuk 3). Hierbij staat het effect van de diensten van de personele functie
centraal. De beoordeling vindt plaats door de klant c.q. afnemer, omdat hij als
gebruiker als 'beste' in staat is om het resultaat van de diensiverlening te
evalueren. Kwaliteit noemen we dan gebruikerskwaliteit. Het resultaat wordt
beoordeeld door na te gaan hoe men de betreffende dienst scoort op tevredenheid
en belangrijkheid. De werknemer zien we als klant van de personele functie.
In het kader van dit onderzoek beperken we ons tot de interne stakeholders,
aangezien de personele functie primair moet worden aangemerkt als een vorm
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van interne dienstverlening (zie hoofdstuk 2). Afhankelijk van onze benadering
voor het meten van kwaliteit, onderscheiden we verschillende stakeholders. Bij
professionele kwaliteit spelen de dienstverleners een rol. We onderscheiden
hierbij de lijnmanager en de personeelsfunctionaris. Bij de gebruikerskwaliteit
beperken we ons tot de werknemers als de interne gebruikers van de personele
functie. We maken een onderscheid naar verschillende groepen werknemers op
basis van demografische criteria en naar hierarchische positie.

In de volgende hoofdstukken zullen we de concepten professionele kwaliteit en
gebruikerskwaliteit operationaliseren. De geoperationaliseerde concepten zullen
worden gebruikt voor het maken van de vragenlijsten 'professionele kwaliteit' en
'gebruikerskwaliteit  van de personele functie'. De vragenlijsten zullen worden
ontwikkeld getest in hoofdstuk 6. Defensie geldt hierbij als een meervoudige casus.
In het volgende hoofdstuk 5 zullen we eerst een beschrijving geven van Defensie als
casus voor het ontwikkelen en testen van de vragenlijsten.



5. Beschrijving van de casus krijgsmacht

5.1 Inleiding

In deze paragraaf schetsen we de context van het onderzoek. In dit onderzoek staan
niet de resultaten bij de krijgsmacht centraal, als wel dat de krijgsmacht goed past in
de ontwikkelfase van het meetinstrument. We hebben gekozen voor de krijgsmacht
als casus om drie redenen. Op de eerste plaats is de krijgsmacht een grote organisatie,
die zich leent voor grootschalig onderzoek  in het kader van de ontwikkeling van het
meetinstrument. Op de tweede plaats is de krijgsmacht een multicase, dat wil zeggen
een gelaagde en samengestelde casus, bestaande uit verschillende organisaties
waardoor onderlinge vergelijking tussen deze laijgsmachtorganisaties mogelijk is. Op
de derde plaats bestaat binnen de laijgsmacht voldoende variatie tussen de
organisaties. Dit inzicht is gebaseerd op een aantal feiten:
• de personele functie wordt bij de verschillende krijgsmachtorganisaties op

verschillende manieren decentraal uitgevoerd;
•  de verschillende krijgsmachtorganisaties kennen verschillende primaire processen

(logistieke organisaties, opleidingsorganisaties, operationele organisaties

enzovoorts);
•  bij de verschillende krijgsmachtorganisaties doen zich vele veranderingen voor in

het kader van de herstructurering en inkrimping van de krijgsmacht.

Om de laijgsmacht als casus voor het onderzoek beter te kunnen begrijpen is het
noodzakelijk enig inzicht te krijgen waarom de krijgsmacht zich heeft ontwikkeld tot
de organisatie die ze nu is. Derhalve zullen we beginnen met het beschrijven van de
historische ontwikkeling van de krijgsmacht tot een moderne arbeidsorganisatie

(paragraaf 5.2). In de derde paragraaf beschrijven we een aantal actuele

ontwikkelingen in de personele functie. Als begin tijdstip hanteren we 1989. Dat jaar
markeert een waterscheiding voor de krijgsmacht. De val van de Berlijnse Muur in
1989 had grote gevolgen voor de taakstelling en werkwijze van de krijgsmacht. In
paragraaf 5.4 en 5.5 beschrijven we de directe context van het onderzoek. In 5.4
komen de zes activiteitenvelden van de personele functie aan de orde zoals die
werden uitgevoerd binnen de krijgsmacht op het moment dat het veldonderzoek
plaatsvond (1995). Het gaat om de activiteitenvelden: bemensen„ belonen,
ontwikkelen, beoordelen, organiseren en participeren (zie hoofdstuk 2). We schetsen
hoe deze activiteitenvelden worden ingevuld in de dagelijkse praktijk van de
krijgsmacht. In paragraaf 5.5. beschrijven we kort de acht organisatie-onderdelen
waarin de respondenten werkzaam zijn.
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5.2 De krijgsmacht als moeder van de moderne organisatie

Weber stelt dat de moderne organisatie voortkomt uit de maatschappelijke
ontwikkeling 'rationalisering': de aanname dat, in principe, alles onder controle
gebracht zou kunnen worden door berekening', door toepassing van calculatie-
technieken (Weber, 1992: 17). Volgens Weber zou rationalisering leiden tot de
'Entzauberung der Welt'. Daarmee bedoelde hij het verdwijnen van twee pre-moderne
organisatieprincipes: (a) het vertrouwen in magie (Weber, 1992: 17) dat door
rationalisering vervangen werd door vertrouwen in kennis en (b) organiseren rondom
een  charismatische leider (Weber,   1972:   687;   1993:   8) die vervangen zou worden
door een manager die zijn autoriteit stoelt op beredeneerde afspraken.

De disciplinering van de krijgsmacht door Maurits

De krijgsmacht staat aan de basis van de moderne organisatie. Weber legt de
oorsprong van rationalisering en de moderne organisatie in het bijzonder bij de
Grootvader van de huidige Koninklijke Landmacht: het leger van Maurits van Oranje
uit de 16e eeuw (Weber, 1972: 683). Maurits (1567-1625) was de bevelhebber die
als eerste discipline introduceerde als leidraad voor het organiseren van een leger
Voor deze introductie zijn in de literatuur inmiddels verschillende redenen genoemd.
We noemen hier de twee belangrijkste. Ten eerste moest Maurits zijn huurlingen
zodanig onder controle brengen dat ze in steden gelegerd konden worden zonder
vrouwen te verkrachten en bezittingen van burgers te plunderen (Israel, 1995: 268).
Ten tweede vereiste het gebruik van buskruit door musketiers een verregaande
eenvormigheid van handelen. Anders dan met het gebruik van pijlen door boogschut-
ters, bestond er immers een aanzienlijk ontploffingsgevaar wanneer iedereen
ongecoordineerd met kruit en lonten  door  elkaar  heen zou lopen (Keegan,   1993
342). Het succes van discipline in organiseren was verzekerd, toen bleek dat
vergaande disciplinering de gevechtskracht van het Nederlandse leger sterk
vergrootte en daardoor bijdroeg aan de overwinning op de Spaanse troepen (Rothen-
berg, 1986: 35) Andere Europese naties zoals Engeland, Zweden en Brandenburg
konden niet achterblijven. In de Europese militaire wereld werden vervolgens de
disciplinaire innovaties snel verspreid. Zo dateert het eerste Nederlandse militaire
handboek van 1607 (Keegan 1993: 342) en weten we dat het in rap tempo Europa
veroverde. Ook werd in deze periode de eerste militaire academie opgericht door de
broer van Maurits van Nassau in Siegen in 1617 (Hale, 1988).

Het is van belang om de relatie lussen de eerstgenoemde twee redenen voor de
invoering van discipline (voorkomen van sociale en militaire explosies) te erkennen.
Foucault (1991: 209) legt tussen beide een relatie. Volgens hem leidde discipline als
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blokkade (ter voorkoming van verkrachting en plundering) naar discipline als
mechanisme (voor het vergroten van de gevechtskracht). In zijn overtuiging was
discipline oorspronkelijk een manier om de activiteiten van manschappen te controle-
ren. Daarna werd discipline, door toepassing van nieuwe representatietechnieken

(zoals bijvoorbeeld de boekdrukkunst of de gernstitutionaliseerde opleiding) een voor
derden toegankelijk repertoire van technieken om prestaties te vergroten.

Discipline als een mechanisme ter vergroting van de prestaties van de krijgsmacht
nam een grote vlucht in de 19e eeuw. Dandeker (1990: 80-93) beschrijft hoe de
industriele en de democratische revoluties uit de 19e eeuw hebben geleid tot
modernisering van de laijgsmacht door middel van bureaucratisering. De industriele
revolutie leidde tot een dramatische vergroting van de gevechtskracht. Nieuwe
technieken en productiewijzen hebben geleid tot krachtige wapens zoals het
machinegeweer, gestandaardiseerde handwapens, explosieven en moderne artillerie.
Ook communicatie en transportmogelijkheden namen toe. Telegrafie en draadloze

verbindingen droegen ertoe bij dat ook veraf gepositioneerde eenheden onder direct
commando konden komen van een centrale autoriteit. De spoorwegen en verbetering
van het wegennet hebben geleid tot verbetering van de mobiliteit van de
gevechtskracht.
Daarnaast vonden in de 17e en 18e eeuw een aantal democratische revoluties plaats
die leidden tot de overgang van de absolutistische regimes naar de moderne westerse
natie-staten. Voor de laijgsmacht waren met name van belang een efficiente vorm
van belastingheffing de volkstelling en de invoering van de dienstplicht. Hierdoor
konden grote legers bemand en bekostigd worden.
Zowel de krijgsmachtorganisatie als het officierscorps als beroepsgroep maakten ten
gevolge van de industriele en democratische revoluties een stormachtige
ontwikkeling door We beschrijven hieronder kort de ontwikkelingen van de
krijgsmachtorganisatie en het militaire beroep. Voor een uitgebreide beschrijving van
deze ontwikkelingen venwijzen we naar Teitler 1977, Van Doorn 1956, Dandeker
1990, Mastenbroek 1993, Janowitz 1960).

Bureaucratisering van de krijgsmachtorganisatie

In de negentiende eeuw werd de krijgsmachtorganisatie massaler en complexer. De
complexiteit kwam tot uitdrukking in de specialisatie in verschillende functies.
Militairen werden op het slagveld specifiek belast met het gevecht op afstand

(artillerie), het nabije gevecht (infanterie) en het mobiele gevecht (cavalerie). Andere
militairen werden belast met de planning van het gevecht, de materiele

ondersteuning het transport en de communicatie.
Om al deze taken te kunnen beheren moesten vele administratieve taken uitgevoerd
worden met betrekking tot logistiek het materieel, de financien en de bemanning.
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Hiertoe ontstonden naast de operationele staven de administratieve staven. Deze
organisatorische innovatie vond voor het eerst plaats tussen 1780 en 1830 in het
Franse en Pruisische leger (Dandeker 1990). Deze staf/lijn structuur is nu
gemeengoed in de grote moderne organisaties, hoewel ze in de jaren '80 en '90 weer
frequent ter discussie staat.
Een andere organisatorische innovatie was de invoering van de divisiestructuur. Het
divisiesysteem houdt in dat bevoegdheden en middelen zijn overgedragen aan de
(onder)commandanten van de divisies. Het divisiesysteem maakte het mogelijk dat
grote legers zich verspreid en geconcentreerd voort konden bewegen en optreden
Deze innovatie werd mogelijk door de invoering van nieuwe transportmiddelen en de
elektrische telegraaf. Staven konden met deze middelen hun legeronderdelen op
afstand besturen.
Wat ook sterk heeft bijgedragen aan de bureaucratisering van de krijgsmacht is de
toename van het politieke primaat door de jaren heen. De bureaucratie leent zich als
organisatorische grondvorm immers in principe goed voor organisaties die onder
politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid werken.

Bureaucratisering van het militaire beroep

Ook de militaire beroepsgroep maakte een ontwikkeling door. De militair veranderde
van huurling tot professionele bureaucraat in dienst van de staat. De industrialisatie
van de oorlogvoering en de massaliteit en complexiteit van de krijgsmachten leidden
tot centalisatie van bevoegdheden en middelen Tevens deden zich twee
ontwikkelingen voor. Ten eerste veranderde de arbeidspositie van de militair. Tot de
zeventiende eeuw waren de militairen min of meer autonome door locale elites
ingehuurde krachten. Zij waren huurlingen. De locale commandanten waren
verantwoordelijk voor de rekrutering voeding, soldij en uitrusting van hun
huurlingen. Naarmate natie-staten rijker werden konden ze een groot en pennanent
leger op de been houden. Militairen werden aangesteld in dienst van de staat en
kregen een vaste aanstelling in een geformaliseerde en hierarchische
bevelsverhouding. Zij waren de professionele experts die het geweldsmonopolie voor
de staat beheerden. Ten tweede werden de werving en selectie van oflcieren
gestandaardiseerd en gecentraliseerd Voorheen werden deze activiteiten overgelaten
aan de locale elites. Nu werden de werving en selectie door het centrale autoriteiten
ter hand genomen. Ook de bevoegdheid van benoemingen werd gecentraliseerd. Een
militaire aanstelling was mede hierdoor minder het gevolg van patronage, maar meer
van de capaciteit van de militair. De invoering van het pensioen markeerde volgens
Dandeker (1978) deze verandering het meest duidelijk. OfIcieren konden een
aanstelling niet langer beschouwen als een persoonlijk eigendog dat werd geerfd of
gekocht. De centralisatie van de personele functie gold ook voor opleidingen.
Centrale en gespecialiseerde opleidingsinstituten namen de opleidingstaken over van
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de locale commandanten.

Het resultaat van voornoemde ontwikketingen was dat staten grootschalige conflicten
konden voeren met behulp van massale en bureaucratische organisaties. De
werkwijze van de organisaties werd gekenmerkt door specialisatie, centralisatie,
standaardisatie en formalisatie. Door deze eigenschappen werden de krijgsmachten
geschikt voor het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige strijd tussen natie-
staten.

5.3 Recente ontwikkelingen binnen de krijgsmacht en gevolgen voor de personele
functie

Met het einde van de koude oorlog in  1989 kwam de voorbereiding op grootschalige
conflicten meer op de achtergrond te staan. De Nederlandse krijgsmacht
transformeert zich tot een internationale politiemacht ('constabulory force'), met als
volwaardige hoofdtaak de beheersing van crises over de gehele wereld. Deze
verschuiving in taakstelling die at in 1960 door Janowitz werd voorspeld, was niet
zonder consequenties voor de krijgsmacht.

In deze paragraaf beschrijven we kort enkele relevante veranderingen die zich in de
bureaucratische werkwijze en organisatie van de krijgsmacht hebben aangediend ten
gevolge van het einde van de Koude oorlog. Eerst zullen we in hoofdlijnen de
externe ontwikkelingen en de daaruit vloeiende noodzaak tot debureaucratisering
beschrijven. Vervolgens bespreken we enkele bedrijfsvoeringinitiatieven die in de
laijgsmacht zijn ondemomen. Tot slot bespreken we de consequenties van deze
veranderingen voor de personele functie.

Verandering in missie en militaire professie

In het afgelopen decennium is het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht in
versneld tempo meer dynamisch geworden. Het voorbereiden op het grootschalige
conflict is niet langer d6 hoofdtaak van de Nederlandse krijgsmacht. We
onderscheiden (Mol, Knops, Revis en Bom 1996a) drie dimensies waarlangs deze
dynamisering plaatsvindt (zie figuur 5.1). Allereerst is er sprake van een verandering
in de missie waardoor de positie van de laijgsmacht in de samenleving verandert. Ten
tweede wordt de militaire professie verruimd. En als gevolg van beide
ontwikkelingen verandert het tactische optreden.
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Figuur  5.1:  relatie  tussen missie,  professie  en drill

De missie die de krijgsmacht verankert in de Nederlandse samenleving is niet langer
voornamelijk gerelateerd aan het verdedigen van de soevereiniteit van de staat
(vergelijk Weber 1993). Hieraan liggen drie ontwikkelingen ten grondslag. Allereerst
worden krijgsmachtorganisaties, onder andere door het verdwijnen van de
binnengrenzen in de EG, meer dan voorheen multi-nationaal georganiseerd zoals in
het Nederlands-Duitse Legerkorps, de Nederlands-Belgische Luchtmacht en de
Nederlands-Belgische marine. Ten tweede is het te verdedigen territorium niet meer
langs de landsgrenzen afgebakend (de binnengrenzen worden niet meer bewaakt).
Ten derde zijn opvattingen over soevereiniteit niet alleen in geografische zin maar
ook in sociale zin ook in beweging. De Koningin heeft in haar herdenkingsrede ('50
jaar vrede', 1995) helder gellustreerd dat de nieuwe context wordt gevormd door de
integriteit van het individu.

"ln mei 1940 stond de integriteit van het grondgebied voorop.
Vandaag, vijftig jaar na de bevrijding, is de integriteit van de mens onze
grootste zorg, de erkenning en waardering die elk mens verdient. Elk mens
is uniek, anders in eigenheid, maar gelijkwaardig aan anderen. Dit is nO
het beginsel van het eerste artikel van de Grondwet. Zo hebben de
ervaringen van de oorlog hierin hun neerslag gevonden."



Hoofdstuk 5 Beschrijving casus krijgsmacht 125

Naast de missie wordt ook de militaire professie in rap tempo verruimd. Het optreden
in de nieuwe multi-nationale organisaties stelt andere eisen aan taalvaardigheden,
inlevings- en aanpassingsvermogen. Ook het daadwerkelijk optreden in bijvoorbeeld
ex-Joegoslavie, binnen de nieuwe context van individuele soevereiniteit
(mensenrechten), stelt nieuwe eisen aan de militaire professie. De militair werd
tijdens deze uitzendingen geconfronteerd met de volgende nieuwe
bedrijfsvoeringsproblemen (Mol, Knops, Revis en Born 19968)

(1)      Interpretatieproblemen: het maken van een vertaalslag van het globale,
universele politieke mandaat (van bijvoorbeeld de VN, WEU, NAVO of EU)
naar de uitvoering op lokaal niveau. Het globale, universele mandaat moet
immers op een verantwoorde wijze op lokaal niveau door individuen worden
uitgevoerd. Voorheen speelde die problemen 0014 echter binnen de nationale
context.
(2)   Netwerkproblemen: het opbouwen van relaties met andere 'spelers'
tijdens uitzendingen. De uitgezonden militair moet met meer dan 66n speler
een relatie opbouwen. Deze relaties zijn niet altijd te vatten binnen de
traditionele commando-lijn. "Bij conventionele oorlogen werden leger en
burgers gescheiden gehouden. Dat onderscheid vervaagt," aldus de Israelische
militair-historicus Martin van Crefeld ( 1995).
(3) Improvisatieproblemen: oplossingen bedenken en uitvoeren voor
onverwachte probleemsituaties. Improviseren is altijd al 66n van de benodigde
kernkwaliteiten van de militair geweest. Echter door de verruiming van de
missie en het toenemende aantal sociale netwerken waarin moet worden
geopereerd, stuiten militairen in de huidige vormen van optreden op steeds
complexere improvisatie-problemen. In tegenstelling tot de in detail
voorbereide operaties van NAVO om de Warschau-pact troepen tegen te
hou(len staat men nu in een groot onbekend terrein dat zich moeilijk laat
voorverkennen. Tactische voorschriften zullen dus een minder overheersende
rol gaan spelen in de krijgsmacht.

Beide ontwikkelingen, zowel de missie- als de professieverruiming leiden ertoe dat
het tactische optreden verandert. In een beperkt historisch perspectief. waar Prins
Maurits de discipline introduceerde om de commandovoering te verbeteren, kunnen
we nu constateren  dat de 'discipline van Maurits' een uni-ratio discipline  was:  66n
serie handelingen voor 66n actie. Nu moet worden gewerkt met een multi-ratio
discipline: veel verschillende acties vragen om complexe series handelingen.

Initiatieven tot verbetering van bedrijfsvoering

De bovengenoemde veranderingen en problemen stelden nieuwe eisen aan de
taakstelling en werkwijze van de krijgsmacht. We beperken ons hier tot de
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bedrijfsvoering, omdat de personele functie daarvan deel uitmaakt. Binnen de
krijgsmacht is een aantal initiatieven ontplooid om de krijgsmacht aan te passen aan
de nieuwe tijden. Zo heeft de minister van Defensie met de Defensienota (1991), de
Prioriteitennota (Ministerie van Defensie  1993)  en de dienstplichtnota (Ministerie
van  Defensie  1992) een lange termijn strategie voor de laijgsmacht ontvouwd.  In
hoofa79:,k houdt deze strategie in:
•   het formeel benoemen van crisisbeheersing als een hoofdtaak van de

krijgsmacht;
•  de herstructuring van de krijgsmacht: interservice samenwerking,

internationale samenwerking, inkrimping van eenheden met name belast met
de voorbereiding op het grootschalige conflict en de oprichting van eenheden
die snel en flexibel kunnen worden ingezet;

•      inkrimping van de krijgsmacht: reductie van het personeelsbestand van ca.
50% bij de Landmacht tot 34% bij de Luchimacht in een periode van lien jaar
(Ministerie van Defensie 1993).

Soeters kwalificeert deze veranderingen als een noodzakelijke efficientiesprong.
Decennialang kon de krijgsmacht stelselmatig groeien en werd arbeid - via het
systeem van dienstplicht - gesubsidieerd. 'Hierdoor was de krijgsmacht in de laatste
tientallen jaren hermetisch afgesloten van en dus beschut tegen krachten die van
marktwerking uitgaan. Alle condities, die in de publieke sector noodzakelijk zijn
voor suboptimaal functioneren te bevorderen, waren aanwezig: een monopoliepositie,
ambiguiteit van doelstellingen en een managementfilosofie gericht op effectiviteit in
plaats van efficientie' (Soeters 1995: 17).
In tabel 5.1 zijn de personele en financiele gevolgen van deze 'noodzakelijke
efficientiesprong' voor het budget en het personeelsbestand van de Landmacht en de
Luchtmacht globaal weergegeven.
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Landmacht
p-bestand 77787 76979 74902 65522 63171 55780 50326 42987 33958

begroting 5677 5845 5573 5361 5312 4687 4612 4648 4211  1

Luchtmacht:
p-bestand 20868 20033 19553 17997    17948    17361     16266    14888    14100

begroting 2901 2759 2669 2606 2572 2504 2562 2761 2655

reele -4,1% - 2,6% - 2,7% - 9,7% -2,1% - 4,1%       - 1,2% -1,2%

ontwikkeling
del'ensie-
budget t.o. v.
het direct
voorafgaand
jaar

Tabel 5.1  omvang van de begroting en het personeelsbestand van de Landmacht
en de Luchtmacht (begroting: x 1000); reele ontwikkeling van het
defensiebudget  (bron:  rijksbegrotingen voor  Defensie  1990-1997).

Parallel aan en mede ten gevolge van de herijking van de laijgsmacht werd getracht

de bedrijfsvoering van de laijgsmacht te verbeteren. De kenmerken van dit beleid,
met als naam Beleid Bedrijfsvoering Defensie (Ministerie van Defensie, stuurgroep
bedrijfsvoering Defensie, 1993), staan in tabel 5.2 kort aangegeven.
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kenmerken verwoording in bundel Beleid Bedrijfsvoering Defensie

top-down werkwuze "Voor u ligt de Bundel Bedrijfsvoering Defensie. Deze bundel vormt
an van de eindproducten van de Stuurgroep Bedrijfsvoering zoals
die werd ingesteld door de Staatssecretaris van Defensie, bu
beschikking van 20 maart 1991, Nr. F91/072/472 (...) De bundel
richt zich op de bevelhebbers, de Commandant Koninklijke
Marechaussee en de Secretaris Generaal voor de inrichting en
aansturing van de organisatie. De bundel beoogt een zo compleet
mogelijk overzicht van het concernbeleid op het terrein van de
bedrijfsvoering te geven."

bedrijfseconomische "De bundel (. .) richt zich met name - zonder het belang van andere

focus aspecten te ontkennen- op de bedrijfseconomische uitwerking."

geldig in vredestijd "De bundel  (  ..) is met name gericht op het functioneren  van de
defensie-organisatie in tijd van vrede."

gericht op herdefinieren        "(...) een systematische aanpak van kwaliteitszorg als integraal  deel
van de bedrijfsvoering (..): een klantgerichte benadering, doelgerichtvan de militaire
management, een procesgerichte benadering (. .)."

organisatie in "(...) Voor de besturing en realisatie van de uitvoering van taken
wordt voor de Defensie-organisatie gekozen voor het idee van

bedrijfskundige- contractmanagement"
commerciele termen

gericht op "(...) Nagenoeg alle PIOFAH functies"   "(. .) Decentralisatie kan
zeker niet in alle gevallen worden toegepast, C   ) in een aantaldecentralisatie gevallen dient op grond van doelmatigheid of effectiviteit gekozen te
worden voor centralisatie"

bedoeld ter a kerntaken worden door dienstonderdelen uitgevoerd;

1

bevorierng van b. niet kerntaken worden in principe uitbesteed, tenzij..
c. Single Service Management (samenwerking tussen

concentratie op de krijgsmachtdelen, HB en MN) moet, tenzij
d.        er wordt niet voor derden gewerkt, tenzij     "kerntaken

Tabel  5.2:  kenmerken van het  beleid  Bedrilfsvoering  Defensie

In tabel 5.2 is het formele beleid weergegeven dat Defensie na 1989 in gang heeft
gezet met betrekking tot de bedrijfsvoering. Het ligt niet in het bestek van dit
onderzoek om het succes van dit beleid te evalueren. Sommigen zijn echter van
mening dat deze organisatieverandering op een bureaucratische manier wordt
doorgevoerd (top-down werkwijze, instellen van vele projectgroepen die zich ieder
beperken tot 66n deelprobleem) en zijn sceptisch over de te boeken vooruitgang zie
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bijvoorbeeld Mol, Knops, Revis en Born et al 19964 1996b, 1997. Soeters en

Richardson (1996: 55-56) menen dat het verdoorgevoerde functionele

managementdenken binnen de krijgsmacht niet bevordelijk is voor het welslagen van
de veranderingen binnen de laijgsmacht. Met name noemen zij de
cultuurverandering. Veranderingen van cultuur, terwijl de rest van de organisatie-

gegevenheden zoals arbeidsverdeling promotiesystemen en dergelijke ongewijzigd
blijven, hebben slechts een beperkte kans van slagen.

Gevolgen voor de personele functie

De inkrimping de herstructurering en de verbetering van de bedrijfsvoering van de

krijgsmacht hebben een aantal consequenties voor de personele functie. We schetsen
de belangrijkste vier consequenties: (1) decentralisatie van bevoegdheden, (2) van
"confectie naar maatwerk", (3) inkrimping van het personeelsbestand en (4) de
uitzendingen van militairen naar crisisgebieden.

Op de eerste plaats werden bevoegdheden van het centrale personeelsstaven
(genaamd Directie Personeel Koninklijke Landmacht DPKL en Directie Personeel

Koninklijke Luchtmacht DPKL) gedecentraliseerd naar de personeelsdiensten van
verschillende organisatie-onderdelen. Met name beheerstaken werden

gedecentraliseerd naar de commandanten van de organisatie-onderdelen. De centrale

personeelstaf blijft verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, arbitrage,  control en
evaluatie (DPI<L 1994: 2-3). Binnen de Landmacht is vanuit dit nieuwe
sturingsconcept besloten tot de oprichting van geprofessionaliseerde

personeelsdiensten bij de onderdelen zelf. Tot 1994 fungeerde de lokale

personeelsfunctionaris voornamelijk als aanspreekpunt (loket) voor de centrale

personeelsstaf. De Landmacht experimenteerde reeds    in     1994    met    deze
decentralisatie van bevoegdheden in een aantal proeftuinen. In de tweede helft van
1995 werd deze decentralisatie-operatie gestart voor de gehele Landmacht. De
Luchtmacht kende al langer professionele personeelsdiensten op de onderdelen. De
Luchimacht heeft besloten om de personele functie verder door te decentraliseren.
Functionarissen van de lokale personeelsdienst worden toegevoegd aan lijnmanagers
van suborganisatie-onderdelen, ten einde dichter bij de 'klant' te komen staan

(Werkgroep WOLF-II Koninklijke Luchtmacht 1993: 31). De Luchtmacht startte in
de tweede helft van 1995 met deze organisatieverandering. De uitvoerende personele
functie voor het burgerpersoneel (tot schaal 12) was in de beide krijgsmachtdelen
reeds gedecentraliseerd.

Als tweede kenmerk kan worden genoemd "van conBctie naar maatwerk". Dit heeft
met name te maken met het promotiebeleid. Tot 1990 kende de personele functie de

zogenaamde blokbevordering'. Hiermee wordt bedoeld dat (nagenoeg) alle militairen
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van dezelfde categorie, die op hetzelfde moment de organisatie instromen, ook op
hetzelfde moment als jaargang worden bevorderd. Na 1990 is het beleidsuitgangspunt
om bij bevorderingen meer te letten op het functioneren van de individuele militair.
Bovendien werd het functietoewijzigingsbeleid aangepast. Tot 1990 werd voor
militairen centraal bepaald wanneer, wat en waar de volgende functievervulling is.
Na   1990  is een interne vacaturebank ingesteld. Militairen kunnen zelf bepalen
wanneer en op welke functie zij gaan solliciteren Uitgezonderd zijn de militairen in
de hoogste rangen die een bepaald management development-traject doorlopen.
Daarnaast zijn functies uitgezonderd die moeilijk zijn te vullen. Dit kunnen
bijvoorbeeld functies zijn die onaantrekkelijk zijn of functies waarvoor slechts
weinigen zijn gekwalificeerd.

Op de derde plaats heeft de inkrimping van de krijgsmacht gevolgen voor de omvang
van het personeelsbestand van de twee krijgsmachtdelen. In de periode 1991-2000
moet de Landmacht een reductie verwerken van 54 % en de Luchtmacht van 34 %
(Ministerie van Defensie 1993). De afschaffing van de dienstplicht heeft geleid tot
een aanzienlijke reductie van het personeelsbestand van de Landmacht. Het personeel
blijft vrij lang in onzekerheid over het behoud van werk bij Defensie. Om deze
onzekerheid enigszins weg te nemen heeft de Landmacht voorjaar 1994 een
loopbaanprognose voor iedere militair uitgevoerd. De vraag is echter in hoeverre met
zekerheid een prognose voor eventuele toekomstige carritre kan worden gegeven in
een organisatie die momenteel voortdurend aan het reorganiseren is.

Om de gevolgen van de overtolligheid op te vangen heeft de politieke leiding een
sociaal beleidskader ingesteld. Uitgangspunten van dit beleidskader zijn:
•          het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen ontslagen;
•          behoud van werk gaat boven loopbaanverwachtingen;
•          de oplossing van reductieproblemen zoveel mogelijk met behulp van vrijwillig

verloop;
•         ontslag met aanspraak op wachtgeld wordt pas verleend indien na onderzoek

is gebleken dat er geen passende functie binnen en buiten Defensie
beschikbaar is;

•          bij plaatsing boven de sterkte, wordt gezocht naar tijdelijke werkzaamheden;
•         vast personeel gaat boven tijdelijk personeel (beroepsmilitairen bepaalde tijd,

uitzendkrachten);
•       bij besluitvorming ten aanzien van ontslag gelden dezelfde criteria als bij de

reguliere functietoewijzing: leeftijd, omschoolbaarheid en plaatsingsduur.
In overleg met de vakbonden is een reeks van maatregelen opgesteld om uitstroom te
stimuleren en om herplaatsingen te vergemakkelijken. Tot de maatregelen behoren
onder andere vervroegde pensionering de mogelijkheid om de aanspraak op
wachtgeld af te kopen, mogelijkheid tot het volgen van een bij- of
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omscholingsopleiding plaatsing met behoud van salaris op een functie waaraan een
lagere schaal of rang is verbonden, zeer ruime faciliteiten in tijd en geld voor het
volgen van een studie en ongelimiteerd verlof voor het solliciteren indien iemands
functie is opgeheven (projectbureau herstructurering Landmacht 1993, Bevelhebber
der Luchtstrijdkrachten 1994).

Een ander gevolg is dat de door de inkrimpingen de hierarchische piramide kleiner
wordt en daannee de loopbaanmogelijkheden van de militairen beperkt. De
inkrimping van de organisatie en een verdere rationalisering van de krijgsmacht door
interservice en internationale samenwerking hebben tot gevolg dat ook een aantal
hoge staf- en lijnfuncties verdwijnt. Personeel dat voor 1989 nog verzekerd dacht te
zijn van een goede carritre, ziet nu dat de kansen op een middel en hoge
managementfunctie aanzienlijk kleiner zijn geworden. 'Horizontale loopbanen
worden nauwelijks door het personeel geaccepteerd' (DPKL 1994:  12).

Het vertrouwen in een baan bij het personeel van de Landmacht laat een stijgende lijn
zien. We zien een dieptepunt in december 1992. Dat was vlak voordat de
prioriteitenota uitkwam. Vanaf dat moment wordt het vertrouwen in een toekomst bu
de Landmacht sterker.  We zien echter dat in oktober  1995 het vertrouwen  in  een
toekomst bij de Landmacht weer is gedaald. Dit kan samenhangen met de "Val van
Srebrenica" injuli 1995. Daarna is de trend weer stijgende.

09- 92  12-92  06-93  04-94  07-94   10-94   12-94  03-95   10-95   12-95  03-96

militairen 33  28 35 47 57 50 50 62 49 46 58  

burgers  35 43     46 43 42 33 44

Tabel 5.3: percentage burger- en militaire medewerkers van de Landmacht dat
vertrouwen heeft in de toekomst bij de Landmacht in percentages (Jetten &
Alkemade 1996: 24)

Ten vierde hebben de uitzendingen van militairen ten behoeve van
crisisbeheersingstaken gevolgen voor de personele functie. De personeelsdiensten
kregen nadrukkelijk als taak zorg te dragen voor de organisatie van de thuisfrontzorg.
De thuisfrontzorgorganisaties heeft tot doel een verbindende schakel te zijn tussen de
krijgsmachtorganisatie, de uitgezonden militair en de relatie/partner/familie die thuis
achter blijft. Ook kreeg de personele functie meer en meer bemoeienis met de opvang
van de veteranen: de militairen die na uitzending terugkomen naar Nederland. Hierbij
kan men denken aan de zorg voor veteranen met psychische eWof lichamelijke
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klachten. Daarnaast kan ook het gehele personeelstroombeleid ten aanzien van
uitzendingen worden genoemd: werven, selecteren en functietoewijzing van capabele
militairen voor uitzendingsfuncties. Het trainen en opleiden van militairen valt
doorgaans niet onder de verantwoordelijkheid van de (de)centrate personeelsdiensten,
maar onder verantwoordelijkheid van de operationele commandanten.

Militairen die weigeren deel te nemen aan uitzendingen, kunnen in het uiterste geval,
indien zij persisteren in hun besluit, ontslagen worden. Dienstplichtig militairen
daarentegen, konden niet verplicht worden om deel te nemen aan uitzendingen. Als
gevolg van een beslissing van de Tweede Kamer eind jaren 80, konden
dienstplichtigen tot op het laatste moment besluiten toch af te zien van uitzending.
Dit was 66n van de redenen om dienstplichtige militairen te vervangen door
vrijwillige beroepsmilitairen.

5.4 De zes activiteitenvelden van de personele functie in de KL en KLu

In deze paragraaf beschrijven we kort de zes activiteitenvelden van de personele
functie in de KL en Klu: bemensen, belonen, beoordelen, ontwikkelen, organiseren
en participeren. De beschrijvingen hebben met name betrekking op de periode
december 1994 - april 1995, het moment waarop het veldonderzoek plaatsvond, en
vormen derhalve de context waarbinnen de respondenten de enqu6tes hebben
ingevuld. Indien nodig zullen we bij de beschrijving van de activiteitenvelden een
onderscheid maken naar de doelgroepen beroepsmilitairen in dienst voor onbepaalde
tijd (BOT), beroepsmilitairen in dienst voor bepaalde tijd (BBT), burgerpersoneel.
Alle drie groepen personeel zijn ambtenaar. Hun rechtspositie is gebaseerd op het
AMAR (Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) en op het BARD (Burgerlijk
Ambtenaren Reglement Defensie). Deze reglementen zijn afgeleid van het ARAR
(Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement).
Burgers en militairen BOT maken beiden deel uit van de steekproef van dit
onderzoek. Militairen BBT zijn nauwelijks tot niet in de steekproef opgenomen,
omdat ten tijde van de meting nog nauwelijks militairen BBT in de krijgsmacht
werkzaam waren.

Bemensen

Onder bemensen verstaan we de in-, door en uitstroom van personeel. Het gaat om
activiteiten als werving selectie, pro/demoties, functietoewijzingen, (on-)vrijwillig
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ontslag en pensionering. De planning van de personeelstromen is bij de Land- en
luchtmacht gebaseerd op de zogenaamde kwantitatieve planningsmethoden.
Cijfermatig wordt bekeken wat de personeelsbehoefte is voor de komende 1-3 jaar,
waarbij een meeijarenplanning (15 jaar) als uitgangspunt geldt. De
personeelsplanning wordt aangestuurd door de top, uitgevoerd door een centrale staf
en is sterk cijfermatig georienteerd ( Van Leeuwen 1997: 120-121).

De kbigsmacht kent voor  de  beroepsmilitairen  (aangenomen voor  onbepaalde  tud)
een gesloten personeelssysteem. Dat wil zeggen dat iedere militair op jonge leeftijd
(ca. 18- 27 jaar) de krijgsmacht instroomt. Horizontale instroom is in beginsel
uitgesloten. Het idee dat militairen door hun geweldsfunctie een zeer specifieke
functie in de samenleving innemen, is voor de krijgsmacht de hoofdreden om te
kiezen voor een gesloten personeelssysteem. De redenering is dan: 'het militaire
beroepspersoneel moet zich door middel van opleiding, training en functievervulling
bekwamen voor de militaire taak. Dit maakt een instroming anders dan aan de voet
van de organisatie slechts beperkt mogelijk' (Sandee 1992: 55).
De werving en selectie vindt plaats door centrale wervings- en selectie-instanties. Na
hun initiele opleiding zijn zij verzekerd van een baan. Militairen worden aangenomen
voor een levenslange loopbaan tot zijn/haar 55e jaar.  Dit is de pensioen-gerechtigde
leeftijd voor militairen. Om de drie tot vijfjaar veranderen militairen van functie. Tot
1990 gold een systeem van 'blokbevordering'. Tot dan toe werd steeds een jaargang
officieren en onderofficieren tegelijkertijd bevorderd. Zonder veel problemen was
men verzekerd van een carritre tot een lage managementfunctie voor onderofficieren
en een midden tot hoge managementfunctie voor officieren. Sinds 1990 moet een
militair 'zijn eigen bevordering verdienen' (DPKL april 1990). Sinds dat moment
moet een militair zelf solliciteren voor een andere functie. De Landmacht kent hierbij
een centraal selectiesysteem, terwijl bij de Luchimacht dem bevoegdheid veelal is
neergelegd bij commandanten van organisatie-onderdelen. In het begin van de
loopbaan wordt met name gelet op algemene inzetbaarheid. Naderhand heeft men de
mogelijkheid om zich te specialiseren in bepaalde functies (functionalisatie). Voor
degenen die een management development traject doorlopen, bestaan er vaste
loopbaantrajecten. Het militaire beroepspersoneel bestaat uit officieren,
onderofficieren en korporaals/soldaten. Er bestaan grote verschillen tussen deze
verschillende categorieen personeel op basis van niveau van vooropleiding type
interne opleidingen en rang. Ook de carritre-mogelijkheden zijn sterk
gedifferentieerd, en overstap tussen de verschillende categorieen personeel is eerder
uitzondering dan regel.

Militairen-bepaaMe-tod (BBD worden aangenomen voor een specifieke functie. Na
de vervulling van deze functie, in de regel 2 jaar (maximaal tot 30-jarige leeftijd),
volgt ontslag. Deze militairen (BBT) zijn de opvolgers van de dienstplichtig soldaten.
In tegenstelling tot de dienstplichtig militairen hebben zij vrijwillig gekozen voor een
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baan bij de krijgsmacht Jaarlijks worden er ca. 4000 BBTers geworven. Uit
overwegingen van werving en Behoorlijk werkgeverschap', worden aan BBTers
uitgebreide studiefaciliteiten aangeboden, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt
toenemen nadat zij Defensie uitstromen. De krijgsmacht tracht geschikte BBTers te
interesseren voor een vaste baan bij Defensie, na hun tijdelijk contract.

Het burge,personeel wordt ook aangenomen op een specifieke functie. De werving
en selectie voor schaal  12 en lager vindt decentraal plaats. Vanaf schaal 12 liggen

bevorderingsbevoegdheden op het niveau van de centrale personeelsstaf. Er is geen
loopbaanplanning ofMD-traject voor burgerpersoneel.

Zoals hiervoor vermeld hebben de inkrimping en herstructurering van de krijgsmacht
ook gevolgen voor het in-, door- en uitstroombeleid. Met name omdat de piramide

(minder staffuncties, minder lijnfuncties) platter is, is er ook minder ruimte voor een
verticale loopbaan.
Ten gevolge van de inkrimpingen kunnen werknemers tijdelijk boven de sterkte
worden geplaatst. Herplaatsingskandidaten krijgen voorrang bij interne vacatures. Het
personeel bij de Landmacht, het krijgsmachtdeel dat het hardst wordt getroffen door
de bezuinigingen, staat zeer kritisch tegenover de manier waarop met de
overtolligheid wordt omgegaan. Er is veel onrust onder het personeel van de
Landmacht over de gevolgen van de bezuinigingen. Men vindt veelal dat er niet
helder wordt gecommuniceerd over de procedures. Het personeel vindt met name de
baanonzekerheid negatief, en even zo erg als ontslag zelf.  lets meer dan 66n vijfde
van de ondervraagde werknemers denkt er (wel eens) over na om een baan elders te
zoeken. Zo'n 15% heeft in 1995 daadwerkelijk gesolliciteerd (Van Gelooven 1996).

Belonen

Het 'beloningshuis' van Defensie is afgeleid van het algemene beloningsbeleid bij de
rijksoverheid. Het geheel van beloningsinstrumenten en de loonstructuur in de
arbeidsvoorwaarden, bestaat uit de volgende elementen
•        het salads. Deze component wordt uitgekeerd op basis van het principe 'loon

naar werk (functie)'. Het vaste loon komt tot stand op basis van de
functiezwaarte en rang cf functiewaardering en het ancienniteitprincipe;

• toelagen, vergoedingen en tegemoetkomingen, zoals bijzondere arbei(is-
omstandigheden, extra beslagleggingen en beroepsgebonden inconvenienten;

•    premies, bij weI'ving, aanstelling en ten behoeve van het behouden van
personeel die moeilijk te werven zijn;

•         gratificaties bij ambtsjubilea;
• extra financiele compensaties voor bijzondere incidentele prestaties;
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• functioneringsgratificaties, extra periodiek en functioneringstoelage, ten
behoeve van compenseren van bijzonder langdurige (structurele) prestaties;

•          het onthouden van jaarhjkse periodieken.

Differentiatie van beloning kan plaatsvinden met al deze instrumenten. De beloning
behoeft niet per se financieel van aard zijn, maar kan ook de vorm hebben van een
tevredenheidsbetuiging, extra verlof, geschenken of de/promotie. Uit recent
onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van leidinggevenden bij de Land- en
Luchtmacht het van belang vindt om door differentiatie in beloning invloed uit te
kunnen oefenen op de prestaties van werknemers. Het toepassen van structurele
beloningsdifferentiatie, zoals het toekennen of het onthouden van een periodiek
wordt weinig effectief geacht. Tevens is gebleken dat een meerderheid van de
leidinggevenden de regelgeving niet kent of te moeilijk vindt. Tussen de
krijgsmachtdelen bestaan er nauwelijks significante verschillen in de meningen van
leidinggevenden over differentiatie in beloning (Looijmans 1993: 189-201).

Beoordelen

Bij Defensie wordt het burger en militair personeel periodiek op het functioneren
beoordeeld. De beoordelingsprocedures zijn vastgelegd in formele beoordelings-
voorschriften. Met deze voorschriften beoogt de top van de Landmacht en
Luchtmacht zijn lijnmanagers een instrument te geven waarmee (vergelijk Vogelaar,
Ramakers en Bosch 1996: 81):
•           lijnmanagers zich bezinnen op het functioneren van personeel;
•   de lijnmanagers op een onderling vergelijkbare manier beoordelingen

opmaken;
•     lijnmanagers op onderling vergelijkbare manier toekomstverwachtingen en

potentieelprognoses opstellen;
•        informatie kan worden verschaft ten behoeve van beheersbeslissingen van de

hogere staven- en managementniveau's, bijvoorbeeld bij functietoewijzing.

Met behulp van beschrijvende schalen kunnen scores worden gegeven voor diverse
aspecten van het functioneren, zoals gedrag en plichtsbetrachting. De eerste
beoordelaar is de functionele chef; de tweede beoordelaar is de chef van de che£
Volgens het reglement dienen zij hun medewerkers iedere twee jaar een beoordeling
te geven. In hoofdzaak lijken de beoordelingsvoorschriften voor het militair personeel
van de Luchtmacht en Landmacht op elkaar. Tussen de beoordelingssystematieken
voor burgerpersoneel en militair personeel bestaan echter verschillen. Zo moet de
beoordelaar van een burgermedewerker in alle gevallen zijn oordeel onderbouwen.
De beoordeling van een militair hoeft alleen onderbouwd te worden, indien de
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beoordelaar een afwijkend negatief of positief oordeel wil geven. Daarnaast kan een
burgermedewerker aanwezig zijn bij het opmaken van een oordeel, hetgeen niet is
toegestaan voor een militair.
Naast beoordelingsgesprekken worden er functioneringsgesprekken gevoerd. De
functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gehouden door dezelfde
lijnmanager. De functioneringsbegeleiding is, evenals het opmaken van
beoordelingen, geformaliseerd in de beoordelingsreglementen voor militair en
burgerpersoneel. Een negatieve beoordeling moet altijd vooraf worden gegaan door
een functioneringsgesprek (orn de beoordeelde een 'waarschuwing' te geven).
Derhalve heeft het functioneringsgesprek in de praktijk een negatieve bijklank.

De leiding van de Land- en Luchtmacht heeft overigens momenteel kritiek op haar
eigen beoordelingspraktijk. Het beoordelen van personeel gebeurt naar hun mening
door middel van een centraal opgelegde beoordelingslijst waarin te weinig rekening
wordt gehouden met de situatie ter plekke. Bovendien spelen beoordelingsgegevens
een dusdanige zware rol bij selectie van personeel, dat commandanten te weinig
negatieve beoordeling durven te geven (DPKL 1994: 14). Hierdoor treedt
beoordelingsinflatie op (Janssen & Petersen 1988). Beoordelingen worden te weinig
gebruikt als sturingsinstrument (Werkgroep Wolf II bijlage B: 34).
Ook de 'werkvloer' is bijzonder kritisch over de beoordelingssystematiek. "Het geeft
geen juist beeld over het functioneren, het helpt beoordeelden niet om beter te
functioneren en het is niet geschikt om extra beloningen toe te kennen" (Alkemade en
Jetten 1994: 10).

Ontwikkelen

Binnen het activiteitenveld 'ontwikkelen' moeten we een onderscheid maken naar
burgers en militairen. Vanwege het gesloten personeelssysteem volgen militairen
veel opleidingen 'in huis'. Toewijzing van opleidingen is -met uitzondering van de
loopbaanopleidingen- gekoppeld aan functietoewijzing. De inhoud van de
opleidingen wordt centraal vastgesteld. Ook in de management-development trajecten
voor de hogere officieren spelen opleidingen een belangrijke rol. Officieren die niet
worden geselecteerd voor bepaalde loopbaanopleidingen' of ofIcieren die dergelijke
opleidingen afsluiten met slecht resultaat, mogen niet doorstromen naar de hogere
rangen. Voor het burgeipersoneel geldt dat zij voor een specifieke functie in dienst
komen bij de krijgsmacht en niet voor een bepaalde carritre. Derhalve bestaan er
voor het burgerpersoneel nauwelijks "loopbaanopleidingen". Het burgerpersoneel kan
wel, zoals ook gebruikelijk is voor ambtenaren in het algemeen, deelnemen aan
specifieke vakopleidingen of algemeen vormende opleidingen.

In het kader van de uitstroombevorderende maatregelen, die Defensie heeft
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ontwikkeld om gedwongen ontslagen te voorkomen, kunnen overtollige Defensie-
medewerkers cursussen volgen, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.
Defensie betaalt in die gevallen de opleidingskosten en stelt medewerkers (deels) vrij
van werk mits zij verklaren daama de Defensie-organisatie vrijwillig te verlaten.

Onder ontwikkelen verstaan we ook de zorg voor personeel. De personeelszorg
beoogt bij te dragen tot het welbevinden, de motivatie en de inzetbaarheid van het
personeel Personeelszorg neemt een belangrijke plaats in bij de opvang van
militairen die naar Nederland terugkeren na een uitzending.
Beleidsuitgangspunt is dat de lijnmanager verantwoordelijk is voor personeelszorg.
Niettemin zijn binnen Defensie talrijke instanties aanwezig die met de personeelszorg
zijn belast, onder andere de Maatschappelijke Dienst Defensie, de Geestelijke
Verzorging en de medische diensten bij de verschillende onderdelen. De bedrijfsarts
neemt voor wat betreft militairen een driedubbele rol in: hij bekleedt de rol van
huisarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts, hetgeen tot belangenverstrengeling kan
leiden.

Organiseren

Ten tijde van het onderzoek waren de KL en I<Lu bezig met een omvangrijke
inlaimpings- en herstructureringsoperatie. Tegelijkertijd worden talrijke
reorganisatieprojecten uitgevoerd, zoals inkrimping van de 'Haagse staven', sluiting
van militaire complexen, reorganiseren van bestaande eenheden en oprichting van
nieuwe eenheden.
Het initiatief voor deze reorganisaties is veelal afkomstig van de politieke en
ambtelijke top van het ministerie. De uitvoering wordt dikwijls geleid door Haagse'
centrale projectgroepen. De reorganisaties verlopen langs de functionele
scheidslijnen: gescheiden projecten met betrekking tot operatieen, bedrijfsvoering
logistiek/materieel en personeel.

Participeren

Voor het burger- en militair personeel bestaan aparte overlegorganen, respectievelijk
dienstcommissie en onderdeelsoverlegorgaan genaamd. Het overleg met militairen is
gebaseerd op het AMAR (Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) en het overleg
met burgers op het BARD (Burgelijk Ambtenaren Reglement Defensie). Het overleg
bij Defensie is vergelijkbaar met het overleg op andere ministeries. In beginsel is in
ieder organisatie-onderdeel een overlegorgaan aanwezig. Iedere burger- of militair
ambtenaar is derhalve in staat via vertegenwoordigers in een overlegorgaan deel te
nemen aan het besluitvormingsproces (CDPO 1996: 5).
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In beginsel hebben alle medewerkers het passief en actief kiesrecht. De
belangenverenigingen en individuele medewerkers (mits ondersteund door 30
handtekeningen) mogen kandidaten stellen. De zittingsperiode bedraagt twee jaren.
De verslagen van de vergaderingen en het jaarverslag moeten aan het personeel
bekend worden gesteld. In de vergaderingen kunnen alle onderwerpen gesproken
worden, uitgezonderd individuele personeelszaken. Commandanten moeten advies
vragen aan het overlegorgaan met betrekking tot arbeids/dienstvoorwaarden,
personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn, organisatie en werkwijze, de
technische en economische dienstuitvoering en aangelegenheden met betrekking tot
woon- en leefklimaat bij het onderdeel (CDPO 1996: 21). De praktijk is doorgaans
dat het moeilijk is om voldoende personeelsleden te vinden die zich verkiesbaar
willen stellen voor een overlegorgaan. De opkomstpercentages tijdens verkiezingen
zijn overwegend laag. Nu we de krijgsmachtorganisatie en de personele functie
binnen de krijgsmacht in grote lijnen hebben beschreven, gaan we nu in op de
specifieke krijgsmachtorganisaties waar het meetinstrument is toegepast.

5.5 Beschrijving van de onderzoekspopulatie

In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de acht organisatie-onderdelen
die in de steekproef zijn betrokken. De beschrijvingen zijn gebaseerd op documenten,
informatie-brochures, nota's alsmede gesprekken met commandanten en
personeelsfunctionarissen van de betreffende organisatie-onderdelen. We hebben,
zoals is gemotiveerd in paragraaf 5.1, gekozen    voor vier typen organisatie-
onderdelen, die gezamenlijk een redelijk beeld geven van de Landmacht en
Luchtmacht. Uit ieder krijgsmachtdeel is een beleidsorganisatie, een organisatie met
een operationele taak een opleidingseenheid en een technisch/logistiek
ondersteunende eenheid geselecteerd.
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soort onderdeel landmacht luchtmacht

operationeel 13e gemechaniseerde Groep Geleide Wapens De
brigade (13 mechbrig) Peel(GGW de Peel)

aantal
militairen 2153 569

burgers 59 _16
totaal 2212 585

vervanging dienstplichtigen nieuw opgerichte eenheid                  opmerking door beroepsmilitairen (overgeplaatst uit Duitsland)            i

technisch-ondersteu- 750 verzorgingscommando Dep6t mechanisch
nend (750) vliegtuigmaterieel en

straalmotoren(DMVS)
aantal 188

militairen 644 259

burgers 832 ill
totaal introductie klantgericht 576

werken en IKZ introductie IKZ en
opmerking kwaliteitsgroepen

opleiding Opleidingscentrum
Intendance (OCINT) (LIMOS)

aantal
militairen                           97                                         146
burgers _35 465
totaal 132 611

opgeheven, samengevoegd in 1995 opgeheven, samengevoegd
opmerking met andere opleidingscentra met andere opleidingscentra

beleid Directie Materieel Directie Operatieen Koninklijke
Koninklijke Landmacht Luchtmacht (DOPKLu)

aantal (DMKL)
militairen 364 279

burgers 962 -35

totaal 1326 314

opmerking aanstaande inkrimping en aanstaande reorganisatie
reorganisatie

Tabel 5.4: organisatie-onderdelen van de Landmacht en Luchimacht die inj het
onderzoek zijn betrokken, aantal militair en burgerpersoneel (bron: DPKL,
DPKLu en administraties van de eenheden),  1995.
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Alle organisatie-onderdelen waren tijdens het onderzoek bezig met een meer of
minder ingrijpende reorganisatie. Twee onderdelen (LIMOS en OCINT) zijn kort na
het onderzoek opgeheven. GGW de Peel is een nieuw opgericht organisatie-
onderdeel. We beschrijven hier k0It de acht organisatieonderdelen die in het
onderzoek zijn betrokken.

Directie Materieel Koninklijke Landmacht

Doelstelling van DMKL (te Den Haag) is het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van
het materieelbeleid van de Koninklijke Landmacht. Vanuit deze doelstelling is de
DMKL belast met de operationele logistiek het aankopen van materieel het
instandhouden van materieel en het afstoten van materieel. Ten tijde van het
onderzoek was de inkrimping en herstructurering van de directie materieel
aanstaande, vanwege de herstructurering van de Landmacht.

Opleidingscentrum voor de Intendance

Het opleidingscentrum voor de intendance (te Bussum) heeft tot taak het opleiden
van het personeel dat binnen de Landmacht verantwoordelijk is voor de
bevoorrading. Kort na het onderzoek fuseerde dit opleidingscentrum met andere
opleidingscentra van de Landmachi belast met transport en logistiek (Aan- en Afvoer
Troepen). Het nieuwe opleidingscentrum heeft als naam Opleidingscentrum logistiek
(OCLOG).

13e gemechaniseerde brigade

De 13e gemechaniseerde brigade (Oirschot)   is een paraat onderdeel   van   de
Landmacht. Deze eenheid heeft als primaire taak het leveren van gevechtskracht in
het hogere deel van het geweldsspectrum. Dit houdt in de inzet van zwaar materieel
zoals tanks en artillerie. Secundair moet 13 mechbrig ook kunnen bijdragen aan
peace-keepingsoperaties en het verlenen van bijstand bij rampen. 13 mechbrig is de
enige (overgebleven) parate gemechaniseerde brigade van de Landmacht. De brigade
bestaat uit verschillende subonderdelen zoals tank-, infanterie-, genie-, logistieke,
verbindings- en geneeskundige eenheden. Deze brigade oefent met haar zwaar
materieel doorgaans in Duitsland.
De grootste reorganisatie binnen de 13e gemechaniseerde brigade (ten tijde van het
onderzoek) heeft te maken met de overschakeling van dienstplichtig naar
beroepspersoneel. Hierdoor verminderde tevens de omvang van het leidinggevend
kader en het beroepspersoneel dat voorheen was belast met de opleiding van



Hoofdstuk 5 Beschrijving casus krijgsmacht 141

dienstplichtige militairen.

750 verzorgingscommando

750 verzorgingscommando (te Dongen, en dependances) verleent diensten op het
gebied van onderhoud, herstel, beheer en bevoorrading. Het verzorgingsgebied omvat
Zuid-Nederland, met als 'klanten' de verschillende operationele onderdelen, de
Koninklijke Marechaussee en de opleidingsinstituten van de Landmacht. Het
onderhoud en het herstel heeft betrekking op vrachtwagens, tanks,
verbindingsapparatuur, wegenbouwmachines, landrovers en boten. Het beheer en de
bevoorrading hebben met name betrekking op kleding, munitie, brandstof en
levensmiddelen.

Dep6t Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren

Het Dep6t Mechanisch Vliegluigmaterieel en Straalmotoren (DMVS) is gevestigd op
de vliegbasis Woensdrecht te Hoogerheide. DMVS verricht onderhoud, revisie en
reparatie aan jachtvliegtuigen, helikopters, luchtdoelkanonnen en raket-
lanceerinrichtingen. Hiervoor heeft DMVS de beschikking over hangars en
vliegtuigwerkplaatsen. De werkzaamheden hebben vooral te maken met preventief
onderhoud, revisie, reparatie en modificatie. In materieel-logistiek opzicht
ondersteunt DMVS de operationele onderdelen van de Luchtmacht. Incidenteel werkt
DMVS ook voor afnemers buiten de Luchtmacht. DMVS is het onderdeel met de
meeste burgermedewerkers binnen de Luchtmacht. DMVS experimenteert met
Integrate Kwaliteitszorg. Daartoe zijn bijvoorbeeld op werkvloerniveau
verbetergroepen ingesteld. Ten tijde van het onderzoek had DMVS een reorganisatie
achter  de  rug.  In 1989 fuseerde twee logistieke onderhoudsorganisaties samen  tot
DMVS in Woensdrecht. Dit proces werd in 1992 afgerond. Het beleid van de
Luchtmacht is om alle dep6ttaken (voorraad en onderhoud) in de toekomst samen te

brengen bij DMVS.

Directie Operatieen Koninklijke Luchtmacht

De Directie Operatien Koninklijke Luchtmacht DOPKLU te Den Haag heeft als
hoofdtaken de beleidsplanning en de monitoring van de operationele activiteiten van
de Luchtmacht. In het verlengde hiervan Iicht de directie zich ook op de
behoeftestelling van materieel en commandovoering communicatie en inlichtingen
en de coordinatie van luchuransport training van operationeel personeel
(bijvoorbeeld vliegers). Tevens worden luchtnlachtoperaties tijdens uitzendingen
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gecoordineerd vanuit deze directie. Ten tijde van het onderzoek vond een
reorganisatie plaats bij de DOPKLu, die decl uitmaakte van de reorganisatie van de
topstructuur van de Luchtmacht. Doel van deze reorganisatie is een plattere
organisatie en het invoeren van integrale beleidsvoering. De reorganisatie bracht geen
inkrimping van de stafmet zich mee, maar alleen een hergroepering van de functies.

Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School

De Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School LIMOS) te Arnhem richtte
zich op de opleiding van soldaten en korporaals. Het gaat om militair-technische
basisopleidingen. Naar aanteiding van de herstructurering van de Luchtmacht werd
deze eenheid in 1995 opgeheven, en de taken overgeheveld naar een ander
opleidingscentrum van de Luchtmacht.

Groep Geleide Wapens de Peel

De Groep Geleide Wapens De Peel (GGW de Peel) te Venray heeft tot taak de
verdediging van het Nederlands luchtruim met behulp van Hawk en Patriot
raketsystemen. Door de beeindiging van de koude oorlog en het wegvallen van een
acute dreiging van een grootschalige aanval vanuit het Oosten van Europa, zijn de
bestaande eenheden in Duitsland samengevoegd en overgeplaatst naar Venray. Op
het moment van het onderzoek waren reeds ca. 550 werknemers overgeplaatst.
Uiteindelijk zullen ca. 1000 militair en burger personeel werkzaam zijn bij GGW de
Peel.

5.6 Conclusies

De historische schets van de Nederlandse krijgsmacht als arbeidsorganisatie laat zien
dat zij  niet van vandaag of gisteren  is.  Zij  kent een lange traditie, die teruggaat tot  het
leger van Maurits in de 16e eeuw. De kenmerken van de personele functie zijn terug
te voeren op de grootschaligheid van de krijgsmacht en de complexe bedrijfsvoering
(zeer veel verschillende taken en functies). De laijgsmacht heeft daardoor een
bureaucratisch karakter, hetgeen de organisatie uitstekend geschikt maakt voor de
voorbereiding en uitvoering van grootschalige conflicten.

Door de val van de Berlijnse Muur in  1989 is de voorbereiding op de grootschalige
conflicten minder belangrijk geworden, en is de aandacht verschoven naar
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kleinschalige en moeilijk te plannen crisisbeheersingsoperaties. Ten tijde van het
onderzoek, en nog steeds, is de krijgsmacht onderworpen aan talrijke inkrimpings- en
herstructureringsoperaties. Het personeelsbestand van de Landmacht bmpt met ca.
50% en van de Luchtmacht met ca. 34%.

De activiteiten van de personele functie bij de Landmacht en Luchtmacht lijken vele
trekken te vertonen van de interne, beheersmatige orientatie op de personele functie:
standaardisatie, centralisatie, planning en formalisering. Vele, zo niet alle activiteiten
van de personele functie worden centraal gepland, bepaald en uitgevoerd, voor de
meeste activiteiten bestaan standaardprocedures, die op schrift zijn gesteld.

Tegen deze historische en actuele context heeft het onderzoek naar de kwaliteit van
de personele functie plaatsgevonden. Alle organisatie-onderdelen, waar het
onderzoek heeft plaatsgevonden waren bezig met een reorganisatie, inkrimping,
opheffing offusie. Alleen GGW de Peel is een nieuwe organisatie-eenheid.
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6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de manier waarop we het meetinstrument
hebben ontwikkeld en getest. In paragraaf 6.2 bespreken we het stappenplan op basis
waarvan het meetinstrument is ontwikkeld. De eerste stap is het formuleren van de
doelen die we willen bereiken met het meetinstrument (paragraaf 6.3). Veel aandacht
schenken we dan aan de relatie tussen deze doelen en het theoretisch kader (met name
hoofdstuk 4). In paragraaf 6.4 komt de structuur en de inhoud van het meetinstrument
aan de orde. Vervolgens geven we een beschrijving van het vooronderzoek, waaraan
het meetinstrument onderworpen is geweest. Tot slot komt de testfase - en
bijbehorende aanpassingen -  van het meetinstrument aan de orde.

6.2 Ontwerp van het ontwikkelproces

Het ontwikkelen van een meetinshment wordt wel aangeduid als instrumenteel-nomolo-
gisch onderzoek. Een meetinstrument kan op verschillende manieren tot stand komen. De
meest geschikte manier hangt met name af van het gebruiksdoel van het meetinstrument
Van het gebruiksdoel dient te worden afgeleid welke specificaties aan het instrument
dienen te worden gesteld. In deze paragraaf staat de vraag centraal welke stappen, gezien
het doel van het meetinstrument onderscheiden dienen te worden om tot het gewenste in-
strument te komen.

Gebruik van het instrument binnen kwaliteitszorg van de personele functie

Zoals eerder gesteld, is het instrument gericht op het meten van de kwaliteit van de
personele functie als onderdeel van kwaliteitszorg. In dit kader dient het instrument te
voldoen als een (periodiek) doorlichtingsinstrument ten behoeve van

kwaliteitsverbeteringsprocessen. Dit betekent dat het instrument gegevens dient op te
leveren over een breed terrein met een beperkte diepgang. De doorlichting heeft derhalve
het karakter van cascade-onderzoek (Bom en Nollen 1987: 76-77). Daar waar mogelijk
dient het instrument aangrijpingspunten aan te reiken voor interventies in de organisatie of
het beleid. Op basis van de doorlichting moeten (per activiteitenveld van de personele

functie, zie hoofdstuk 2) de volgende conclusies getrokken kunnen worden:
•    de kwaliteit voldoet aan de eisen, nadere acties zijn niet nodig;
•    de kwaliteit kan worden verbeterd, daarvoor zijn de volgende acties nodig;
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• de kwaliteit is niet hoog, nader onderzoek (maatwerk) is noodzakelijk om de
problematiek nader te verkennen eWof om tot oplossingen te kunnen komen.

Gezien de aard van het onderwerp ligt het voor de hand dat het onderzoek zowel
kwantitatieve als kwalitatieve informatie genereert.

Het doorlichtingsinstrument moet in verschillende situaties gebruikt kunnen worden. We
onderscheiden hierbij een preventief, curatief en periodiek doorlichtingsonderzoek
(vergelijk Tilburg, Verburg en Willernze 1983: 17-18):
a. preventief onderzoek; er is niet zonder meer iets specifiek aanwijsbaar dat niet

voldoet aan de gewenste kwaliteit van de personele functie, hooguit een algemeen
beleven dat het beter kan. Om hierover meer te weten te komen wordt het
instrument preventief ingezet;

b. curatief onderzoek; er zijn duidelijke problemen met de kwaliteit van de personele
functie. De doorlichling is erop gericht de zwakke en sterke plekken boven water te
tillen en aangrijpingspunten op te doen voor interventie;

c. periodieke management-informatie; het bestuur en management heeft behoefte aan
een instrument waarmee periodiek als onderdeel van een management-
informatiesysteeg de kwaliteit van de personele functie kan worden gemonitord.

Belangrijk is dat op basis van de resultaten een gestructureerde discussie kan plaatsvinden
binnen de organisatie over de kwaliteit van de personele functie. Deze discussie kan gericht
worden naar de zes verschillende activiteitenvelden van de personele functie (zoals
bemensen, belonen etcetera, zie hoofdsmk twee) en naar de orientatie op de personele
functie (intern, extern, lerend).

Het doortichtingsinstrument moet door verschillende partijen gehanteerd kunnen worden.
Ten eerste kan worden gedacht aan exteme organisatie- of personeelsadviseurs, die
bedrijven helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de personele functie. Ten tweede
moet het instrument kunnen worden gehanteerd door interne adviseurs of managers  in hun
verantwoordelijkheid voor de personele functie. Dit betekent dat het insmiment voldoende
doorzichtig, toegankelijk en hanteerbaar dient te zijn. Een redelijke kennis van
kwaliteitszorg en personeelsbeleid is echter een voorwaarde. Het instrument moet inzetbaar
zijn in verschillende soorten organisaties. Het is echter geen probleem als het instrument
daartoe eerst op maat gesneden dient te worden. Hiervoor zijn echter kennis en
vaardigheden vereist bij degenen die het instrument toepassen.

Om het onderwerp 'kwaliteit van de personele functie' meetbaar te maken, kan worden
gekozen voor een eenvoudig meetinstrument dat in veel (verschillende) organisaties wordt
toegepast om het uit te testen en te ijken. Ook kan worden gekozen voor een meer complex
instrument dat met het zelfde doel wordt toegepast in een enkele organisatie of samenstel
daarvan. Eerder is beargumenteerd dat omwille van onder andere praklische redenen is
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gekozen voor verschillende onderdelen binnen de Nederlandse Defensie-organisatie, en
dan met name de Landmacht en de Luchtmacht. Ook dit heeft gevolgen voor de hardheid

van conclusies en generaliseerbaarheid van het instrument. In een mogelijk vervolgonder-
zoek zou een verbreding van het aantal en het soort organisaties kunnen plaatsvinden. In dit
latere stadium zou het onderzoek dan verschuiven van een exploratief instrumenteel-
nomologisch onderzoek naar een toetsend en calibrerend onderzoek.

De Nederlandse Defensie-organisatie heeft als casus in het ontwikkelingsproces van het
meetinstrument twee functies. Ten eerste is toepassing van het instrument in deze casus

bedoeld om het instrument te testen en te verbeteren. Ten tweede kunnen de resultaten,
afkomstig uit het testonderzoek worden gezien als een illustratie van de kwaliteit van de
personele functie in de Nederlandse Defensie-organisatie. Primair staat derhalve in dit
onderzoek de ontwikkeling van het instrument en secundair de diagnose van de kwaliteit
van de personele functie van de Nederlandse Defensie-organisatie.

Naar een ontwerp voor het ontwikkelingsproces

Uitgaande van bovenstaande punten kan worden geconcludeerd dat het ontwikkelen van
het instrument niet een lineair blauwdrukachtig traject kan zijn van operationaliseren van
het kwaliteitsmodel uit hoofdstuk 4. De werkelijkheid is te weerbarstig en te veelzijdig om
a priori vanuit een blauwdruk gemodelleerd te worden. In termen van beleidsontwikkeling
wordt wel een onderscheid gemaakt in synoptisch en incrementeel beleid (c£ Lindblom
1979). Bij synoptisch beleid wordt vanuit een holistisch paradigma het totale
onderzoeksveld in kaart gebracht en rationeel-technisch gekomen tot de ontwikkeling van
het gewenste product. Een incrementeel proces gaat uit van een paradigma dat de wereld
niet zonder meer kenbaar is, en dat alleen door trial and error langzaam naar het doel toe
gewerkt kan worden (muddling through) (Lindblom  1979). Een praktische tussenvorm
wordt wel mixed scanning genoemd (Etzioni 1986: 8-14). Daarbij worden de contouren
van beleid of een instrument op synoptische wijze ontworpen. De details,  de "fine tuning"
vindt op incrementele wijze plaats en kenmerkt zich door trail and error. De ontwikkeling
van het meetinstrument kwaliteit van de personele functie zoals we die voorstaan is
vergelijkbaar met mixed scanning. Op hoofdlijnen wordt het instrument analytisch
ontworpen vanuit het eerder gepresenteerde kwaliteitsmodel. De verdere invulling van dit
skelet komt tot stand door het verschillende maten en op verschillende wijzen toepassen
van het instrument, te leren van de ervaringen en het instrument bij te stellen en verder te
richten.

Op basis van de bovenstaande gedachtenlijn komen we tot het volgende ontwerp voor de
ontwikkeling van het instrument.
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•     stap 1: bepaling doelstelling instrument en de technische specificaties (paragraaf 6.3);
•    stap 2: constructie van het instrument Uaragraaf 6.4);
•    stap 3: pretest van het instrument (paragraaf 6.5);
•     stap 4: testen van het insblment (paragraaf 6.6).
Na stap 4 dient het instrument voldoende status te hebben om breder toegepast of verder
getest te worden.

6.3 Doelstellingen instrument

De inhoudelijke doelstelling van het instrument in termen van kwaliteit van de personele
functie is gebaseerd op het kwaliteitsmodel gepresenteerd in hoofdstuk 4. Kenmerkend
daarvan is de meerdimensionale benadering van het begrip kwaliteit van de personele
functie.

Samenvattend bestaat het kwaliteitsmodel van de personele functie uit de volgende
onderdelen:
•     zes activiteitenvelden van de personele functie;
•     de realisatiebenadering voor het meten van kwaliteit;
•    de resultaatbenadering voor het meten van kwaliteit;
• verschillende actoren.
Hieronder worden deze aspecten kort toegelicht.

Zes activiteitenvelden personele functie

De personele functie is afgebakend tot zes activiteitenvelden (zie hoofdstuk twee):
•    bemensen: in-, door- en uitstroom van personeel;
•    belonen: de manier waarop de inzet van personeel wordt beloond;
•     beoordelen: de manier waarop de inzet van personeel wordt beoordeeld en begeleid;
• ontwikkelen: trainingen en opleidingen en de zorg voor personeel;
• organiseren arbeidsomstandigheden en de manier waarop de arbeid is georganiseerd;
•    participeren: de manier waarop de medezeggenschap is georganiseerd.

Realisatiebenadering voor het meten van kwaliteit
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De realisatiebenadering gaat uit van de productie/productdefinitie van kwaliteit voor het
meten van kwaliteit (zie hoofdstuk 3). Centraal staat de manier waarop de kwaliteit wordt
gerealiseerd en de eisen die aan dat realisatieproces kunnen worden gesteld.
Binnen de reatisatiebenadering onderscheiden we drie organisatorische orientaties op basis
waarvan de kwaliteit kan worden gerealiseerd:
•   de inteme orientatie;
•   de externe orientatie;
• lerende orientatie (zie par. 4.3 tot en met 4.5).
De kwaliteit van de personele functie wordt gemeten op basis van de dienstverleners
rondom de personele functie.

Resultaatbenadering voor het meten van kwaliteit

Een tweede benadering voor het meten van kwaliteit is de resultaatbenadering (zie
hoofdstuk 3). Hierbij staat het effect van de diensten van de personele functie centraal. De
beoordeling vindt plaats door de klant, omdat hij als gebndker als beste' in staat is om het
resultaat van de dienstverlening te evalueren. Het resultaat wordt beoordeeld door na te
gaan hoe men de betreffende dienst scoort op tevredenheid en belangrijkheid. De
werknemer zien we als klant van de personele functie.

Actoren rondom de personele functie

In het kader van dit onderzoek bepeIken we ons tot de inteme actoren, aangezien de

personele functie primair moet worden aangemerkt als een vorm van interne dienstverle-
ning (zie hoofdstuk 2). Afhankelijk van onze benadering voor het meten van kwaliteit,
onderscheiden we verschillende actoren. Op basis van de formele positie (zie paragraaf
4.8) onderscheiden we bij de realisatiebenadering de lijnmanager en de
personeelsfunctionaris. Bij de resultaatbenadering onderscheiden we de werlmemer als
klant. Binnen deze twee benaderingen voor het meten van kwaliteit kunnen we vervolgens

subonderscheidingen maken naar demografische kenmerken. We zullen een bepaalde
groep van actoren een stakeholder noemen indien zij bewust hun belangen op een min of
meer georganiseerde manier nastreven.
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6.4 Constructie van het instrument

In deze paragraafgeven we aan op welke manier het instrument gestalte heeft gekregen. De
doelstellingen, zoals geformuleerd in de vorige paragraaC zijn hiervoor het uitgangspunt
geweest. In schema 6.1 is het meetinstrument schematisch weergegeven.

kwaliteit personele functie

l

vragenlUst kritieke
vragenlijst gebeurtenissengebruikers Conderdeel wagenlijstprofessionele
kwallteit kwallteit gebruikerskwaliteiD

/11 /\   1
/ interne hecteme\/lerende   dienst- 1   poitieve     <neplieve h

 onantatieontntaie     =3'  1=·teni=nj

1 It= 1  -1items items items items open wragen openvragen

Schema 6.1:  operationalisering van de  kwaliteit van de personele functie.

Het meetinstrument bestaat uit twee vragenlijsten, de professionele kwaliteit vragenlijst en
de gebruikerskwaliteit vragenlijst, die ieder een van de twee deeldefinities van de kwaliteit
van de personele functie beogen te meten.

De eerste vragenlijst beoogt de professionele kwaliteit te meten en gaat uit van de realisa-
tiebenadering: op welke manier komt de geleverde kwaliteit tot stand. Het begrip
professionele kwaliteit van de personele functie hebben we geoperationaliseerd (conform
hoofdstuk 4'naar een model voor organisatie, kwaliteit en personele functie') door:
•  uit te gaan van de interne, exteme en lerende orientatie als drie verschillende orientaties
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voor het realiseren van de personele functie;
• iedere orientatie te operationaliseren met behulp van 2 tot 4 variabelen;
• iedere variabele te koppelen aan elk activiteitenveld van de personele functie, om

zodoende   per cel (orientatie x activiteit) 4 tot 5 items te ontwikkelen;
•  ieder item te formuleren als een proces- en activiteitenindicator, die betrekking heeft op

de realisatie van het betreffende activiteitenveld, vanuit de visie van respectievelijk de
interne, externe en lerende orientatie.

Het resultaat van dit operationalisatieproces is weergegeven in de volgende tabel.

orientaties op de bemensen beoordelen ontwikkelen belonen organtseren participeren
personele funcue

interne orientatie

• formalisering   1

• standaardisering

• centralisering

• planning

externe orientatie

•     externe adaptatic                                2

• interne adaptatie

lerende orientatie

• cultuur

•   leerprocessen                                      3

• probleem-aanpak

Tabel 6.1: matrix gebruikt voor het ontwikkelen van de professionele kwaliteit
meetinstrument

De items staan in de bijlagen. We noemen hier enkele voorbeelden van items:
•    voorbeeld 1: inteme orientatie, activeitenveld bemensen:

item 2: Onze organisatie beschikt over een procedure voor het stellen van een vacature;
•  voorbeeld 2: exteme orientatie activiteitenveld beoordelen:

item 28: Het oordeel van 'afnemers' (klant, inteme of externe collegae) wordt
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meegenomen in de beoordeling van medewerkers;
•    voorbeeld 3: lerende orientatie, activiteitenveld ontwikkelen:

item 61: Medewerkers krijgen binnen hun functie de tijd en ruimte voor het
ontwikkelen van ideeen.

Via dit operationalisatieproces trachten we de validiteit te waarborgen, zowel met
betrekking tot de representatie van onze definitie van de personele functie, alsmede de drie
orientaties.
Bij ieder item hebben we vervolgens gevraagd - met behulp van een 5-punts schaal - in
hoeverre de respondent van mening is dat het item van toepassing is En hoe belangrijk
hij/zij dit item vindt. Op deze manier ontstond bij ieder item twee varianten: een
organisatiegedragsitem en een belangrijkheidsitem.

Het tweede onderdeel van het instrument is de vragenlijst gebruikerskwaliteit (zie
bijlagen). Deze vragenlijst beoogt de gebruikerskwaliteit te meten. Dit begrip hebben we
geoperationaliseerd tot drie deelbegrippen. Ten eerste het deelbegrip 'tevredenheid met en
belang van de kwaliteit van de diemten' Hierbij worden de diensten als resultaat van de
personele functie geevalueerd door de medewerkers. Hierbij staat de evaluatie van de
personele functie door de respondent vanuit zijn/haar positie als medewerker centraal. Het
tweede deelbegrip is 'tevredenheid met en het belang van de dienstverlener'. In dit
deelbegrip wordt de dienstverlener geevalueerd door de werknemer. De dienstverlener kan
een personeelsfunctionaris zijn of een lijnmanager, die beiden een uitvoerende rol spelen
in de personele functie. In navolging van Zeithaml et al (1990) hanteren we hiervoor
elementen uit het zogenaamde Servqual model (zie hoofdstuk 3). De werknemer
beoordeelt de dienstverlener op de aspecten: betrouwbaarheid, zekerheid, alertheid,
individuele aandachi uiterlijke vorm van de diensten. Het derde deelbegrip is
'meegemaakte positieve en negatieve kritieke gebeurtenissen'. Deze methode,  gebaseerd
op de Critical Incident Technique van Flanagan (1954), is gericht op het achterhalen van
significante ontmoetingen en situaties die de werknemer heeft meegemaakt met betrekking
tot de personele functie. De veronderstelling is dat dergelijke kritieke gebeurtenissen in
hoge mate bepalend zijn voor het kwaliteitsoordeel over de personele functie van de klant
(Bitner, Booms en Stanfield 1990, Boerkamp en Vriens  1993:  20). Per activiteitenveld van
de personele functie is de respondent in de gelegenheid om zijn/haar kritieke
gebeurtenissen te vermelden
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In tabel 6.2 en 6.3 worden enkele voorbeelden van items gegeven die behoren tot deze
deelbegrippen.

gebruikerskwaliteit diensten: positieve en negatieve kritieke
tevredenheid en belangrijkheid incidenten

bemensen

* instroom voorbeeld 1

* doorstroom

* uitstroom

belonen

beoordelen

* functioneringsbegeleiding voorbeeld 2

* beoordelingsgesprekken

ontwikkelen

* opleidingen

* zorg/opvang

organiseren

*arbeidsomstandigheden

* reorganisaties

participeren

Tabel 6.2: schematisch overzicht van de vragen over gebruikerskwaliteit diensten van de
personelefunctie  en vragen over kritieke  incidenten

•    Voorbeeld 1: activiteitenveld: het personeelsmanagement gericht op bemensen  van  de
organisatie, activiteit: het werven en selecteren van medewerkers bij uw onderdeel.
Hoe tevreden bent u over de uitvoering van de betreffende activiteit?
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•    Voorbeeld 2:
Welke positieve of negatieve ervaringen heeft u in het afgelopen jaar meegemaakt met
betrekking tot de functioneringsgesprekken in uw onderdeel?

personeelsfunctionaris manager
tevredenheid en belangrijkheid tevredenheid en belangrijkheid

uitertijke vorm dienstverlening
betrouwbaaiheid dienstverlening voorbeeld 1
alertheid
zekerheid
individuele aandacht voorbeeld 2

Tabel   6.3:   schematisch  overzicht  vragen   gebruikerskwaliteit   dienstverlening  van   de
personeelsjunctionam en manager

•      Voorbeeld  1:
De betrouwbaarheid van dienstverlening van de personeelsfunctionaris. Hoe tevreden
bent u over dit aspect van de dienstverlening?
(1= zeer tevreden, 5 = zeer ontevreden)

•    Voorbeeld 2:
De alertheid van dienstverlener van de personeelsfunctionaris. Hoe belangrijk vindt u
het betreffende aspect van de dienstverlening?
(1 = zeer belangrijk, 5 = zeer onbelangrijk)

De tevredenheids- en belangrijkheidsvragen bij de kwaliteit van de diensten en de kwaliteit
van de dienstverleners hebben we gestructureerd met behulp van vijf-puntsschalen. We
hebben gekozen voor schriftelijke vragenlijsten met gesloten antwoordcategorieen,
vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten. Op deze manier kunnen
respondenten afkomstig uit verschillende organisatie-onderdelen, op verschillende posities
en met verschillende demografische kenmerken onderling worden vergeleken.
De vragen bij de positieve en negatieve kritieke gebeurtenissen hebben we het karakter
gegeven van open vragen, omdat deze gebeurtenissen niet a priori gekend kunnen worden.
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6.5 Vooronderzoek

Alvorens de vragenlijsten professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit toe te passen in
een grootschalig veldonderzoek bij de laijgsmachtdelen, hebben we de vragenlijsten
onderworpen aan een vooronderzoek.

Doel en opzet

Doel van dit vooronderzoek is de vragenlijsten te testen op:
a.   inhoudsvaliditeit: de mate waarin de vragenlijsten qua inhoud en reikwijdte

overeenstemmen met het begrip kwaliteit van de personele functie;
b.    toepasbaarheid: de mate waarin de wagenlijsten en begeleidende brieven geen

aanteiding geven tot misverstanden of onduidelijkheden;
c. discriminerend vermogen: de mate waarin de items van de vragenlijsten een

onderscheidend vermogen bezitten.

Met het oog op deze doelstellingen zijn de twee vragenlijsten voorgelegd aan 10 proefres-
pondenten uit de Land- Luchtmacht dn aan vier ter zake deskundigen uit de sociale weten-
schappen (zie bijlagen). Voor de vragenlijst professionele kwaliteit hebben we vijf
proefrespondenten van de Landmacht en Luchtmacht benaderd in hun rol van
personeelsfunctionaris en lijnmanager. Voor de gebruikerskwaliteit hebben we vi:if
proefrespondenten benaderd in hun rol van 'gewoon' werknemer. De resultaten van het
vooronderzoek zijn de twee geconstrueerde vragenlijsten, zoals uiteengezet in de vorige
paragraaf (zie bijlagen). De resultaten zijn hieronder weergegeven, gegroepeerd rondom de
thema's validiteit, toepasbaarheid en discriminerend vermogen.

Vragenlijst professionele kwaliteit

Validiteit
Uit het vooronderzoek bleek dat de validiteit van de vragenlijst bedreigd werd door de
verwairing onder de proefrespondenten over het organisatieniveau waarop de items
betrekking hebben, onduidelijke relatie tussen items en variabelen en tot slot het gevaar van
contarninatie.

De eerste verwarring onstond bij vragen waarin termen als "de organisatie", de "top" of
het "management" werden gebruikt was het onduidelijk voor de proefrespondenten en de
ter zake deskundigen op welk organisatie-niveau de vraag was gericht. Er was
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onduidelijkheid over wie onder de managementtop of onder 'wij' of'onze organisatie' moet
worden verstaan. Naar onze mening zat deze onduidelijkheid alleen ontstaan in grote
organisaties zoals de krijgsmacht, waarbij sprake is van een gelaagde structuur met vele
organisatie-onderdelen. Met het oog op deze onduidelijkheid is in de toelichting op de
vragenlijst aangegeven op welk organisatieniveau een items betrekking heeft. Expliciet is
in de toelichting aangegeven dat de items betrekking hebben op het eigen organisatie-
onderdeel waarin de respondent werkzaam is (dus niet het concern-niveau).

De tweede verwarring had te maken met de relatie tussen de concrete items en de abstracte
variabelen. De interne, externe en lerende orientatie zijn onderverdeeld in een aantal
variabelen. De deskundigen vonden het problematisch om elk item te relateren aan een
variabele. Sommige items zouden naar hun mening toe te wijzen zijn aan twee variabelen.
Derhalve hebben we de deskundigen gevraagd om ieder item toe te delen aan een
variabele. Items die volgens de deskundigen niet eenduidig waren in te delen, zijn
geherformuleerd ofgeschrapt.
Het gevaar bestaat dat de tevredenheicis- en belangrijkheidsvragen elkaar beYnvloeden. Met

het oog op dit gevaar van contaminatie, is in de vragenlijst de instructie opgenomen om
eerst de tevredenheidsvragen allemaal in te vullen, en daama de belangrijkheidsvragen.

Toepasbaarheid
Aan de proefrespondenten is ook gevraagd in hoeverre zij van mening waren dat de
vragenlijst toepasbaar is en in hoeverre de respondenten zelf problemen hadden met
invullen van de vragenlijst. Het bleek dat niet alle proefrespondenten even vertrouwd zijn
met het jargon dat behoort tot de personele functie. Voorbeelden dit jargon zijn mediacode,
algemene dienst en functionele organisatiestructuur. Het bleek dat met name
proefrespondenten die geen personeelsfunctie bekleden, moeite hebben met het jargon.
Derhalve is getracht in de uiteindelijke vragenlijst jargon zoveel mogelijk achterwege te
laten Daarnaast zijn items bijgesteld die een dubbele ontkenningen bevatten en items die
gekenmerkt werden door ingewikkeld (ambtelijk) taalgebruik.

Discriminerend vermogen
Sommige proefrespondenten waren van mening dat sommige items niet discrimineren
binnen de laijgsmacht. Als voorbeeld werd genoemd item acht uit de professionele
kwaliteit vragenlijst: "het hanteren van een voorschrift/procedure bij het beoordelen van
werknemers". De proefrespondenten waren van mening dat dit item de gangbare praktijk
binnen de taijgsmacht representeert. Items die in de ogen van de laijgsmachtrespondenten
verwijzen naar een gangbare praktijk binnen de krijgsmacht, worden alleen dan uit de
vragenlijst verwijderd indien de deskundigen van mening waren dat het betreffende item
niet zou discrimineren (bijvoorbeeld indien een item te algemeen is geformuleerd).
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Vragenlijst gebruikerskwaliteit

In het vooronderzoek is ook de vragenlijst gebruikerskwaliteit getest op validiteit,
betrouwbaarheid en discriminerend vermogen.

Validiteit
Uit het onderzoek is gebleken dat de validiteit met name werd bedreigd doordat onduidelijk
was in welke rol de respondent werd aangesproken, onbekendheid met de
kwaliteitsbegrippen toegepast op de personele functie en de vermeende onvolledigheid van
de vragenlijst.
Bij verschillende proefrespondenten uit de krijgsmacht bestond onduidelijkheid in welke
rot zij werden aangesproken. Als mogelijke rollen werden genoemd: 'gewoon' werknemer,
afdelingshoofd of manager in de veranderingsprocessen van de krijgsmacht.  Met het oog
hierop is in de toelichting op de vragenlijst vermeld dat het gaat om de eigen persoonlijke
beleving van de personele functie.
Ook het aanvankelijk gehanteerde jargon van kwaliteitszorg leverde problemen op. Een
aantal proefrespondenten kon zichzelf moeilijk plaatsen als klant van de personele functie.
Als voorbeeld werd genoemd   "Ik ben geen klant als mijn chef mij beoordeelt". Niet alle
proefrespondenten waren bekend met de terminologie van de kwaliteit van interne
dienstverlening. Derhalve zijn de items in de vragenlijst ontdaan van kwali-
teitsterininologie
De deskundigen en de proefrespondenten vonden dat de zes activiteitenvelden een
redelijke afspiegeling waren van de personele functie. Voor sommige proefrespondenten
was het onduidelijk dat de arbeidsvoorwaarden behoorden tot het activiteitenveld belonen.
Dit is in de uiteindelijke vragenlijst expliciet vermeld.

Toepasbaarheid
Sommige respondenten vonden dat in de oorspronkelijke vragenlijst de vragen omslachtig
werden gesteld. In de initiate vragenlijst werden immers de tevredenheidsvragen en de
belangrijkheidsvragen apart gesteld. Voor sommige respondenten was dit dubbelop. In de
uiteindelijke vragenlijst zijn de tevredenhei(Is- en belangrijkheidsvragen op tan bladzijde
vermeld, gekoppeld aan de zes activiteitenvelden. Om te voorkomen dat de beantwoording
op de tevredenheidsvragen en de belangrijkheidsvragen elkaar zouden beinvloe(len, is in de
toelichtende tekst het verzoek opgenomen deze twee typen apart in te vullen. Ook werd het
als ingewikkeld beschouwd dat de activiteitenvelden met een apart inlegvel werden
toegelicht. In de uiteindelijke versie is ieder activiteitenveld direct toegelicht.

Discriminerend vermogen
Volgens de geraadpleegde deskundigen (zie bijlagen) is het onderscheid tussen proces en
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resultaat (zoals gehanteerd in de oorspronkelijke vragenlijst) een te subtiel onderscheid
voor de dienstverlenende activiteiten van de personele functie. Een aantal proefrespon-
denten uit de krijgsmacht kon geen goed onderscheid maken tussen deze twee typen
vragen. In verband hiermee - en mede met het oog op de eerder vermelde omslachtigheid-
is in de uiteindelijke vragenlijst het onderscheid tussen proces en resultaat vervallen. In de
plaats hiervan is een onderscheid gemaakt naar diensten, dienstverleners en meegemaakte
kritieke gebeurtenissen.

6.6 Testen en aanpassen van de instrumenten

In deze paragraafworden de testresultaten beschreven, afkomstig uit het veldonderzoek dat
is gehouden onder de acht organisatie-onderdelen van de Land- en Luchtmacht. In para-
graaf 6.6.1. wordt de respons geanalyseerd.  In de paragrafen  6.6.2  en 6.6.3 worden  de
testresultaten beschreven van de professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit
vragenlijsten.

Respons-analyse

In totaal zijn er 963 werknemers aangeschreven. Gemiddeld zijn dit ca. 120 respondenten

per eenheid. Als richtlijn zijn per eenheid 50 respondenten aangeschreven ten behoeve van
de professionele vragenlijst en 70 respondenten voor de gebruikerskwaliteit-vragenlijst.
Aan de lokale personeelsfunctionaris is gevraagd om een representatieve selectie (naar
leeftijd, rang m/v) te maken uit het personeelsbestand van zijn organisatie-onderdeel. In
totaal hebben 468 respondenten hebben gereageerd: 197 respondenten bij de orga-
nisatorische orientatie-vragenlijst en 277 respondenten bij de gebruikerskwaliteit-
vragenlijst. Het respons percentage is 49 procent.

Bij de beoordeling van dit responspercentage moet in beschouwing worden genomen dat er
verschillende acties zijn ondernomen om de kans op medewerking van de respondent aan
het onderzoek te vergroten. Deze acties zijn:
• begeleidende brief bij de vragenlijst waarin het belang van het onderzoek wordt

benadrukt, ondertekend door de commandant van het onderdeel waar de respondent
werkzaam is; in de begeleidende brief is tevens aangegeven dat het onderzoek de steun
heeft van de directeuren personeel van de Land- en Luchtmacht;

•    mededeling over het onderzoek in het bedrijfsblad van het betreffende onderdeel, in de
periode dat de respondenten zijn aangeschreven;



Hoofdstuk 6 instrumentontwikkeling 159

•    een herinneringsbrief na 2 weken.

Niettemin is de respons 'slechts' 49%. Er kunnen verschillende oorzaken voor dit (lage)
percentage worden genoemd. Op de eerste plaats is het mogelijk dat werknemers van de
laijgsmacht zijn uitgezonden of op oefening zijn in het buitenland tijdens het onderzoek.
Ten tweede is het mogelijk dat werknemers overbezet zijn door de reorganisaties die
plaatsvonden ten tijde van het onderzoek (voorjaar 1995) als gevolg van de prioriteiten-
nota. Daarnaast is het niet uitgesloten dat werlmemers 'onderzoeksmoe' zijn. Vele werkne-
mers worden immers periodiek ondervraagd door de wetenschappelijke stalbureau's van de
Land- en Luchtmacht met het oog op de lopende reorganisaties. Uit tabel 6.4 kunnen we de

respons per krijgsmachtdeel en per organisatie-onderdeel afleiden.

SOOrt landmacht luchunacht totaal

onderdeel verstuurd reactie % verstuurd reactie % verst. reactie %

operatio- 13 mechbrig GGW de Peel
ncel 125                     46 37% 113                     58 51% 238 104 44%

techtlisch- 750 verzorgingscommando DMVS
onder- 145                     73 50% 120 56 47% 265 129 49%
steunend

opleiding OCINT LIMOS
99                       42 42% 108 39 36% 207 81 39% i

beleid DMKL DOPKLu
133                     72 54% 100                    62 62% 233 214 58%

totaal 502 233 45% 441 215 49% 943+201 448+20 49%

Tabel 6.4: aantal verstuurde en ontvangen vragenlijsten en respons percentage, naar
krijgsmachtonderdeel en organisatieonderdeel (N = 958).

1       Deze 20 respondenten hebben niet aangegeven in welk organisatie-onderdeel of in welk
bijgsmachtonderdeel men werkzaam is.
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Het blijkt dat de respons bij de Landmacht en Luchtmacht nagenoeg gelijk is: 45%
respectievelijk  49%. Uit de tabel blijkt tevens dat de 13% gemechaniseerde brigade uit
Oirschot en de Luchtmachtopleidingschool LIMOS uit Arnhem de laagste respons hebben.
Bij de 13e gemechaniseerde brigade heeft een rol gespeeld dat deze operationele eenheid
een druk oefenschema heeft en oefent buiten Nederland. Wellicht heeft dit drukke
oefenschema geleid tot een lager respons percentage. Voor LIMOS geldt dat deze oplei-
dingsschool vlak na het onderzoek werd gesloten, als gevolg van de herstructurering van
de Luchtmacht. Mogelijkerwijs waren werknemers van LIMOS door deze bedrijfssluiting
minder gemotiveerd om medewerking te verlenen aan het onderzoek ofwel hadden deze
werknemers door de bedrijfssluiting een meer dan gemiddelde werklast
Opvallend is dat de twee onderzochte beleidsonderdelen (twee 'Haagse' directies) de
hoogste responspercentages vertonen. Een verklaring zou kunnen zijn dat werknemers bij
de directies onderzoek naar de personele functie relevanter vinden dan werknemers werk-
zaam bij onderdelen in het land. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat werknemers
bij de Haagse directies minder 'geleefd' worden door de waan van de dag (operationele
taken, oefeningen).

Tabel 6.5 bevat een vergelijking van de kenmerken van de respondenten die hebben
gereageerd, met kenmerken van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken.
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respondenten respondenten respondent KL totaal Klu totaal KL+KLu totaal

professionele gebruikers- totaal

kwaliteit
kwaliteit %

n                * n % n %  n %n %n

KL 102 54 142 52 244  53 n.v.t. n.v.t. 25701 62  i

KLu 88         46  130      48  218     47                             15658      38

totaal '190 100 272 100 462 100

militairen 145   75  174   63 319 68 14856 58 12909 82  27765      67

burgers  47   25  102   37 149 32 10845 42 2749 18 13594  33
totaal 192 100 276 100 468 100 25701 100 15658 100

man 183 95 259 94  441      94 onbekend 14348 92  onbekend

vrouw 1 9 5 16 6  25 6 1310    8

totaal 192 100 275 100 467 100 15658 100

mil.rang                                             1
laag        34       24     117       71  151      49   10082   68  9466    79  19548      73
midden 101 70      44       27 145 47    4419   30  2409    20 6828 26

hoog          9           6 3 2 12 4 257 2 128 1 385       1  1

totaal           144            100         164           100    308 100 14758 100 12003 100  26761     100

but·gersch.

laag      20        44     82       85 102 72 9890 91  2525     92  12415      91

midden    16        36     10       10   26      18 431 4 110 4 541 4
hoog 9 20 4 5 13 9 523 5 110 4    633       5

totaal         45             100         96 100 141 100  110844   100 2745 100 13589 100

dienstj onbekend onbekend

1-3           7          4 20 7  27      6   2798   20

4-6                9               5 20 7   29 6 1551    11

7-15        46        24      73       27 119 26 3279   23

16 > 131       68     160       59 291 62 6430   46

totaal 193 100 273 100 466 100 14058 100                 1

leeftijd onbekendonbekend onbekend onbekend

< 24              4               2 3131    20

4279   28
25-34       37        20

35-49 109       57
6231    41

1692    11
50  >     40        21

15333 100
totaal 190 100

Tabel 6.5 Kenmerken respondenten in vergeluking tot het beroepspersoneelsbestand van

de Land- en Luchtmacht,  1995.

Door een fout is in de vragenlijst 'gebruikerskwaliteit' niet een vraag opgenomen over de
leeftijd van de respondenten. Vandaar dat dit vak in tabel leeg moet blijven.
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Er valt een aantal over/ondervertegenwoordigingen op als we de steekproef vergelijken
met de totale populatie Land- en Luchtmacht. Voor een groot deel zijn deze verschillen te
verklaren door onze manier van steekproeftrekking. Op de eerste plaats zijn in de
steekproef nagenoeg evenveel respondenten afkomstig  van  de  Land- en Luchtmacht.  Dit
komt omdat we acht organisatieonderdelen van de twee laijgsmachtdelen in de steekproef
zijn opgenomen, ieder met evenveel respondenten. Ten tweede zijn in de steekproef
respondenten met een hogere rang oververtegenwoordigd. Een verklaring hiervoor is dat
bij de vragenlijst 'organisatorische orientatie' alleen lijnmanagers en

personeelsfunctionarissen zijn benaderd. Bij de vragenlijst 'gebruikerskwaliteit' is
nauwelijks sprake van een over- of ondervertegenwoordiging omdat deze vragenlijst was
verzonden naar 'gewone' werknemers uit de betrokken organisatie-onderdelen. Ten derde
is het burgerpersoneel in de steekproef ondervertegenwoordigd en het militair personeel
oververtegenwoordigd. Een verklaring hiervoor is  dat bij de vragenlijst 'organisatorische
orientatie' alleen lijnmanagers en personeelsfunctionalissen zijn benaderd. Deze functies
worden bij de krijgsmacht met name vervuld door militairen. De verdeling over
burgerspersoneel en militairen is bij de 'gebruikerskwaliteif-vragenlijst weer meer
overeenkomstig de totale Land- en Luchtmacht populatie. Aangezien de gemiddelde
lijnmanagers en personeelsfunctionarissen doorgaans ouder zijn en meer dienstjaren
hebben, zijn jonge respondenten en respondenten met weinig dienstjaren in deze groep
ondervertegenwoordigd

Analyse vragenlijst professionele kwaliteit

In deze paragraaf analyseren we de professionele orientatie vragenlijst. Hierbij hanteren
we de vragenlijst zoals bijgesteld naar aanleiding van het vooronderzoek. De items zijn
opgenomen in bijlagen.

De analyse van de vragenlijst hebben we verricht aan de hand van de volgende thema's:
• missing values;
•   scheefheid van de frequentieverdelingen van de items;
•  betrouwbaarheid van de geconstrueerde schalen;
• factor-analyse;
• Lisrel-analyse.

Missing values
De respondenten (lijnmanagers en personeelsfunctionarissen) is bij ieder item gevraagd
aan te geven de mate waarin zij het betreffende item:
•    van belang achten (belangrijkheidsitems);
•    van toepassing achten (organisatiegedragitems).
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"Missing value" is de antwoordcategorie 9 'weet niet/geen mening'. We beperken onze
analyse tot items waarbij relatief veel respondenten deze antwoordcategorie hebben
ingevuld:  30 of meer respondenten van in totaal 197 respondenten die hebben gereageerd

Oijnmanagers en personeelsfunctionarissen). Deze items bezitten de volgende kenmerken:
• missing values komen vaker voor bij organisatiegedrag-items dan bij de belang-

rijkheidsitems (15 van de 72 items bij de organisatie-gedrag items en 3 van 72 items bij
de belangrijkheidsitems);

• items met veel missing values gaan vaak over concrete activiteiten die door de
personeelsfunctionaris worden uitgevoerd; tevens blijkt dat met name respondenten die
niet werkzaam zijn op het personeelsbeleidgebied 'weet niet' hebben ingevuld.

•   opvallend veel van deze items hebben betrekking op het georganiseerd overleg;
•  deze items behoren relatief vaker bij de lerende orientatie, in vergelijking met de

inteme of externe orientatie.

Deze observaties leiden ons tot drie conclusies. Ten eerste heeft een respondent bijna altijd
een mening over de belangrijkheid van een bepaald item, ook al weet hij niet in hoeverre
het betreffende item van toepassing is voor zijn organisatie. Ten tweede lijkt de conclusie
gerechlvaardigd dat de personele functie in zekere mate een specialistische functie is bij de
krijgsmacht. Argumenten voor deze conclusie zijn dat de missing values met name
voorkomen onder respondenten die niet werkzaam zijn op personeelsgebied. Een derde
conclusie is dat het overleg - 66n van de activiteiten-onderdelen van de personele functie -
veelal buiten de belevingswereld ligt van de respondenten.

Om de consequenties van de missing values zoveel mogelijk te beperken hebben we  de
schalen geconstrueerd met behulp van een fonnule (zie bijlagen) die de items zodanig
sommeert dat de respondenten die een missing value invullen niet de gemiddelde score
van de schaal beYnvloeden. Daarnaast hebben we de factor-analyse beperkt tot de
belangrijkheidsitems (zie aldaar)

Analyse scheefheidfrequentie-verdeling items
Hieronder bekijken we welke items een 'scheve' frequentie-verdeling hebben. We
omschrijven een item als 'links scheef verdeeld', indien 100 (ca. 50%) of meer van de
respondenten de waarde  1  of 2 (= van toepassing c.q. van belang) hebben ingevuld.  Een
item is rechts scheef verdeeld indien 100 of meer respondenten de waarde 4 of 5 (niet van
toepassing c.q. onbelangrijk) hebben ingevuld.
51  van de 72 organisatiegedrag-items hebben een min of meer normale verdeling.   10  van
de 72 items zijn links scheef verdeeld, dat wil zeggen. zeer van toepassing. De meeste
items die zeer van toepassing zijn, behoren tot de interne orientatie.  Er zijn  11  organisatie
gedrag-items met scheef-rechtse verdeling (= niet van toepassing). Deze items komen
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alleen voor bij de externe en lerende orientatie.
Op vier na, zijn alle 72 belangrijkheidsitems scheef verdeeld naar links toe (veel
waarnemingen in de antwoordcategorieen 66n en twee; weinig waarnemingen in de
antwoordcategorieen vier en vijf). Dit wil zeggen dat nagenoeg alle items door de
respondenten als belangrijk worden ervaren. Dit betekent dat deze items nagenoeg niet
discrimineren. Op basis hiervan zijn twee mogelijke conclusies te trekken. Op de eerste

plaats kan het zo zijn dat de activiteiten van de personele functie die door deze items
worden gerepresenteerd, daadwerkelijk door de respondenten van belang worden geacht.
Ten tweede is het denkbaar dat via een vijf-punts schaal vragen naar belangrijkheid, leidt
tot een resultaat dat respondenten alles even belangrijk vinden. Wellicht kan een
vraagstelling waarin een respondent gedwongen wordt om een keuze te maken, leiden tot
een meer gedifferentieerd resultaat.

Op basis van dit gegeven hebben we de vijf-punts schaal van de belangrijkheidsitems
getransformeerd tot een drie-puntsschaal, waarbij de waarden drie, vier en vijf zijn
gehercodeerd tot de waarde drie. Op deze manier zijn deze schalen minder scheef
verdeeld.

Betrouwbaarheid van de  geconstrueerde schalen
De interne, externe en lerende orientatie zijn ieder onder te verdelen in een
belangrijkheidsschaal en een organisatiegedrag schaal. Hiermee komen we in totaal op zes
schalen. Onderzocht is in hoeverre deze schalen betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid
van de schalen bepalen we door middel van een zogenaamde reliability-toets
(Bhattacharyya & Johnson, 1977).De 'Cronbach's alpha' is daarbij de maat die aangeeft in
welke mate een schaal betrouwbaar is. In tabel 6.6 zijn de 'Cronbach's alpha-waarden

weergegeven.

Schaal 'Cronbach's alpha'

interne orientatie (organisatiegedrag) 82

interne onentatie (belang) 89

externe orientatie (organisatiegedrag) 89

externe orientatie (belang) 94

lerende orientatie (organisatiegedrag) .88

lerende orientatie (belang)                               .92

Tabel 6.6: de Cronbach's alpha waarden van de zes schalen behorende tot de
professionele kwaliteit-vragenlijst.
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De'Cronbach's alpha' waarden zijn voor alle schalen hoog te noemen. Dit betekent dat de
items per schaal een hoge samenhang vertonen. Vanuit overwegingen van de betrouw-
baarheid van de schalen, is er geen aanlei(ling om een item te verwijderen uit een schaal.

Een andere interpretatie zou kunnen zijn dat niet alleen items binnen een schaal sterk
samenhangen, maar dat alle items uit de vragenlijst samenhangen. Deze interpretatie ligt
binnen de lijn van onze vooronderstellingen uit hoofdstuk 4 (model voor organisatie,
kwaliteit en personele functie). In hoofdstuk 4 hebben we immers een bepaalde samen-
hang tussen de drie orientaties verondersteld. Een lerende orientatie op de personele
functie is niet mogelijk zonder tegelijkertijd een interne en een externe orientatie op de
personele functie. Bovendien is een externe orientatie op de personele functie niet
voorstelbaar zonder een interne orientatie op de personele functie.

Om dit na te gaan hebben we vastgesteld in hoeverre de verschillende schalen met elkaar
correleren (zie bijlagen). Het blijkt dat de organisatiegedragschalen van de drie orientaties
sterk significant met elkaar samenhangen. Hetzelfde geldt voor de belangrijkheidsschalen.
Dit zou kunnen leiden tot de interpretatie dat niet alleen de items per schaal sterk
samenhangen, maar dat ook alle items sterk met elkaar samenhangen. Kennelijk zijn de
drie orientaties onderling afhankelijk. Deze conclusie hangt samen met onze theoretische
veronderstellingen uit hoofdstuk 4 "kwaliteit, organisatie en personele functie". Een
concurrerende verklaring zou kunnen zijn dat de respondenten geen drie verschillende
orientaties waarnemen, maar den organisatorische orientatie op de personele functie. Met
behulp van het huidige onderzoeksdesign kunnen we hierover verder geen uitspraken
doen.

Factoranalyse
Over de items is een factor-analyse uitgevoerd, met als doel te bekijken in hoeverre de
theoretisch geconstrueerde schalen behorende tot het begrip professionele kwaliteit, ook
vanuit de empirie steun vinden. We bespreken (voor de berekeningen zie bijlagen) alleen
de resultaten van factor-analyse uitgevoerd over de belangrijkheidsitems omdat:
•  we willen weten in hoeverre de interne, externe en lerende orientatie-schaten terug te

vinden zijn in data vanuit de optiek van wat de respondenten belangrijk vinden, en niet
vanuit de optiek wat de respondenten van toepassing vinden voor de laijgsmacht;

•  de van toepassings-items teveet missing values vertoonden, om een factor-analyse te
kunnen uitvoeren.

De algemene conclusie is dat de drie orientatie schalen, , niet bevestigd worden door de
factor-analyse. De factor-analyse over alle 72 belangrijkheidsitems laat zien dat er 23
factoren zijn die een eigenwaarde hebben van meer dan 66,1, terwijl volgens het theoretisch
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model  er drie factoren  (de drie orientaties)  of 18 factoren (drie orientaties  maal  zes
personeelsactiviteiten) te onderscheiden zouden zijn. De eerste factor verklaart  19% van
de variantie, hetgeen beduidend meer is dan de variantie die wordt verklaard door de
tweede of derde factor. Items die .50 of meer samenhangen met de eerste factor, zijn
uitsluitend afkomstig van de externe of lerende orientatie. Nagenoeg alle items van de
eerste factor hebben te maken met het optimaal inzetten van het menselijk potentieel op de
werkvloer, zoals bijvoorbeeld participatie van de werkvloer bij reorganisaties, invloed
werkvloer op formatieplanning of gelegenheid om eigen ideeen te ontwikketen. We
zouden deze eerste factor kunnen zien als een alternatieve schaal (naast de door ons
geconstrueerde orientatie-schalen), die we zouden kunnen benoemen als een
'empowerment'-schaal.

De factor-analyse per orientatieschaal bevestigt ook niet de theoretische vermoedens. De
verwachting is dat er slechts 1 factor zou zijn met een eigenwaarde van groter dan 1, maar
ook hier zijn er per orientatie 7 factoren met een eigenwaarde groter dan  1. Wel is het zo
dat steeds de eerste factor beduidend meer van de variantie verklaart, dan de overige
factoren. Ook in het geval van de belangrijkheidsitems zouden we kunnen besluiten om
verder te gaan met die items  die  .50 of meer samenhangen met de betreffende factor.  Ook
hier laten we op gronden van validiteit (veel items zouden dan wegvallen) en op gronden
van onderlinge vergelijkbaarheid (de items dekken niet meer alle zes activiteitenvelden van
de personele functie) deze handelwijze achterwege.

Lisrel-analyse
Naast de factor-analyse is ook nagegaan of het theoretisch model stand houdt in een
Lisrel-analyse (JOreskog & SOrbom 1993). Factor-analyse en Lisrel-analyse verschillen
fundamenteel van elkaar. Een factor-analyse is een exploratieve analyse; de items worden
geanalyseerd zonder uit te gaan van de theoretisch geconstrueerde schalen. Een Lisrel-
analyse is daarentegen een confirmatieve analyse. Met een Lisrel-analyse wordt nagegaan
in hoeverre een theoretisch model bevestigd wordt door de data. De Lisrel-analyse

gebruikt als input ten eerste een correlatie-matrix waarin de correlaties tussen alle
variabelen zijn opgenomen. Ten tweede kan men een model opgeven, waarin de
veronderstelde relaties tussen de waargenomen variabelen (items) en latente variabelen
(concepten) zijn weergegeven. Als output presenteert Lisrel een model waarin de
correlaties zijn weergegeven tussen de waargenomen variabelen en de latente variabelen.
Met behulp van een Lisrel-analyse kan vervolgens nagegaan worden in hoeverre er een
aansluiting is tussen de berekende correlaties van het theoretisch model en de werkelijke
correlaties tussen de variabelen. Voor het controleren van deze aansluiting gebruiken we
twee indices die aangeven in hoeverre er sprake is van aansluiting ('fit') tussen model en
de gevonden data: de chi-kwadraat (5%-significantie-niveau) en de 'Non-normed fit
index' (NNFI). Er is aansprake van aansluiting indien de chi-kwadraat niet significant is en
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indien de NNFI, die kan varieren tussen 0 en 1, groter is dan .90 (zie Joreskog en Sorbom
1993). De volgende stappen hebben we gevolgd bij de Lisrel-analyse van de items van de
vragenlijst over de professionele kwaliteit van de personele functie. Gegeven het grote
aantal items (72) en gezien het aantal respondenten (197), hebben we de Lisrel-analyse per
activiteitenveld van de personele functie uitgevoerd. Dus de onderstaande stappen hebben
we per activiteitenveld herhaald.

Stappen in de Lisrel-analyse
• invoer van het model, door per activiteitenveld aan te geven welke items bij

respectievelijk de interne, externe en lerend orientatie horen;
•   invoer van de correlatie-mabix;
•  analyse van de resultaten en controleren of de berekende correlaties van het model

voldoende aansluiting vertonen met de werkelijke correlaties tussen de items
• eventueel bijstellen van het model

Resultaten Lisrel-analyse (zie bijlagen):
•  conform de NNFI is er voldoende aansluiting tussen het model en de data. Dit gegeven

komt terug bij ieder van de 6 Lisrel-analyses die per activiteitenveld zijn uitgevoerd;
• conform de chi-kwadraat indice voor aansluiting tussen model en data, blijkt deze

aansluiting aanwezig te zijn bij de activiteitenvelden bemensen, beoordelen, belonen,
maar niet bij de actiteitenvelden organiseren, participeren en ontwikkelen;

• sommige items die behoren tot een bepaalde orientatie (intern, extern of lerend) co-
varieren;

•   naar aanleiding van deze analyse hebben we de items 15 (behorende tot de interne
orientatie) en item 66 (behorende tot de lerende orientatie) verwijderd.

Conclusie is dat het geoperationaliseerde model voor de kwaliteit van de personele functie
weliswaar geen perfecte aansluiting vertoont met de data, maar dat met name de NNFI
aantoont dat er een redelijke aansluiling is tussen model en data.

Analyse gebruikerskwaliteit vragenlijst

In deze paragraaf analyseren we de gebruikerskwaliteit vragenlijst aan de hand van de
volgende thema's:
• missing values;
•   scheefheid van de frequentieverdelingen van de items;
•   betrouwbaatileid van de geconstrueerde schalen;
• factor-analyse;
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• Lisrel-analyse.

De items en de scores op de items behorende tot de gebruikerskwaliteit vragenlijst zijn
opgenomen in de bijlagen.

Missing values
De missing value problematiek is bij deze vragentijst veel geringer dan bij de vragenlijst
professionele kwaliteit. Er waren drie items (101c, 104b, 205) waarbij meer dan 30
respondenten een missing value (9) hebben ingevuld. Om de consequenties van de missing
values zoveel mogelijk te beperken hebben we de schalen geconstrueerd met behulp van
een formule (zie bijlagen) die de items zodanig sommeert dat de respondenten die een
missing value invullen niet de gemiddelde score van de schaal beinvloeden. Daarnaast
hebben we de factor-analyse beperkt tot de belangrijkheidsitems (zie aldaar).

Analyse scheejheid
Een item definieren we ook hier als links scheef verdeeld indien 50% of meer van de
respondenten de waarde 1 en 2 ((zeer) tevreden/belangrijk) heeft ingevuld. Een item is
rechts scheefverdeeld indien 50% of meer respondenten de waarde 4 en 5 ((zeer) ontevre-
den/onbelangrijk) heeft aangelauist. In het algemeen valt op dat de tevredenheidsitems niet
scheef zijn verdeeld. Hierop zijn twee uitzonderingen. Een eerste uitzondering zijn twee
rechts scheef verdeelde tevredenheidsitems. Deze items gaan over de manier waarop
medewerkers worden bevorderd respectievelijk de manier waarop medewerkers worden
beloond. Dit betekent dat meer dan 50% van de respondenten zeer ontevreden is over deze
twee items. Daarnaast zijn er vier items links scheef verdeeld, dat wil zeggen dat 50% of
meer van de respondenten hiermee (zeer) tevreden is. Dit zijn drie items die te maken
hebben met het service-niveau (dus de manier van dienstverlening) van de lijnmanager en
66n item met betrekking tot dienslverlening van de personeelsfunctionaris. Ook bij deze
vragenlijst zijn nagenoeg alle belangrijkheidsitems scheef verdeeld. Dit betekent dat de
respondenten alle items belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Deze items discrimineren
derhalve in mindere mate dan de tevredenheidsvragen. Ook hier zijn wellicht twee
conclusies te trekken. Op de eerste plaats kan het zo zijn dat de respondenten daadwerke-
lijk alle activiteiten van de personele functie en alle aspecten van de dienstverlening even
belangrijk vinden. Een tweede conclusie kan wederom zijn dat respondenten alles even
belangrijk vinden, indien zij niet gedwongen worden een keuze te maken. Op basis van dit
gegeven hebben we de 5-punts schaal van de belangrijkheidsitems ook hier
getransformeerd tot een 3-puntsschaal, waarbij de waarden 3,4 en 5 zijn gehercodeerd tot
de  waarde  3.  Op deze manier  zijn deze items minder scheef verdeeld (evenals  bij  de
vragentijst professionele kwaliteit).
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Betrouwbaarheid van de geconstrueerde schalen
Op basis van ons theoretisch model hebben we de volgende schalen onderscheiden:

•           gebruikerskwaliteit van de personele functie (tevredenheid en belangrijkheid);
•     gebruikerskwaliteit over dienstverlening personeelsfunctionaris (tevredenheid en

belangrijkheid);
•      gebruikerskwaliteit over dienstverlening lijnmanager (tevredenheid en belangrijk-

heid);

Onderzocht is in hoeverre deze schalen betrouwbaar zijn. In de bijlagen zijn de relevante
berekeningen opgenomen. We beperken ons hier tot de voornaamste conclusies. Alle
schalen vertonen een hoge alpha. Het weglaten van items heeft nauwelijks invloed op de
alpha's van de schalen. 'Uiterlijke vorm' is een item die het minst correleen met de schaal
waar dit item bijhoort, maar ook het eventueel weglaten van dit item verhoogt nauwelijks
de betrouwbaarheid van de schaal. Tegelijkertijd is er een hoge correlatie tussen de items
behorende tot de tevredenheidsschalen. Hetzelfde geldt voor de items van de
belangrijkheidsschalen. Dit betekent dat de schalen onderling samenhangen, ofwel een
samenhang tussen de inhoudelijke kwaliteit enerzijds en het serviceniveau van de
dienstverlening anderzijds. Er is nauwelijks tot geen samenhang tussen de tevredenheids-
en de belangrijkheidsscores. Dit duidt crop dat deze twee waarderingen van de
respondenten van elkaar onafhankelijk zijn

Factor-analyse schalen
Met behulp van de factor-analyse willen we trachten enige ondersteuning te verkrijgen
voor het theoretisch model. In de bijlagen zijn de uitkomsten van de factor-analyses
opgenomen. We hebben een factor-analyse afzonderlijk uitgevoerd over de
belangrijkheidsitems behorend tot:
• gebruikerskwaliteit personele functie;
• dienstverlening personeelsfunctionaris;
• dienstverlening lijnmanager.
Ook hier zijn we enkel uitgegaan van de belangrijkheidsitems. Reden is dat voor het testen
van de geconstrueerde schalen relevanter is wat de respondenten van belang achten, dan
waarover zijn tevreden zijn in de Landmacht en Luchtmacht. Met betrekking tot de schaal
'gebndkerskwaliteit diensten van de personele functie' komt naar voren dat deze schaal uit
verschillende factoren bestaat. Blijkbaar wordt deze schaal als niet zo coherent
beoordeeld. De factoranalyse met betrekking tot de schaal 'gebruikerskwaliteit
dienstverlening personeelsfunctionaris' en de schaal 'gebruikerskwaliteit dienstverlening
lijnmanager' wijst uit dat deze twee schalen ieder uit slechts 1 factor bestaat. Deze twee
schalen kunnen derhalve als samenhangend beoordeeld.
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Lisrel-analyse
Evenals in de vorige vragenlijst, hebben we hier ook een Lisrel-analyse toegepast op de
data. Dit houdt in dat we onze theoretisch geconstrueerde schalen over gebruikerskwaliteit
(model) als uitgangspunt nemen, en bekijken in hoeverre er een 'aansluiting is tussen de
modellen en de data. Een Lisrel-analyse is uitgevoerd met betrekking tot gebruikers-
kwaliteit diensten van de personele functie, gebruikerskwaliteit dienstverlening door de
personeelsfunctionaris en gebruikerskwaliteit dienstverlening door de manager. De
resultaten van deze analyse zijn opgenomen in de bijlagen. Conform de NNFI blijkt er een
aansluiting te zijn tussen de berekende relaties tussen de items van het model voor
gebruikerskwaliteit diensten enerzijds en de daadwerkelijke gevonden correlaties tussen
items anderzijds. Hetzelfde geldt voor het model voor gebruikerskwaliteit dienstverlening
personeelsfunctionaris en het model gebruikerskwaliteit dienslverlening manager. De chi-
kwadraat als maat voor aansluiting tussen model en data laat enerzijds zien dat het model
voor gebruikerskwaliteit diensten niet bevestigd wordt door de data. Anderzijds blijken de
modellen voor gebruikerskwaliteit dienstverlening door de personeelsfunctionaris en door
de manager, wel te worden bevestigd door de data. Conclusie is dat er geen perfecte
aansluiting is tussen de modellen en de data, maar dat de modellen enigszins worden
bevestigd door de data.

6.7 Conclusies

Het meetinstrument beoogt de professionele en de gebruikerskwaliteit van de personele
functie te meten. Hiervoor zijn respectievelijk een vragenlijst 'professionele kwaliteit' en
een vragenlijst 'gebruikerskwaliteit ontwikkeld. Bij beide vragenlijst zijn de zes
activiteitenvelden van de personele functie als uitgangspunt genomen: bemensen, belonen,
beoordelen, ontwikkelen, organiseren, participeren. De vragenlijsten zijn opgenomen in de
bijlagen.

In het vooronderzoek zijn de twee vragenlijsten getest op inhouds- of begripsvaliditeit,
toepasbaarheid en discriminerend vermogen. Op basis hiervan is het meetinskument
bijgesteld

In het hoofdonderzoek zijn ca. 1000 respondenten aangeschreven. De respons was 48%.
197 respondenten met betrekking tot de professionele kwaliteit-vragenlijst hebben
gereageerd en 277 respondenten bij de gebruikerskwaliteit-vragenlijst. De non-respons zou
kunnen worden verklaard door onderzoeksmoeheid, werkdrukte door de vele
herstructureringen en langdurige oefeningeduitzendingen in het buitentand.
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De missing-value-analyse wijst uit dat respondenten (lijnmanagers) met name 'weet niet'
hebben ingevuld bij vragen die te maken hebben met specifieke personeelsaangelegen-
heden. Kennelijk is de personele functie van de krijgsmacht tot op zekere hoogte een
specialistische functie en niet een volledig gedeelde verantwoordelijkheid tussen het
lijnmanagement en personeelszaken.

Bijna alle belanglijkheidsitems zijn scheef verdeeld, zowel bij de professionele kwaliteit-
vragenlijst alsmede de gebruikerskwaliteit-vragenlijst. Respondenten blijken alle
elementen van de personele functie belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Slechts weinig
items zijn beantwoord met onbelangrijk. Een verklaring kan zijn dat de respondenten niet
gedwongen waren een keuze te maken in wat zij belangrijk vinden

De betrouwbaarheidsanalyses wijzen uit dat ieder theoretisch geconstrueerde schaal een
hoge betrouwbaarheids-alpha heeft. Daarnaast is het ook zo dat de schalen onderling
significant samenhangen. Dit komt overeen met onze theoretische vooronderstelling bij de
organisatorische orientaties: de interne, externe en lerende orientatie staan in een zekere
hiffrarchie tot elkaar. Een lerende orientatie is niet mogelijk zonder een externe orientatie.
Een externe orientatie is niet denkbaar zonder een interne orientatie.

De factor-analyses ondersteunen niet het theoretisch model. De theoretisch geconstrueerde
schalen worden niet bevestigd door de factor-analyse. Bij de vragenlijst organisatorische
orientatie kunnen we op basis van de factor-analyse een nieuwe schaal opstellen, die we
de vooralsnog de 'empowerment'-schaal noemen.

De Lisrel-analyes bevestigen de theoretisch geconstrueerde schalen van de organisa-
torische orientaties en van de gebruikerskwaliteit. Alhoewel er geen perfecte aansluiting is
tussen de berekende correlaties van theoretische modellen enerzijds en de daadwerkelijke
correlaties tussen de items anderszijds, kan worden gesteld dat de modellen overwegend
worden bevestigd door de data.
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7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de resultaten van ons veldonderzoek naar
de kwaliteit van de personele functie bij de krijgsmacht. We zullen ons beperken tot
de grote lijn en de samenhang van de resultaten Discussies en verklaringen van deze
resultaten komen aan de orde in hoofdstuk 8. De specifieke uitkomsten en
berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen. Wellicht ten overvloede vermelden we
hier dat de gegevens over de kenmerken van de onderzochte organisaties en de
respondenten (zoals geslacht, rang etc.) reeds zijn besproken in hoofdstuk 5 en 6.

In hoofdstuk  vier is het model voor de kwaliteit van de personele functie (figuur 7.1)
gepresenteerd. In hoofdstuk 6 hebben we het model geoperationaliseerd tot meetbare
grootheden. Professionele kwaliteit meten we met behulp van de interne, externe en
lerende orientatie. Gebruikerskwaliteit hebben we geconcretiseerd tot enerzij(is de
tevredenheid en het belang zoals de werknemer dat toekent aan de diensten en
dienstverleners van de personele functie, en anderzijds de meegemaakte kritieke
gebeurtenissen. Dit model vormt de leidraad van dit hoofdstuk. Achtereenvolgens
zullen we de relaties uit het model en de bijbehorende hypothesen behandelen.

kenmerken organisatie
A A

7.3 7.5

7.7

V

Professionele gebruikers
kwaliteit kwaliteit kritieke* interne orientatie * diensten ++ gebeurtenissen* exteme orientatie 7.7

*
dienstveriening 7.7* lerende orientati

7.2 7.4 7.6

A A

7.3 7.5

V

kenmerken individu

Figuur 7.1: operationeel model voor de kwaliteit van de personele functie, met
nummering van paragrqfen
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In paragraaf 7.2 bespreken we de frequentieverdelingen met betrekking tot de
professionele kwaliteit en in 7.3 bespreken we de kenmerken van de organisatie en de
personeelsfunctionaris/lijnmanager in relatie tot de professionele kwaliteit. In
paragraaf 7.4 bespreken we vervolgens de frequentieverdelingen met betrekking tot
de gebmikerskwaliteit. In paragraaf 7.5 komen de relaties tussen de kenmerken van
de organisatie, de werknemers als klant en de gebruikerskwaliteit aan de orde.
Analyse van de kritieke gebeurtenissen die de werknemers hebben ervaren met de
personele functie komen in paragraaf 7.6 aan de orde. Tenslotte worden de relaties
tussen professionele kwaliteit, gebruikerskwaliteit en kritieke gebeurtenissen
besproken in paragraaf 7.7.
De hypothesen die in hoofdstuk vier'Naar een model voor kwaliteit van de personele
functie" zijn geformuleerd en onderbouwd, zijn steeds het uitgangspunt voor analyse.
Per  aandachtsveld uit het kwaliteitsmodel (figuur 7.1) zullen de hypothesen worden
weergegeven. Vervolgens worden de relevante resultaten gepresenteerd, waarna de
hypothesen worden geconfronteerd met de resultaten.

Het exploratieve karakter van het onderzoek en het gegeven dat de meetinstrumenten
in ontwikkeling zijn, heeft twee consequenties voor de bespreken van de resultaten
bij de Landmacht en Luchtmacht. Ten eerste worden de hypothesen, die zijn
geformuleerd bij iedere relatie uit het model voor kwaliteit van de personele functie,
niet zozeer in de toetsende zin gebruikt maar vooral voor het richten van de analyse
van de data op onze verwachtingen. Ten tweede moet het trekken van conclusies op
basis van de resultaten met betrekking tot de Landmacht en Luchtmacht met enige

voorzichtigheid geschieden.

7.2 Professionele kwaliteit van de personele functie

De professionele kwaliteit van de personele functie kent zoals omschreven in
hoofdstuk 4, een interne beheersmatige, een extern adaptieve en een lerende
ontwikkelingsgerichte orientatie.

In deze paragraaf analyseren we de opinies van de personeelsfunctionarissen/
lijnmanagers over de interne, externe en lerende orientatie op de personele functie.
Deze orientaties, zoals omschreven in hoofdstuk 4, zijn opgebouwd uit een aantal
variabelen (zie tabel    7.1). De respondenten    van deze vragenlijst waren    de

lijnmanagers en personeelsfunctionarissen van de acht organisatie-onderdelen die in
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het onderzoek waren betrokken (voor een beschrijving van de kenmerken van deze
respondenten, zie par.  6.6.1).

Orientatie variabele toelichting op variabele

interne formalisering vastleggen van activiteiten in documenten

standaardisering voorspelbaar maken van activiteiten door routines en
procedures

centralisering concentratie van beslissingsbevoegdheid bij de top

planning mate waarin toekomstige activiteiten zijn vastgelegd

externe externe adaptatie mate waarin de personele functie zich aanpast aan ex-
terne omstandigheden en de behoeften van externe

actoren

interne adaptatie mate waarin de personele functie zich aanpast aan
interne omstandigheden en de behoeften van interne
actoren

lerende cultuur mate van openheid en reflectie in de organisatiecultuur

leerprocessen mate waarin double loop learning mogelijk is danwel
daadwerkelijk plaatsvindt

probleemaanpak mate waarin probleem-gerichte aanpak plaatsvindt
(inquiry driven action)

Tabel  7.1:  De  drie  orientaties  op  de  personele functies  en  de  daartoe  behorende
variabelen.

In deze paragraaf zullen we bekijken hoe de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers uit de land- en luchtmacht denken over de professionele kwaliteit van
de personele functie.

Hypothesen over de professionele kwaliteit
•   Van een omgevingsgerichte orientatie op het gebied van de personele functie zal

pas sprake zijn als de beheersorientatie goed ontwikkeld is;
•   van een lerende orientatie op het gebied van de personele functie zal pas sprake

zijn als de omgevingsgerichte orientatie goed ontwikkeld is.
Deze hypothesen zijn gebaseerd op het idee dat de drie orientaties van professionele
kwaliteit elkaar niet uitsluiten, maar een voorwaarde voor elkaar zijn. De interne
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orientatie (beheer) is een voorwaarde voor de externe orientatie (omgevings-
gerichtheid), die weer een voorwaarde is voor de lerende orientatie (ontwikkeling).

Resultaten

In de onderstaande tabellen staan de frequentieverdelingen van de drie orientaties
vermeld.

zeer van van toepassing  min of meer met van in het geheel     |
toepassing van toepassing toepassing met van

toepassing

n%n %n% n%n%
interne 3 2% 96 49% 95 48% 2  1% 1  1%
orientatie

 

externe 0 0% 19 10% 121 61% 54 27% 3  2%
orientatie

lerende 0 0% 14 7% 141 72% 41 21% 1  1%
orientatie

Tabel 7.2: De mate waarin een bepaalde orientatie op de personele functie van
toepassing is in de krugsmacht volgens de lijnmanagers en perso-
neelsjunctionarissen N =  197



Hoofdstuk 7 resultaten veldonderzoek 177

zeer belangrijk belangrijk min/meer niet in het geheel    ;

belangrijk belangrijk niet

belangdjk

n %n %n %n %n%
interne 33 17% 154 79% 6  3% 2  1% 1  1%
orientatie

externe orien- 22 11% 152 78% 19 10% 0  0% 2  1%
tatie

lerende orien- 17 9% 158 81% 18 9% 2 1% 0 0%
tatie

Tabel 7.3: De mate waarin een bepaaide orientatie op de personele functie van
belang is voor de krijgsmacht, volgens de lijnmanagers en personeelsfunctionarissen
N = 197

organisatiegedrag belangrijkheid
gem. stddev min max gem. stddev min max

interne orientatie 2.47 .48 1.25 4.67 1.86 .48 1.08 5.00

externe orientatie 3.17 .56 1.57 4.65 1 99 .49 1.00 5.00

lerende orientatie 3.12 .48 1.67 4.18 2.00 .42 1.17 4.08

Tabel 7.4: Gemiddelde scores op de drie orientaties,  1  = zeer van toepassing resp.
zeer belangrijk; 5 = in het geheel niet van toepassing resp. zeer onbelangrijk:
standaarddeviatie, minimumwaarde, maximumwaard N =  197.

Het blijkt dat de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers van mening zijn dat de
inteme orientatie meer dan de externe of lerende orientatie van toepassing is voor de
personele functie binnen de land/luchtmacht. Ruim 50% van hen vindt de interne
orientatie zeer van toepassing of van toepassing. Voor de externe orientatie is slechts
10% deze mening toegedaan. Voor de lerende orientatie is dit 7%. Deze bevindingen
conwasteren  met het belang dat zij toekennen aan de drie orientaties. 96% vindt de
interne orientatie zeer belangrijk tot belangrijk. 89% respectievelijk 90% vindt de
exteme en de lerende orientatie van groot belang
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Indien we kijken naar de afzonderlijke variabelen waaruit iedere orientatie is
opgebouwd (zie tabel  7.1  en voor de berekeningen in de bijlagen), dan ontstaat het
volgende beeld. Met betrekking tot de interne orientatie vinden de
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers dat de personele functie in hoge mate
wordt gekenmerkt door formalisering. Het minst wordt de interne orientatie op de
personele functie van de krijgsmacht gekenmerkt door de variabele centratisering. Bij
de externe orientatie vinden zij de interne en externe adaptatie in gelijke mate van
toepassing voor de externe orientatie. De lerende orientatie op de personele functie
wordt in mindere mate gekenmerkt door een probleemgerichte aanpak: men leert in
mindere mate van eerdere ervaringen, dan mogelijk zou zijn. De personele functie
wordt in meerdere mate gekenmerkt door een cuttuur waarin het nemen van risico's
en het leren van fouten wordt gewaardeerd. De personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers vinden formalisering standaardisering en planning belangrijke
aandachtspunten voor de personele functie. Centralisatie wordt een minder belangrijk
onderded van de interne orientatie gevonden. De variabelen externe adaptatie en
interne adaptatie, behorende tot de externe orientatie, alsmede de variabelen lerende
cultuur, leerprocessen en probleemgerichte aanpak behorende tot de lerende
orientatie, worden alle van belang gevonden door de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers, maar in mindere mate dan de variabelen behorende tot de interne
orientatie.

Confrontatie

Personeelsfunctionarissen en lijnmanagers achten alle drie de orientaties van belang
voor de personele functie. In de perceptie van de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers staan deze drie orientaties naast elkaar en sluiten ze elkaar niet uit. Dit
wil niet zeggen dat de lijnmanagers en personeelsfunctionarissen van mening zijn dat
de krijgsmacht zich volledig bevindt in het stadium van de externe of de lerende
orientatie. Zij zijn van oordeel dat de drie orientaties niet in dezelfde mate van
toepassing zijn voor de personele functie van de krijgsmacht. De interne orientatie is
in hun ogen meer van toepassing op de krijgsmacht dan de externe of lerende
orientatie. Deze uitkomst kan op minstens twee manieren worden geYnterpreteerd. Op
de eerste plaats kan gesteld worden dat de denkbeelden van

personeelsfunctionarissen en lijnmanagers zich al in de fase van de externe gerichte
en lerende organisatie bevinden, maar dat in hun ogen de krijgsmacht nog niet zo ver
is. Op de tweede plaats kan men zich afvragen wat de implicaties zijn van een
personele functie die voomamelijk op een beheersmatige manier is georganiseerd,
terwijl de organisatie zich bevindt in tamelijk turbulente omstandigheden.
concurreren op de externe arbeidsmarkt (voorheen kon men gebruik maken van
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dienstplichtigen), extern opgelegde bezuinigingen en inkrimpingen (reductie
personeelsbestand van 25% - 50% binnen tien jaar), daadwerkelijke operationele
inzet (na 40-50 jaar van 'alleen' voorbereiding en oefening), veranderende taakstelling
(van grootschalig conflict naar kleinschalig chirurgisch optreden). Consequenties
hiervan zouden kunnen zijn:
•           niet halen van de wervingstaakstellingen in kwantitatieve of kwalitatieve zin;
•       uitstroom van personeelsleden die 'goed' zijn in termen van de arbeidsmarkt

en worden aangetrokken door organisaties met betere voorwaarden.

Ten aanzien van de geformuleerde hypothesen kunnen we stellen dat zij niet kunnen
worden verworpen op basis van deze resultaten. Kern van de twee hypothesen is dat
de interne orientatie een voorwaarde is voor de externe orientatie. De externe
orientatie is weer een voorwaarde voor de lerende orientatie. Het blijkt uit de
resultaten dat de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers alle drie de orientaties
van belang achten. De orientaties sluiten elkaar derhalve niet uit. Ook het resultaat
dat met name de interne, en in mindere mate de externe en lerende orientatie van
toepassing is op de personele functie van de Landmacht en Luchtinacht, ligt in de lijn
van de hypothesen.

7.3 Relaties tussen professionele kwaliteit, kenmerken respondenten en
organisatie

De vraag in deze paragraaf is: hoe hangt orientatie op de personele functie (intern,
extem oflerend) samen met kenmerken van de respondenten of de organisatie waarin
zij werkzaam zijn?
Respondenten zijn de personeelsfunctionarissen en de lijnmanagers. Deze
respondenten zijn reeds beschreven in hoofdstuk 6. Over deze relaties hebben we in
hoofdstuk 4 een aantal hypothesen geformuleerd. De toetsing van deze hypothesen
wordt in deze paragraaf besproken. De onderzochte kenmerken van de organisatie en
respondenten zijn:
• kenmerken organisatie waarin de respondent werkzaam is:

•          Landmacht (KL) versus Luchtmacht (Klu);
•          de acht onderzochte organisatie-onderdelen;

•         kenmerken van de respondent:
• militair versus burger;
•         leeftijd en aantal dienstjaren;
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• hierarchische positie
•         werkzaam in de personele functie sector.

De relaties tussen deze onafhanketijke variabelen enerzijds en de verschillende
schalen van de professionele kwaliteit ( de afhankelijke variabelen )anderzijds
hebben we onderzocht met behulp van een regressie-analyse en een analyse  naar
significante verschillen in gemiddelde scores tussen de respondenten met
verschillende kenmerken ('anova'-analyse). Een overzicht van alle

onderzoeksgegevens is opgenomen in tabel 7.5 en 7.6. In tabel 7.5 zijn de
multivariate regressie-analyses vermeld en in tabel 7.6 de bivariate anova-analyses.
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Orientatie;
interne interne externe externe lerende lerende

orientatie: orientatie: orientatie: orientatie: orientatie: orientatie:

toepassing belang toepassing belang toepassing belang

verklaarde
099 .027 .108          0 160 0

variantie r2

organisatie- ntb ntb ntb ntb ntb ntb

onderdeel

KL-Klu                   0                   0                   0                   0                   0                      0

  militair -                         0                        0                        0                        0                        0                            0

burger

leeftijd .294**         0         .373**         0         .319**          0

dienstjaren
410*** .164* .319**        0 .413*** 0

hierarchische             0                   0                   0                   0 .209** 0

positie =

 

burger +
militair

uren besteed              0                   0              - 215**              0                   0                     0
aan perso-
neelszorg/
beleid/ beheer
werkzaam op 0,214**          0              0              0          -.240**            0personeels-
gebied

•             getal geeft de b*ta- coel icient weer uit de regressievergelijking.

•            0 = geen signijicante samenhang;
•               nib  = niet  te bepalen vanwege het  meetniveau van de variabele.
•           * p-out < .1; **  p-out < .05; *** p-out < .01;

Tabel 7.5 Resultaten multivariate regressie-analyse (backwards procedure) met als
afhankelijke variabele de orientatie op de personele functie en als onafhankelijke
variabelen de  kenmerken van de respondenten
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interne interne externe externe lerende lerende orientatie:

orientatie: orientatie: orientatie: orientatie: orientatie: belang
toepassing belang toepassing belang toepassing

organisatie-
onderdeel 3.6*** 2.2**              0                  0                 0                      1.9*

KL-Klu                     0                    0                    0                    0                    0                           0

militair -                   0                 0                 0                 0                 0                        0
burger

dienstjaren            0           2.3**           0             0             0                  0
leeftijd 0              2.6**              0                 0                 0                      2.0*

rang 2.8** 0        n-vormig        0             0                  0
militairen) 2.7 **

schaal                        0                 0               2.7*               0                  0                        0
(burgers)

hierarchische             0                 0 3.4** 2.6*               0                        0
positie =
burger +
militairen

uren besteed             0             25**             0             2.5**             0                      0
aan

personeels-
zorg/ beleid/
beheer

werkzaam op 5.1**         0           0           0           0               0personeels-
gebied

cilfer  F-waarde;   *  p<.10; **  p<.05;  ***p<.01;  0  geensignificanteverschil

Tabel 7.6: Resultaten bivariate anova-analyses met als qfhankelijke variabele de
orientatie  op  de  personele functie  en  als  onqfhankelijke  variabelen de  kenmerken van
de respondenten

Voordat we specifiek ingaan op de afzonderlijke relaties, willen we eerst een aantal
algemene opmerkingen maken. Ten eerste laat de regressie-analyse zien dat de
onafhanketijke variabelen tezamen slechts tussen 0%  en 1% van de totale variantie
van de afhankelijke variabelen verklaren. Dit betekent dat de organisatie-positie
variabelen (zoals rang burger versus militaire, organisatie-onderdeel) en de
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demografische variabelen (leeftijd) slechts een klein deel van de variantie van de
orientaties op de personele functie verklaren. Hieruit kunnen we concluderen dat de
relaties statistisch significant zijn, maar niet substantieel significant zijn.

Ten tweede valt op dat er soms verschillen zijn tussen de uitkomsten van de bi-
variate anova-analyses en de multivariate regressieanalyses. Een eerste verklaring is
het verschil in antwoordcategorieen van de onafhankelijke variabelen bij de anova-
analyses en de regressie-analyses. Het gaat om de variabelen dienstiaren, uren
besteed aan personeelszorg/beheer/beleid en  leeftijd. Bij de anova-analyses is slechts
sprake van een beperkt aantal antwoordcategorieen en bij de regressie-analyses juist
veel antwoordcategorieen. Een voorbeeld hiervan is de variabele dienstjaren. Deze
variabele kent bij de anova-analyse slechts 4 antwoordcategorieen: (0-10 dienstjaren,
10-20 dienstjaren, 20-30 dienstjaren, 30 en meer dienstjaren). Dit was noody,ikelijk
voor het creeren van groepen respondenten, waarbij werd bekeken of deze groepen
significant verschillend gemiddelde scores hebben op de orientatie op de personele
functie. Bij de regressie-analyses was deze antwoordcodering niet noodzakelijk en
konden de oorspronkelijke antwoordcategorieen intact blijven. Derhalve kennen de
onafhankelijke variabelen bij de regressie-analyses een grotere spreiding waardoor
eerder significante resultaten kunnen worden opgemerkt. Op de tweede plaats zijn de
verschillen minimaal, waardoor het niet uitgesloten is dat deze verschillen worden
veroorzaakt door toevalligheden, die samenhangen met de verschillende
berekeningsprocedures van anova-analyses en regressie-analyses.

Ten derde valt op dat de verklaarde variantie (zie regressie-analyses) groter is bij de
gedragsvragen dan bij de belangrijkheidsvragen. Een verklaring kan zijn dat de
gedragsvragen een grotere spreiding kennen dan de belangrijkheidsvragen. De meeste
respondenten, ongeacht hun organisatie of individuele kenmerken, vinden namelijk
alle orientaties van groot belang.

In de paragrafen 7.3.1 en 7.3.2. gaan we in op de specifieke (met name statistisch
significante) relaties tussen respectievelijk de organisatie-kenmerken en de
individuele kenmerken enerzijds en de orientatie op de personele functie anderzijds.

Relatie professionele kwaliteit en kenmerken organisatie

Hierbij hebben we gekeken naar twee kenmerken van de respondenten:
•    het organisatieonderdeel waarin de respondent werkzaam is;
•  het krijgsmachtonderdeel (Landmacht of Luchtmacht) waartoe de respondent

behoort.
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Type organisatie 1 Landmacht Luchtmacht

beleidsorganisatie directie materieel directie operatien

opleidingsorganisatie opleidingscentrum luchtmacht opleidingsschool
intendance

technisch/ 750 depot mechanisch vliegtuigmaterieel  en'

onderhoudsorganisatie verzorgingscommando straalmotoren

operationele organisatie 130 gemechaniseerde groep geleide wapens
brigade De Peel

Tabel 7.7: De acht onderzochte cases.

De krijgsmachtorganisatie en deze acht cases zijn reeds uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 5. We vermelden hier enkel enige bijzonderheden over de cases, relevant
voor de analyse van de data. Binnen de Land- en Luchtmacht is een aantal
onderdelen te benoemen die 'verder' zijn ontwikkeld in termen van bedrijfsvoering
(zie hoofdstuk 5). Bij de Landmacht zijn dit op de eerste plaats de zogenaamde
proeftuinen. Dit zijn organisatie-onderdelen waarbinnen wordt geexperimenteerd met
decentralisatie van PIOFAH-bevoegdheden, waaronder dus ook de personele functie,
en met contractmanagement. Bij de Luchtmacht is er een onderdeel dat werkt met de
invoering van sociotechnische designprincipes. In concreto gaat het om de volgende
organisatie-onderdelen:
•  DMVS (onderhoudsfabriek luchtmacht voor vliegtuigen): invoering

sociotechnische design-principes;
• OCINT: opleidingsonderdeel voor de intendance van de landmacht:

experiment met RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid) en decentralisatie
personeelsbeleid;

•       750 verzorgingscommando: dit is een organisatie-onderdeel dat is belast met
het onderhoud aan materieel van verschillende eenheden van de landmacht;
binnen dit onderdeel wordt geexperimenteerd met klantgerichtheids-
instrumenten.

De Luchtmacht en de Landmacht bevinden zich beide in hetzelfde stadium van
ontwikkeling van de personele functie. Beide hebben na de val van de Berlijnse muur
een start gemaakt met de verbetering van de bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 5
"Beschrijving van de casus krijgsmacht"), zoals geYnitieerd door de politieke top van
de krijgsmacht.
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Hypothesen

•    de Land- en Luchtmacht kennen een sterke interne orientatie en een minder sterke
externe en lerende orientatie;

•  de interne, externe en lerende orientatie worden alle drie van belang gevonden
door de respondenten van de Land- en Luch#nacht;

•  de externe en lerende orientatie van de personele functie scoren (zowel qua
organisatiegedrag als belang) relatief hoog bij organisatie-onderdelen die ook op
andere terreinen van bedrijfsvoering (PIOFAH-functies) een externe en lerende
orientatie ontwikkeld hebben of ontwikkelen.

Resultaten

We bespreken hier enkele statistisch significante resultaten. De resultaten laten een
wisselend beeld zien voor wat betreft de drie orientaties. De lijnmanagers en
personeelsfunctionarissen afkomstig uit 13e gemechaniseerde brigade vinden in
vergelijking met hun collega's afkomstig uit andere eenheden, dat de interne
orientatie het minst van toepassing is voor hun eenheid. Dit is opvallend omdat deze
eenheid een operationele eenheid is. De interne orientatie is relatief het meest van
toepassing bij twee eenheden waar men experimenteert met nieuwe
bedrijfsvoeringmethoden: 750 verzorgingscommando en het opleidingscentrum voor
de Intendance. De respondenten van 750 verzorgingscommando en het
Opleidingscentrum van de Intendance vinden de interne orientatie ook het meest
belangrijk. De interne orientatie wordt het minst belangrijk gevonden bij de directie
materieel van de Landmacht en de 13e gemechaniseerde brigade. De externe
orientatie vindt men in alle acht onderdelen even belangrijk en in dezelfde mate van
toepassing. Er zijn bij deze orientatie geen significante verschillen waar te nemen. Dit
geldt ook voor de mate waarin men de lerende orientatie van toepassing vindt: geen
significante verschillen. De lerende orientatie wordt het meest van belang gevonden
door de respondenten afkomstig van 750 verzorgingscommando en het
opleidingscentrum voor de intendance. Indien we het respondentenbestand opdelen
in Land- en Luchlmacht, dan blijkt dat deze twee groepen niet verschillend denken
over inteme, externe en lerende orientatie.
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Confrontatie

De verwachting conform ons theoretisch kader dat organisatie-onderdelen die qua
bedrijfsvoering verder zijn geevolueerd komt niet uit. Integendeel, het blijkt dat de
interne orientatie het meest van toepassing bij 750 verzorgingscommando en OCINT.
Deze twee eenheden werden juist verondersteld het meest bedrijfsmatig ontwikkeld
te zijn, en toch is daar de interne orientatie het meest van toepassing. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de nieuwe bedrijfsvoeringmethoden op een
beheersmatige, bureaucratische manier worden ingevoerd. Met andere woorden dat
de nieuwe boodschap (vernieuwing bedrijfsvoering) op een oude manier wordt
ge-mplementeerd. Wet vinden de respondenten afkomstig uit deze twee onderdelen
de lerende orientatie van groter belang dan respondenten afkomstig uit andere
onderdelen. Dit gegeven is w61 conform onze verwachtingen. Kennelijk hebben de
pogingen tot vernieuwing van de bedrijfsvoering niet geleid tot concrete resultaten,
maar wel tot een hogere bewustwording van het belang van een exteme/lerende
orientatie. Een ander opvallend gegeven is dat respondenten afkomstig van het
operationele onderdeel van de landmacht uit de steekproef, de 13e gemechaniseerde
brigade, de interne orientatie voor hun onderdeel het minst van toepassing vinden.
Mogelijkerwijs leidt het werken de in operationele context tot meer aandacht voor de
inhoud van het werk en minder aandacht voor opgelegde regels en plannen.
Opvallend is dat er gddn significant verschil in mening is tussen de respondenten van
de Landmacht en de Luchtmacht over de mate waarin de drie orientaties van
toepassing zijn en het belang dat men eraan toekent. Met andere woorden: er is geen
significant verschil van mening over de manier waarop de personele functie wordt
uitgevoerd en op welke manier het zou moeten worden uitgevoerd. Dit is opvallend
omdat traditioneel de leden van de twee krugsmachtdelen (en de marine) prat gaan op
hun eigen unieke cultuur, normen en waarden. De vermeende verschillen in de
krijgsmachtculturen zijn zelfs in de politieke discussie omtrent interservice-
samenwerking soms een argument geweest contra deze samenwerking.

We trekken de conclusie dat:
•   de hypothese  " de Land- en Luchtmacht kennen een sterke  interne  orientatie  en

een minder sterke externe en lerende orientatie" bevestigd wordt door de
resultaten;

•  de hypothese  "de interne, externe en lerende orientatie worden alle drie van
belang gevonden door de respondenten van de Land- en Luchtmachf' bevestigd
wordt door de resultaten;

•   de hypouiese  "De  externe  en  lerende  oritntatie van de personele functie scoren
(zowel  qua  organisatiegedrag  als  belang)  relatief hoog  bij  organisatie-onderdelen
die ook op andere terreinen van bedrij»oering (PIOFAH-functies) een externe
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en lerende orientatie ontwikkeld hebben ofontwikkelen- ookbevestigd wordt door
de resultaten.

Relatie professionele kwaliteit en kenmerken respondenten

In deze paragraaf worden mogelijke relaties tussen kenmerken van de
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers enerzijds en hun opvatting over
professionele kwaliteit anderzijds onderzocht. Onderzocht worden de kenmerken (1)
aantal dienstjaren, (2) positie/rang die men bekleedt en (3) of de respondent al dan
niet een personeelsfunctionaris of lijnmanager is.

Hypothesen

• Dienstjaren:
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met meer dienstjaren vinden de interne
onentatie belangrijker dan personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met minder
dienstjaren;

• hierarchische positie:
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met een hoge positie vinden de externe
en lerende orientatie van meer belang dan personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers op een lage positie;

• personeelsfunctionaris versus lijnmanager:
lijnmanagers hechten minder waarde aan de interne orientatie dan personeels-
functionanssen

Resultaten

Uit alle uitgevoerde regressie-analyses blijkt dat de variabele dienstjaren, meer dan de
andere onalhankehuke variabelen, het sterkste samenhangt met de mate waarin
respondenten de drie orientaties van toepassing vinden op de personele functie. Hoe
langer men bij Defensie weIkt, des te meer vindt men de drie orientaties van
toepassing. Er is nauwelijks een verband tussen het belang dat een respondent toekent
aan een orientatie en het aantal dienstjaren. Een dergelijke samenhang treffen we ook
aan tussen leeftijd en de mate waarin men de orientaties van toepassing vindt. Zoals
al eerder gesteld, worden de verschillen in resultaten tussen de anova-analyse en
regressie-analyse mogelijkerwijs veroorzaakt door een verschil in spreiding tussen de
hercodeerde variabele dienstjaren bij de anova-analyse en de niet hercodeerde
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variabele dienstjaren bij de regressie-analyse.

Met betrekking tot de hierarchische positie ziin twee kenmerken beschouwd:
•    voor de militairen is dat de rang;
•    voor de burgers is dat de ambtelijke schaal.
Deze twee kenmerken achten we representatief voor het begrip hierarchische positie.
Het bleek dat hier in grote mate sprake is van interactie-effecten met betrekking tot
het verschil militair-burger. Hierarchische positie, zonder een onderscheid te maken
naar burger- en militairpersoneel, hangt nauwelijks samen met de orientatie die een
respondent heeft op de personele functie. Ook blijkt uit de anova-analyses dat de
samenhangen tussen militaire rang en orientaties sterker zijn dan tussen burgerschaal
en orientaties. Wellicht wordt dit verklaard door het gegeven dat de verticale
doorstroom bij militairen groter is dan bij burgers. Militairen worden aangenomen
voor een bepaalde loopbaan bij de krijgsmacht. Burgers worden daarentegen in
grotere mate aangenomen voor een specifieke functie (met bijbehorend
schaalniveau). Derhalve maken we een onderscheid tussen burgers en militairen bij
de resultaten. en laten we de samengestelde variabele positie bij de regressie-analyse
en de anova-analyse buiten beschouwing. Hoe hoger de rang, des te meer zijn de
militaire respondenten van mening dat de personele functie wordt gekenmerkt door
een interne beheersmatige orientatie. Wat betreft de externe orientatie geldt dat de
groep militaire respondenten met de laagste rang en de hoogste rang de externe en
lerende orientatie het minst van toepassing vinden. Burgerpersoneel met een hoge
schaal vindt in lichte matedat de personele functie minder wordt gekenmerkt door een
externe orientatie dan burgerpersoneel met een lagere schaal. Er is niet ofnauwelijks
een significante samenhang tussen rang of schaal enerzijds en het belang dat een
respondent toekent aan een orientatie.

De derde onderzochte hypothese heeft te maken met de interne orientatie van de
personeelsfunctionaris versus de lijnmanager. Het blijkt dat personeelsfunctionarissen
de inteme orientatie minder van toepassing vinden dan lijnmanagers. Bovendien
vinden personeelsfunctionarissen dat de lerende orientatie meer van toepassing is dan
lijnmanagers.
Er is geen verband tussen het belang dat een respondent toekent aan een orientatie en
ofhij/zij lijnmanager of personeelsfunctionaris is.

Confrontatie

Over de relaties tussen de onderzochte kenmerken dienstjaren, hierarchische positie
en lijn/stafpositie en het oordeel van de respondenten over de professionele kwaliteit,
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kunnen we het volgende opmerken. De eerste hypothese (respondenten met meer
diens'jaren vinden de interne orientatie van groter belang) kan niet op basis van de
resultaten worden verworpen.
De tweede hypothese (hoe hoger de hierarchische positie, des te groter het belang dat
men toekent aan de externe en lerende orientatie) moet worden verworpen op grond
van de resultaten. Burgersfunctionarissen en militairen in verschillende
rang/schaalniveau vinden namelijk alle orientaties even belangrijk.
De derde hypothese moeten we ook geheel verwerpen op basis van deze uitkomsten.
Het al dan niet werkzaam zijn op personeelsbeleid gebied speelt nauwelijks rol bij het
belang dat men toekent aan de personele functie. Dit wordt mogelijkerwijs
veroorzaakt doordat zowel de lijnmanager alsmede de personeelsfunctionaris zich
bezig houden met personeelsactiviteiten en een verantwoordelijkheid hebben bij de
uitvoering van het personeelsbeleid. Een andere reden zou kunnen zijn dat de
Landmacht een functie-rotatie systeem kent, zodanig dat lunmanagers terecht kunnen
komen op personeelsfuncties en vice versa.

Tot zover de confrontatie tussen verwachtingen en resultaten. Het is daarnaast
interessant dat er een zeer sterke positieve samenhang is tussen dienstjaren en de
mate waarin men vindt dat de orientaties van toepassing zijn. Mogelijkerwijs kan dit
verband worden verklaard doordat respondenten die langer bij de krijgsmacht
werken, ook beter op de hoogte zijn van de verschillende aspecten van het
personeelsbeleid

7.4 Opinies van werknemers over gebruikerskwaliteit

In tegenstelling tot de vragenlijst over de orientaties op de professionele kwaliteit,
waarbij personeelsfunctionarissen en lijnmanagers de respondenten waren, zijn bij
deze vragenlijst de werknemers de respondenten. Dat wil zeggen dat de werknemer
werd 'aangesproken' als individuele werknemer, en niet als bijvoorbeeld controller,
personeelsfunctionaris of lijnmanager. In paragraaf  6.6.1   zijn deze respondenten
beschreven.

De resultaten zijn geclusterd rondom twee thema's: gebruikerskwaliteit van de
werknemer met betrekking tot de diensten van de personele functie en
gebruikerskwaliteit met betrekking tot de dienstverlening binnen de personele functie.

In hoofdstuk 3 ("Kwaliteit") hebben we gebruikerskwaliteit gedefinieerd als de mate
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waarin de gebruiker tevreden is met de diensten of dienstverlening. In hoofdstuk 2
("Personele functie") hebben we als diensten van de personele functie onderscheiden:
belonen, bemensen, ontwikkelen, beoordelen, organiseren, participeren. Aan de
werknemer als klant is gevraagd een oordeel te geven over hun tevredenheid en het
belang dat zij toekennen aan deze diensten. Daarnaast hebben de werknemers ook het
functioneren van de dienstverleners beoordeeld. Met betrekking tot de personele
functie zijn er twee dienstverleners in het spel: de locale personeelsfunctionaris en de
directe lijnmanager. Beide functionarissen hebben een (gezamenlijke)
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de personele functie. De respondenten
hebben deze twee functionarissen beoordeeld op betrouwbaarheid, alertheid, zeker-
heid, individuele aandacht en de uiterlijke vorm van de dienstverlening (zie hoofdstuk
3 "kwaliteit"). De hypothesen zijn reeds onderbouwd in hoofdstuk vier.

Hypothesen

•  werknemers zijn meer tevreden over diensten naarmate zij die diensten ook
belangrijker vinden

• naarmate werknemers meer tevreden zijn over de dienslverleners, zullen zij ook
meer tevreden zijn over de diensten zelf;

Resultaten

In tabel 7.8 staan de resultaten weergegeven met betrekking tot het oordeel van de
respondenten over de tevredenheid en het belang van de diensten van de personele
functie.
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activiteiten- dienst ++ of +       plusmi-      -- of -         1
veld

(in %)      nus          (in %)      (in %)

bemensen werving en selectic
mate van tevredenheid                     21              41              38
mate van belangrijkheid 90      9        1

bemensen doorstroom/bevorderingen
mate van tevredenheid                   15            25            50
mate van belangrijkheid 9I       8        1

bemensen uitstroom
mate van tevredenheid                  29            38            33
mate van belangrijkheid                85            12            3

belonen I belonen van inzet
mate van tevredenheid                  23            20            57
mate van belangrijkheid 89      8        3

beoordelen beoordeling(sgesprekken)
mate van tevredenheid                  45            25            30
mate van belangrijkheid                  86              11              3

beoordelen functioneringsgesprekken
mate van tevredenheid                28          29          43

I mate van belangrijkheid                85            13            2

ontwikkelen training/opleiding
mate van tevredenheid                  36            28            36
mate van belangrijkheid 95       5        0

ontwikkelen zorg/opvang                                                I
mate van

tevredenheid                            19                  39                  42                 mate van belangrijkheid                  89              11              0

organiseren reorganisaties
mate van tevredenheid                     19              34             46
mate van belangrijkheid 88      9       2

organiseren arbeidsomstandigheden
mate van tevredenheid                  36            35            28
mate van belangrijkheid                84            13            3

participeren medezeggenschap
mate van tevredenheid                     34             45              21
mate van belangrijkheid                67            29            4

Tabel 7.8: Beoordeling van diensten van de personele functie door werknemers
(gebruikerskwaliteitpersonelefunctie),  in percentages,  N  =  277.



Hoofdstuk 7 resultaten veldonderzoek 192

Uit tabel 7.8 blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten alle diensten die
op de zes activiteitenvelden worden aangeboden belangrijk vinden. Vooral belonen
(89% van de respondenten) en trainingen/opleidingen (95%) worden belangrijk tot
zeer belangrijk gevonden. 'Slechts' 67% van de respondenten beoordeelt het activitei-
tenveld participeren als belangrijk tot zeer belangrijk.

De antwoorden op de 'tevredenheids'-vragen zijn meer dan de belangrijkheids'-
vragen verdeeld volgens een 'normaalverdeling'. De werknemers zijn het minst tevre-
den over de manier waarop de inzet van medewerkers wordt beloond binnen
Defensie. Daarnaast bestaat er onvrede over de manier waarop de bevorderingen
plaatsvinden. Relatief tevreden zijn de respondenten over het beoordelen (en
beoordelingsgesprekken), over opleidingen en over de arbeidsomstandigheden.
Over de 'service quality gap' (het verschil tussen tevredenheid en belangrijkheid)
kunnen we het volgende concluderen. Dit verschil is het grootst bij de diensten
doorstroom/bevorderingen, trainingen en de zorg/opvang. Deze kloof impliceert dat
het verschil tussen belang dat men toekent aan deze diensten (relatief hoog) in
contrast staat met de tevredenheid over deze diensten (relatief laag). Het verschil is
het kleinst bij de diensten beoordelen, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

In tabel 7.9 staan de resultaten weergegeven met betrekking tot het oordeel van de
respondenten over de dienstverleners van de personele functie: de personeelsfunc-
tionaris en de lijnmanager.
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Aspect tevredenheid en belang ++of+ plusminus       -- of -               i
dienstverlening (in %) (in %) (in %)

personeelsfunctionaris

35               3 4                 3 0betrouwbaarheid mate van tevredenheid
mate van

belangrijkheid           94               6                 0         
alertheid mate van tevredenheid             40              32               28

mate van belangrijkheid           95               4                 1

zekerheid mate van tevredenheid              32               43                 25
mate van belangrijkheid            93                6                   1

individuele mate van tevredenheid              28               40                 32
aandacht mate van belangrijkheid           88              10                2

uiterlijke vorm mate van tevredenheid                        57                          32                             11

mate van belangrijkheid           65              32                3
dienstverlening

lijnmanager

betrouwbaar-heid mate van tevredenheid              44               33                 23
mate van belangrijkheid            89               11                  0

alertheid mate van tevredenheid                62                 25                   13
mate van belangrijkheid            95                4                   1

zekerheid mate van tevredenheid              38               37                 25
mate van belangrijkheid            84               15                  1

individuele aandacht  mate van tevredenheid              57               25                 18
mate van belangrijkheid           90              10                0

uiterlijke vorm mate van tevredenheid                     57                      36                         7

mate van belangrijkheid            68               29                 3
dienstverlening

Tabel  7.9:  Beoordeling van de  dienstverlening van de  afdeling personeelszaken  en  de
lijnmanager door werknemers in percentages (gebruikerslovaliteit dienstverlening
personele functie),  N  =  277.

De werknemers vinden alle gevraagde aspecten van de dienstverlening van belang.
De uiterlijke vorm van de dienstverlening (bijvoorbeeld de duidelijkheid van
formulieren) vinden zij echter van minder belang. De respondenten zijn in het
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algemeen meer tevreden over de dienstverlening van hun directe chef dan over de
dienstverlening van de afdeling personeelszaken. De meeste respondenten zijn
relatief ontevreden over het gebrek aan individuele aandacht die zij krijgen van de
personeelsfunctionaris. Ook zijn zij minder te spreken over de kennis (aspect
zekerheid) van zaken en het betrouwbaar functioneren van de personeels-
functionarissen. Respondenten zijn relatief ontevreden over de gebrekkige kennis
van de lijnmanager met betrekking tot personeelsaangelegenheden. Over de 'service
quality gap' bij de personeelsfunctionaris zoals gezien door de respondenten kunnen
we het volgende concluderen. De kloof tussen tevredenheid en belangrijkheid is het
grootst bij de aspecten individuele aandacht en zekerheid (experise over de personele
functie), en het kleinst bij het aspect uiterlijke vorm van dienstverlening (helderheid
van de gebruikte formulieren). De 'service quality gap' bij lijnmanagers met
betrekking tot de personele functie is het grootst bu het aspect zekerheid (expertise
over de personele functie) en het meest gering bij het aspect uiterlijke vorm van de
dienstverlening.

Confrontatie

Alvorens in te gaan op de hypothesen zelf, kunnen we twee opvallende zaken
aanstippen. Ten eerste is het opvallend dat de respondenten alle diensten van de
personele functie van belang achten. Hetzelfde geldt voor de aspecten van de
dienstverlening. Dit gegeven kunnen we op twee manieren interpreteren. Op de eerste
plaats kan het inderdaad zo zijn dat al deze zaken door de respondent van groot
belang worden geacht.  Op de tweede plaats is het ook mogelijk dat respondenten,
indien zij niet tot een keuze worden gedwongen, alles belangruk vinden. De vraag is
dan: kunnen we dit resultaat verklaren door het oordeel van de respondenten of door
de structuur van de vragenlijst (g66n gedwongen keuze). Ten tweede is opvallend dat
de respondenten in het algemeen meer tevreden zijn over de dienstverlening van de
lijnmanager dan van de personeelsfunctionaris. Een verklaring zou kunnen zijn dat
het lijnmanagement 'dichtet' bij het personeel staat dan de personeelsfunctionaris. Dit
wordt ondersteund door de observatie dat respondenten ontevreden zijn over de
individuele aandacht die zij krijgen van de personeelsfunctionaris.

Over de resultaten in relatie tot de geformuleerde hypothesen kunnen we het
volgende concluderen. De eerste hypothese luidt als volgt: werlmemers zijn meer
tevreden over diensten die zij belangrijker vinden. Deze hypothese verwijst naar het
verschil tussen belangrijkheid en tevredenheid met de diensten: de zogenaamde
'service quality gap' (zie hoofdstuk 3: kwaliteit). Het verschil blijkt het grootst te zijn
bij het activiteitenveld 'doorstroom' (pro/demotie, functietoewijzing overplaat-
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singen). Deze diensten worden als tweede belangrijke gezien (na 'zorg/opvang bij
uitzendingen)  en de respondenten  zijn  over deze diensten het minst tevreden..  De
hypothese geldt niet voor de meest belangrijke gevonden dienst 'opvang/zorg bij
uitzendingen'. De werknemers zijn over deze dienst zeer tevreden (als tweede na
beoordelingsgesprekken). Daartegenover vinden de werknemers '

participeren' de
minst belangrijke dienst van de personele functie. Conform de hypothese zouden zij
over deze dienst het minst tevreden moeten zijn. Maar dat is niet het geval. Conclusie
is dat deze hypothese geen steun vindt in het materiaal.

Hypothese twee: naarmate respondenten meer tevreden zijn over de dienstverlening,
zullen zij ook meer tevreden zijn over de diensten zelf. Deze hypothese hebben we
onderzocht door te bekijken of er een significante samenhang (correlatie) kan worden
gevonden tussen de schalen "tevredenheid met de diensten" en "tevredenheid met de
dienstverlening van respectievelijk de personeelsfunctionaris en lijnmanager". Het
blijkt dat er significante samenhang is tussen tevredenheid met de diensten en
dienstverlener (zie bijlage  11):  een hoge tevredenheid  over de diensten gaat samen
met een hoge tevredenheid met de dienstverlener. Een verklaring van deze uitkomst
is dat de diensten van de personele functie geen produkten zijn, maar activiteiten
waarbij de dienstverleners een grote rol spelen. Conclusie is dat de hypothese
bevestigd wordt door deze uitkomsten.

7.5 Relatie gebruikerskwaliteit, kenmerken respondenten en organisatie

In deze paragraaf gaan we  in op de vraag in hoeverre de opinie van de werknemers
over de gebruikerskwaliteit wordt beinvloed door kenmerken van de respondent en
kenmerken van de organisatie waarin de respondent werkzaam is.

Hypothesen

• Relatie kenmerken werknemers als klant en gebruikerskwaliteit:
•      hypothese 1: werknemers met een hogere rang/schaal zijn meer tevreden over

de personele functie dan respondenten met een lagere rang/schaal;
• hypothese 2: de tevredenheid van werknemers over de personele functie

wordt mede bepaald door de tevredenheid met hun eigen salaris.
• relatie kenmerken organisatie waarin de werknemers werkzaam zijn en

gebruikerskwaliteit:
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•    hypothese 3: werknemers uit een organisatie in afbouw zijn minder tevreden
over de personele functie dan een organisatie in opbouw of met een stabiel
personeelsbestand;

•   hypothese 4: werknemers in een grote organisatie zijn meer tevreden over de
gebruikerskwaliteit dan werknemers in een kleine organisatie.

Resultaten

We geven hier een volledig overzicht  van de gevonden relaties tussen diverse
kenmerken van de werknemers en organisatie enerzijds en de opinie van de
werknemers over de gebruikerskwaliteit van de personele functie anderzijds. De
bespreking van de resultaten groeperen we rondom de geformuleerde hypothesen..
Eerst bespreken we de opinies van de werknemers als klant over de
gebruikerskwaliteit  van de diensten, zoals bemensen en beoordelen.. Ten tweede
behandelen we de opinies van de werknemers over de personeelsfunctionaris en de
lijnmanager als de dienstverleners   van de personele functie. In tabel 7.10 worden de
relaties besproken tussen kenmerken van de organisatie en respondent enerzij(is en
gebruikerskwaliteit anderzijds.
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(1) kenmerken respondenten tcvredenheid met belangrijkheid met
personele functie personele functie

soort
analyse

verklaarde variantie r2 (2) anova (3) regressie (4) anova (5) regressie

r2=.260 r2= 106

organisatie onderdeel                                0                  ntb                  0                  ntb

KL - Klu                                                 0                   0                   0                   0

militair - burger                                           0                     0                     0                      0

hierarchische positie = burger +                 0                   0                   0              -.235***
militair

rang (militairen) 2.7** ntb 1.7* ntb

u-vormig

schaal (burgers)                                 0               ntb               0               ntb
soort functie die men vervult                     0                   0                   0                    0
tevredenheid met eigen 4.0*** 248***        0

salaris in vergelijking met derden

positieve kritieke gebeurtenissen 1.9* 310***        0           0

negatieve kritieke gebeurtenissen 4.5*** -.418***              0                   0

lidmaatschap overleg                           0                0 9.7*** 152*

contacten met pz 2.9**                0 2.5** 145*

u-vormig

aantal dienstjaren 2.5**                0                   0                   0

u-vormig

leidinggevende functie                               0                   0                   0                   0

Tabel 7.10

•  bivariate anova-analyse: mate waarin er significante verschillen zijn tussen
respondenten met verschillende kenmerken (kolom 1) en hun gemiddelde
score op tevredenheid (kolom 2) en belangrijkheid (kolom 4) met de
personele functie,  n =  277;  0 -  geen verband.  cijfer = f-waarde:  u-vormig =
nonlineair verband:
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•  multi-variate regressie-analyse: mate waarin er significante samenhang is
tussen de achtergrond kenmerken van de respondenten (kolom 1) en hun
score op de tevredenheid (kolom 3) en belangrijkheid (kolom 5) met de
personelefunctie,  n =  277;

•    *** p< .01; ** P<.05; *p<.1.

Voordat we ingaan op de specifieke relaties, zijn er twee algemene opmerking te
maken over de resultaten. Het blijkt ten eerste dat een redelijk deel van de variantie
(26%) van de afhankelijke variabele tevredenheid met de personele functie wordt
verklaard door de onalhankelijke variabelen. Interessant is dat met name de
onalhankelijke variabelen 'tevredenheid met eigen salaris' en 'meegemaakte
positieve en negatieve kritieke gebeurtenissen' samenhangen met de tevredenheid van
de personele functie. De andere meer 'objectieve' kenmerken van individuen (zoals
aantal dienstjaren) en organisaties hangen beduidend minder sterk samen met de
tevredenheid van de personele functie. Ten tweede wordt wordt slechts 10% van de
variantie van de afhankelijke variabele belang van de personele functie verklaard
door de onderzochte onafhankelijke variabelen. Een verklaring voor deze lagere score
van 10% is dat de werknemers alle aspecten van de diensten en dienstverleners van
groot belang vinden.

Over de afzonderlijke relaties tussen de onafhankelijke en afhanketijke variabelen
kunnen we vier conclusies trekken. Op de eerste plaats kan worden geconcludeerd
dat er geen statistisch verband is tussen gebruikerskwaliteit en organisatiekenmerken.
De opinie van de werknemers hangt derhalve niet samen met de organisatie waarin
hij/zij werkt, of dit nu de Landmacht is, de Luchtmacht of een van de acht
onderzochte organisaties. Ten tweede is het opmerkelijk dat militaire werknemers
met de hoogste en de laagste rang significant meer tevreden zijn met de personele
functie dan respondenten uit de middengroep. Aangezien met een regressie-analyse
geen non-lineaire verbanden kunnen worden opgespoord, kan dit verband alleen
worden aangetoond met de anova-analyse. Dit verband wordt ondersteund door een
andere resultaat. Een dergelijk u-vormig verband blijkt er ook te bestaan tussen het
aantal dienstiaren van een werknemer en zijn tevredenheid met de personele functie.
Het meest tevreden zijn degenen die vijfjaar of korter tn degenen die langer dan 20
jaar bij Defensie werken. Een verklaring is dat binnen Defensie bevorderingen nauw
gekoppeld zijn aan het aantal dienstjaren dat een werknemer heeft. Er is ook een licht
verband tussen militaire rang en de mate waarin men de personele functie van belang
acht: militairen met een hogere rang vinden de personele functie minder van belang
dan militairen met een lage rang. Ten derde vinden werknemers die lid zijn van het
GO (georganiseerd overleg) de personele functie belangrijker dan werknemers die
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geen lid zijn van het GO. Leden van het GO zijn niet meer of minder tevreden over
de personele functie dan werknemers die geen lid zijn van het GO. Ten vierde zijn
respondenten die minder dan 66n keer per jaar contact hebben met personeelszaken
en respondenten die 'vaak' (meer dan zes keer per jaar) contact hebben met
personeelszaken, meer tevreden over de personele functie dan respondenten die
'gemiddeld' contact hebben met personeelszaken Respondenten die weinig contact
onderhouden met de afdeling personeelszaken, vinden de personele functie minder
van belang dan de overige respondenten.

Opinies van werknemers over de dienstverlener
Bij de beoordeling van de dienstverleners maken we een onderscheid naar  de
personeelsfunctionarissen en de lijnmanagers. De respondenten hebben deze twee
dienstverleners afzonderlijk beoordeeld (zie tabel 7.11)
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( 1)kenmerken tevredenheid met belang van tevredenheid met belang van             
respondenten p-functionaris p-functionaris lunmanager lijnmanager

verklaar- (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
de

anova regressie anova regressie anova regressie anova regressievariantic
Ir2 r2=.078 r2=.051 r2=.199 r2=.059 1

lorg. O  ntb  O  ntb  O  ntb  0  0
onderdeel

KL - Klu          0               0               0               0               0               0               0               0

militair  -        0               0               0               0 0 .145* 0 O    1

burger

  hiemrch.         0            0 2.9* ..227*** 0 0 50** - 242***
positie

rang 2.1** ntb         0 ntb 1.6* ntb 1.8* ntb

(militai-
ren) u-vormig

schaal 0 nib              0 0 ntb         0          ntb

1 (burgers)
tevredenh        0                             0                           2.6**                           0

' salaris

positieve 0      .277***      0        0 0      .294***      0        0

gebeurte-
nissen

negatieve    3 2*** - 288*** 0 0 42*** - 450*** 1.8*             0gebeurt - I                            1                            1
I nissen      
lidmaat- 0 0 7.7*** .163 ' 4.9** -156**      0         0
schap

overleg

contacten         0              0              0              0       |      0              0              0              0
I met pz

aantal 1 9*          0           0           0           0          130*         0           0
dienst- 1
jaren

leidingglo    O    0    0  ;  O    0    0    0
functie
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Tabel 7.11:

bivariate anova-analyses: mate waarin werknemers met verschiliende
kenmerken (kolom 1) signdicant verschillende gemiddelde scores hebben op
tevredenheid met (kolom 2) en belang van (kolom 4) personeelsfunctionaris en
tevredenheid met (kolom 6) en belang van (kolom 8) de lijnmanager, n = 277, p
< .10. ). Het cijfer geeft de F-waarde weer.
multivariate regressie-analyse: significante samenhang tussen werknemers met
verschillende kenmerken (kolom 1) en hun score op de tevredenheid met (kolom
3) en belang van (kolom 5) personeelsfunctionarissen  hun score op tevredenheid
met  (kolom  7)  en belang van  (kolom 9)  de  lijnmanager,  n  =  277,  Pout  <.10.

Een eerste opvallend resultaat is dat de tevredenheid van de werknemer met de
personeelsfunctionaris sterk significant samenhangt met de positieve en negatieve

:
gebeurtenissen die werknemers hebben meegemaakt. Ten tweede zijn respondenten

: met de laagste 6n de hoogste rang uit de steekproef meer tevreden over de
personeelsfunctionaris dan respondenten met een 'gemiddelde' rang, Ten derde
vinden leden van het georganiseerd overleg de dienstverlening van personeelszaken
belangrijker dan niet-leden. Opvallend is dat de overige kenmerken, en met name de
organisatie waartoe men behoort geen rot spelen.

Hoe meer negatieve gebeurtenissen men heeft meegemaakt des te negatiever is men
over de lijnmanager; hoe meer positieve gebeurtenissen men heeft meegemaakt, des
te positiever is men over de lijnmanager. Bij de militaire rang geldt: hoe hoger de
rang des te minder vindt de respondent de dienstverlening van het lijnmanagement
van belang.
De werknemers die zeer ontevreden zijn over het salaris dn de werknemers die zeer
tevreden zijn met het salaris (in vergelijking met collega of ondergeschikte) vinden de
dienstverlening van het lijnmanagement relatief belangrijker dan andere werknemers.

Opvallend is dat de werknemers die lid zijn van het georganiseerd overleg minder
tevreden zijn over de dienstverlening van het lijnmanagement dan de respondenten

die geen lid zijn van het overleg.

Confrontatie

Vooraf moeten we opmerken dat er in het algemeen een sterk verband is tussen  de

onafhankelijke variabelen (organisatie en individuele kenmerken) en tevredenheid
met de personele functie. Het verband daarentegen tussen de onalhankelijke
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variabelen en het belang dat men toekent aan de personele functie is in het algemeen
zwak. Dit verschil kan worden verklaard vanuit het verschijnsel dat de variabele
tevredenheid een grotere spreiding kent dat de variabele belang van de personele
functie. De variabele belang met de personele functie is immers scheef verdeeld:  de
meeste respondenten vinden alle aspecten van de personele functie in hoge mate van
belang.

Met betrekking tot de eerste hypothese: "werknemers met een hogere rang/schaal
zijn meer tevreden over de personele functie dan werknemers met een lagere  rang-
kunnen we het volgende opmerken. Uit de resultaten blijkt dat de militaire rang en
het aantal dienstiaren een significante samenhang vertonen met de gebruikers-
kwaliteit van de personele functie. Het is echter geen lineair verband, maar een u-
vormig verband. Met betrekking tot de militaire rang valt op dat de respondenten met
de hoogste En laagste militaire rang meer tevreden zijn dan de overigen. Een
verklaring zou kunnen zijn dat de carriere perspectieven van degenen met laagste
rang (korporaal) gering zijn. Hun carriere kansen zijn miniem en ze hebben wat dat
betreft weinig te verwachten van de personele functie. Wellicht berusten zij in hun
positie. Aan de andere kant hebben degenen met de hoogste rang de top van de
carri8re ladder reeds (bijna) bereikt. Gezien hun positie zijn zij wellicht tevreden over
de personele functie. Militaire medewerkers in tussenrangen bevinden zich in het
midden van hun camtre en hebben de top (nog) niet bereikt. Mogelijkerwijs is in hun
beleving sprake van een kloof tussen de feitelijke en gewenste rang. Het
bevorderingsbeleid en beloningsbeleid kan hierbij misschien in hun beleving een rol
spelen.
Niet goed te verklaren is vooralsnog waarom deze bevinding wel geldt voor het mili-
tair personeel en niet het burgerpersoneel. Bij het burgerpersoneel blijkt er geen
samenhang te bestaan tussen de salarisschaal (soort rang) en de tevredenheid met de
personele functie.

Een analogie met de militaire rang valt ook te trekken met betrekking tot het aantal
dienstjaren Degenen die vier jaar of minder dn degenen die langer dan twintig jaar
bij Defensie werken, zijn meer tevreden over de personele functie dan de overige
medewerkers. Een verklaring kan zijn dat oudere medewerkers tevreden zijn met of
berusten in hun positie (camdre). Voor de starters geldt dat zij net een baan hebben
verworven en nu hun eerste stappen zetten in de organisatie. Wellicht dat de jongste
en de oudste medewerkers om deze redenen meer tevreden zijn over (delen van) de
personele functie.

Deze onderzoeksresultaten kunnen naar onze mening worden beschouwd als een
nuancering van de ideeen van Tsui (1990). Zij meent dat hoger geplaatste managers
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(die meer macht hebben over de personeelsdienst), meer tevreden zouden zijn over
de personele functie. Er blijkt inderdaad een verband te zijn tussen hierarchische
positie (rang/schaal) en tevredenheid over de personele functie. Het blijkt echter een
non-lineair verband te zijn tussen de kenmerken dienstjaren en rang (een afgeleide
van de diensttijdbetrekking omdat grotendeels wordt bevorderd op basis van
ancienniteit) en het oordeel over de personele functie.

De tweede hypothese luidde als volgt: de tevredenheid van werknemers over de
personele  functie  wordt  mede  bepaaid  door  de  tevredenheid  met   hun  eigen  salaris.
Deze hypothese is onderzocht door te kijken of werknemers die tevreden zijn met
hun eigen salaris (in vergelijking met hun chef collegg ondergeschikte of externe
arbeidsmarkt), meer of minder tevreden zijn over de personele functie, dan
werknemers die ontevreden zijn met hun salaris in vergelijking met anderen . Het
blijkt dat naarmate werknemers meer tevreden zijn met het hun salaris in vergelijking
met anderen, zij ook meer tevreden zijn met de personele functie. De hypothese
wordt derhalve niet verworpen. Wellicht is hiervoor de verklaring dat werknemers de
peI'sonele functie in economische termen beoordelen. Naarmate de personele functie
meer gepercipieerde voordelen oplevert in termen van salaris, zijn de respondenten
meer tevreden over de personele functie.

Met betrekking tot de derde hypothese "iverknemers uit een organisatie in q/bouw
zijn minder tevreden danwerknemers in een organisatie in opbouw of met een stabiel
personeelsbestand' kunnen we het volgende concluderen. In dit onderzoek kunnen
we op drie niveaus een 'organisatie' onderscheiden:
• de krijgsmacht, waarvan de luchtmacht en landmacht in het onderzoek zijn

betrokken; dit organisatieniveau laten we bij deze hypothese buiten beschouwen,
omdat we dan niet kunnen vergelijken;

•   de landmacht en luchtmacht ieder afzonderlijk;
•   de acht organisatie-onderdelen die bij het onderzoek zijn betrokken.
Uit het onderzoek blijkt niet dat werknemers van de Landmacht meer of minder
tevreden zijn over de personele functie dan werknemers van de Luchtmacht. Dit
zouden we wet kunnen verwachten, aangezien de Landmacht in veel grotere mate
moet inlaimpen (reductie van 500/4 zie hoofdstuk 5), dan de Luchlmacht (reductie
van ca. 25%)
Ten aanzien van de acht organisatie-onderdelen kunnen we het volgende
concluderen. In het onderzoek was het LIMOS (Luchmachtopleidingsschool) een
onderdeel dat moest sluiten als gevolg van de inlaimping van de laijgsmacht. Op
basis van de gegevens kunnen we niet vaststellen dat werknemers van dit onderdeel
minder tevreden waren over de personele functie dan werknemers van andere
organisaties uit het onderzoek. Omgekeerd is het zo dat de Groep Geleide Wapens
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De Peel een organisatie-onderdeel in opbouw is. Ten gevolge van de herstructurering
werd dit onderdeel nieuw gevormd op basis van een samenvoeging en overplaatsing
van voormalige luchtmachtorganisaties in Duitsland. Uit de resultaten blijkt niet dat
werknemers van de Groep Geleide Wapens significant meer of minder tevreden zijn
over de personele functie dan werknemers van andere organisaties uit het onderzoek.

Een verklaring voor deze uitkomst zou kunnen zijn dat de Landmacht en Luchtmacht
een functie-rotatie systeem kennen, waardoor militairen gemiddeld tussen de drie en
vijfjaar van functie veranderen (en daardoor ook meestal van organisatie-onderdeel
veranderen). Daardoor blijven de consequenties van opheffing of personeelsafbouw
niet beperkt tot een specifiek organisatie-onderdeel. Conclusie is dat de hypothese
moet worden verworpen.

Ook met betrekking tot de vierde hypothese "werknemers in een grote organisatie
zijn meer tevreden over de gebruikerskwaliteit dan werknemers in een kleine
organisatte" onderscheiden we verschillende organisatieniveaus: Landmacht versus
Luchtmacht en de acht organisatie-onderdelen. Land- en Luchtmacht verschillen
aanzienlijk qua grootte. Ten tijde van het onderzoek had de Landmacht een
personeelsbestand van ca. 55.000 werlmemers en de Luchtmacht ca. 18.000
werknemers. Niettemin blijkt er geen verschil in opinie over de personele functie te
zijn tussen Landmacht- en Luchlmachtpersoneel. Hetzelfde geldt voor de acht
organisatie-onderdelen, varierend van 132 tot 2212 personeelsleden. Er blijkt geen
significant verschil van mening te zijn over de gebruikerskwaliteit van de personele
functie tussen wertmemers alkomstig uit de acht organisatie-onderdelen. Dit resultaat
kan worden verklaard door de situatie op het gebied van personeelsmanagement bij
het ministerie Defensie ten tijde van de meting (december 1994 - februari 1995). Het
personeelsbeleid was zdker toen centraal georganiseerd. Dit heeft als consequentie
dat we niet kunnen spreken van acht verschillende onafhankelijke organisatie-
onderdelen. Functie-rotatie (horizontaal en verticaal) vindt niet alleen binnen een
organisatie-onderdeel plaats, maar ook tussen organisatie-onderdelen. Derhalve
moeten we op basis van deze resultaten de hypothese verwerpen.

Samenvattend kunnen we formuleren dat tevredenheid van de personele functie in
mindere mate samenhangt met 'objectieve' kenmerken van organisaties en individuen
en in grotere mate met gepercipieerde tevredenheid met eigen salaris en unieke
kritieke gebeurtenissen die men heeft meegemaakt. De andere afhankelijke variabele

'belang van de personele functie' wordt nauwelijks verklaard door welk
onafhankelijke variabele dan ook. Dit is wellicht te verklaren doordat iedereen de

personele functie van groot belang vindt. In paragraaf 7.6 en 7.7.2 gaan we nader in
op de relatie tussen kritieke gebeurtenissen en gebruikerskwaliteit.
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7.6 Kritieke gebeurtenissen

Binnen het kader van de opinie van de werknemers over de gebruikerskwaliteit van
de personele functie, zijn we nagegaan welke positieve en negatieve ervaringen de
werknemers hebben ervaren in hun contacten met de personele functie. De kritieke
incidenten methode is een alternatieve methode om na te gaan welke opillies
werknemers (afnemers) hebben over de gebruikerskwaliteit van de personele
functie. Vanuit deze benadering veronderstellen we dat de afnemers hun oordeel
over de kwaliteit baseren op de positieve en negatieve ervaringen ten aanzien van
de personele functie. Per activiteitenveld van de personele functie is aan de
werknemers gevraagd welke positieve en negatieve gebeurtenissen men heeft
meegemaakt in het afgelopen jaar. In tabel  7.12  zijn de resultaten in hoofdlijnen
weergegeven (verkregen via het software pakket Kwalitan). Per soort ervaring is
aangegeven om hoeveel genoemde ervaringen het gaat.

iActiviteitenvelden Positieve Ervaringen Negatieve Ervaringen
Personele Functie
bemensen: •   n = 106 •   n = 190
in-, door-, uitstroom • soepele, alerte houding pz en - subjectiviteit
pro/demoties                                 lijn                                             •   pz en lijn maken veel
overplaatsingen • rechtxaardige behandeling bu beheersmatige fouten

promoties •    doel juiste man/juiste plaats
• goede afvloeiingsregeling wordt niet gehaald
•      zelf beter van geworden • gevolgen inkrimpingen

belonen: •   n = 135 •   n = 164
manier van belonen • incidentele beloningen • subjectief

• rechtvaardige behandeling • onduidelijk
- groepsbeloningen •   teveel/weing difrerentiatic
•   zelf beloond worden • onrechtvaardig

• alleen 'buitenkant' telt
•   persoontijk nadeel

beoordelen •   n = 98 •   n = 146
functionerings-begeleiding •   doorspreken beoordeling •   nog nooit beoordeeld
beoordeling prestaties • constante feedback •   nog nooit een functionerings-

• nooit beoordeeld/lang gele(len gesprek gehad
•   zelf positief beoordeeld door • onervaren beoordelaar

hard werken te vaak wisselen van
bcoordelaar

•   geen relatie tussen beoordeling  I
en andere instnimenten
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ontwikkelen: •   n = 107 •   n = 144
opleidingen •    vooIbereiding op uitzending als • cursus als verplichting
voorbereiding/zorg team •    medewerkers naar overbodige
mbt uitzendingen • groot cursusaanbod cursussen sturen

•   vrijheid in declname cursus •   geen opleidingsplan
• goede nazorg na uitzendingen • weinig voorberciding op
• thuisfrontzorg •   pz is niet op hoogte van de

wensen

• uitzending
•   geen nazorg na uitzen(ling

lorganiseren: •   n = 93 •   n = 134
reorganisaties • goede voorlichting • interne dumping van
arbeidsomstandighe(len reorganisaties personeel/herplaatsers

• goede planning reorganisaties • geruchtencircuit en
•    overleg by reorganisaties geheimhouding
• art,eidsomstandigheden hebben   • geen begeleiding

we zelf geregeld •   geen oog voor problemen of
• goede omstandigheden eerdere ervaringen

• slechte werkplek
•   hoge werkdruk, stress
• teveel medewerkers op een

werkplek
•   geen geld voor arbo

'participeren •   n = 62 • n=78
• openheid overleg • slecht contact met achterban
• overlegleden komen naar ons • commandant besluit zonder

toe overleg
• praktische gerichtheid • geheimzinnigheid

•    wordt niet voor vol aangezien
• overbodig

Tabel  7.12:  Resultaten van  de  analyse  van de  kritieke  positieve  en negatieve
gebeurtenissen, die werknemers hebben meegemaakt in hun contacten met

de personele functie

Met betrekking tot het activiteitenveld bemensen is de invloed merkbaar van de
herstructurering en inkrimping van de krijgsmacht. Werknemers ondervinden de
gevolgen van de inkrimpingen in termen van mogelijk ontslag, weinig
promotiekansen, bevorderingsstop en het niet opvullen van functies. Naast deze
negatieve gevolgen, vinden werknemers ook dat Defensie een goede
afvloeiingsregeling kent. Naast enkele waarderende opmerkingen over de
opstelling van de personeelsdiensten en de lijn, vindt men dat de
personeelsdiensten en de lijnmanagers steken laten vallen. Er is onvoldoende
persoonlijke aandachi men wordt behandeld als een 'nummer', er raken
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belangrijke stukken kwijt pensioenaanvragen en jubilea worden vergeten en
beloftes (zoals verkrijgen van hogere rangen) worden niet nagekomen. Dit beeld
vertoont een opvallend contrast met de hoge scores op de beheersmatige/interne
orientatie die de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers toekennen aan de
KL/Klu. Een belangrijke kritische ervaring (zowel positief als negatief) is de
mate waarin de werknemers vinden dat de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers op een rechtvaardige en heldere manier besluiten neemt over
functietoewijzingen en pro/demoties. Vriendjespolitiek, lobby-werk, afwijken
van formele vereisten (in de tabel samengevat met de term 'subjectiviteit')
worden als negatief beoordeeld.
Dit komt ook terug bu het activiteitenveld belonen. Beloningen toekennen op

rechtvaardige gronden wordt als positief gezien. De werknemers kwalificeren
subjectiviteit (natte vingerwerk, vriendjespolitiek, willekeur, ongelijke
behandeling van gelijke gevallen), onduidelijke besluitvorming en
onrechtvaarigheid als negatieve kritieke gebeurtenissen. Dit komt overeen met
eerder onderzoek, waaruit naar voren komt dat medewerkers niet alleen de
distributieve rechtvaardigheid van belang achten, maar ook de procedurele
rechtvaardigheid (Cropanzano 1993). Daarnaast beoordelen werknemers teveel
en te weinig beloningsdifferentiatie als negatief . Een aantal werknemers
beoordeelt individuele beoordelingen als negatief omdat het tweedracht zaait.
Verder wordt gesteld dat werknemers die zich goed kunnen 'verkopen' eerder in

aanmerking komen voor individuele beloningen dan andere werknemers. De
persoonlijke situatie - het al dan niet zelf krijgen van een beloning-   is ook een
factor die wordt genoemd als een positieve of negatieve ervaring. Positief zijn
verder de incidentele kleine beloningen (zoals cadeaus, vrije dagen) en de
zogenaamde groepsbeloningen.
Frappant is dat binnen het activiteitenveld beoordelen het gegeven dat sommige
werknemers nog niet of lang geleden zijn beoordeeld, zowel als een positieve als
een negatieve ervaring wordt beleefd. Werknemers vinden met name een
beoordelaar/chef positief indien hij/zij zich open opstelt en de beoordeling
doorspreekt met de beoordeelde. Als negatief wordt ervaren de frequente
wisseling van beoordelaars (gemiddeld om de drie jaar van functie wisseling bij
militairen), zodat beoordelaars niet in staat zijn een gemotiveerde beoordeling
of uberhaupt een beoordeling op te maken, omdat men de beoordeelde niet goed
kent. Negatief is de ervaring dat er weinig relaties worden gelegd tussen
beoordelen en mogelijke carritres. Om deze reden noemen sommigen
beoordelingen een ritueel. Ook wordt ervaren dat sommige beoordelaars met
weinig kennis van zaken en weinig kennis over de beoordeelde, toch
beoordelingen geven. Over het activiteitenveld ontwikkelen (trainingen,
voorbereiding en nazorg uitzendingen) zijn werknemers met name tevreden over



Hoofdstuk 7 resultaten veldonderzoek 208

het ruime aanbod aan trainingen. Werknemers ervaren dat zij betrekkelijk vrij
zijn in de keuze tot het volgen van cursussen. Daartegenover staat dat de
werknemers een planmatige aanpak missen. Tot op zekere hoogte zien de
werknemers de cursussen-'fabriek'gezien als een autonoom verschijnsel. De
cursussen zijn niet altijd afgestemd op de individuele wensen, soms overbodig en
soms te laat. Personeelszaken blijkt ook niet in alle gevallen op de hoogte te zijn
van de wensen onder werknemers op dit gebied. De voorbereidingen op
uitzendingen en de nazorg wordt zowel genoemd als een negatieve (ZaIre) als een
positieve ervaring (Villafranca). Organiseren wordt positief beoordeeld als het
gaat om goede voorlichting, planning en ruimte voor overleg. In de meeste
gevallen komen overtollige medewerkers weer goed terecht. Als negatief wordt
ervaren de geheimzinnigheid waarmee reorganisaties worden omgeven. Ook
vinden de werknemers dat de leiding niet altijd luisteren naar eerdere ervaringen.
Wat betreft de arbeidsomstandigheden wordt vaak genoemd: slechte werkplek,
veel stress en met te veel medewerkers op een bepaalde werkplek. Participeren
wordt negatief beoordeeld indien de commandant zonder overleg beslissingen
neemt, manipuleert en indien het overleg weinig contacten onderhoudt met de
achterban (signalen van de werkvloer worden niet opgepikt). Een aantal
werknemers meende dat het overleg niet voor vol wordt gezien binnen de
organisatie en weinig resultaten boekt. Werknemers ervaren het overleg als
positief indien de leden van het overleg actief de werkplek opgaat en zich richten
op het oplossen van praktische problemen.

Conclusies

Op basis van deze analyse kunnen we een aantal conclusies trekken. In de eerste
plaats blijken de onderzochte positieve en negatieve gebeurtenissen niet alleen
betrekking hebben op de uitkomsten/resultaten van de personele functie (distributieve
verdeling), maar juist ook op de procesgang (procedurele verdeling). Een aantal
kritieke ervaringen is gebaseerd op een voldoende of onvoldoende mate van
rechtvaardigheid„ doorzichtigheid en objectiviteit bij het nemen van bestuiten ten
aanzien van de zes activiteitenvelden. Daamaast is een opvallend gegeven dat kritieke
gebeurtenissen zijn gebaseerd op beheersmatige fouten die door

personeelsfunctionarissen worden gemaakt, zoals het kwijtraken van beschikkingen,
ontbreken van systematische planning of het niet volgen van procedures. Deze
observatie staat in schril contrast met de perceptie van de personeelsfunctionarissen
en lijnmanagers zelf, die stellen dat de personele functie bij Defensie in hoge mate
wordt gekenmerkt door een interne beheersmatige orientatie. Deze discrepantie, komt
aan de orde in de volgende paragraaf, waarin de professionele kwaliteit,
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gebruikerskwaliteit en kritieke gebeurtenissen in onderlinge samenhang worden
bezien.

7.7 Samenhang tussen professionele kwaliteit, gebruikerskwaliteit en kritieke
gebeurtenissen

Achtereenvolgens bespreken we de relatie tussen professionele en
gebruikerskwaliteit, tussen gebruikerskwaliteit en laitieke gebeurtenissen en als
laatste de relatie tussen professionele kwaliteit en laitieke gebeurtenissen.

Professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit

De onderzochte hypothesen zijn:
• de tevredenheid van werknemers over de personele functie is groter in

organisaties waar lijn-/personeelsfunctionarissen een hoge interne, externe en
lerende orientatie hebben dan in andere organisaties;

• werknemers in een organisatie met relatief hoog opgeleide

personeelsfunctionarissen zijn gemiddeld meer tevreden met de personele functie
dan werknemers in een organisatie met relatief laag opgeleide

personeelsfunctionarissen.

Resultaten

De eerst genoemde hypothese onderzoeken we door per organisatie-onderdeel na te
gaan of er een relatie is tussen de orientatie van personeelsfunctionaris en
lijnmanager op de personele functie enerzijds en de tevredenheid van werknemers
over de personele functie anderzijds. Uit de resultaten blijkt dat het oordeel over

gebruikerskwaliteit niet afhangt van het organisatie-onderdeel waartoe een
werknemer behoort Werknemers afkomstig uit de acht onderzochte organisatie-
onderdelen denken niet significant verschillend over de gebruikerskwaliteit. De
implicatie is dat er dan ook geen significante relatie kan zijn tussen de orientatie van
personeelsfunctionarissen/lijnmanagers behorend tot een bepaalde organisatie-
onderdeel enerzijds, en het oordeel van de werknemers van dat organisatie-onderdeel
anderzijds. Met betrekking tot de tweede hypothese blijkt dat er geen significante
verschillen zijn tussen Landmachtpersoneel en Luchtmachtpersoneel in hun
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tevredenheid met de diensten en dienstverleners van de personele functie.

Confrontatie

De eerst genoemde hypothese moeten we op basis van de resultaten verwerpen. Het
oordeel van werknemers over de gebruikerskwaliteit hangt niet samen met het
organisatie-onderdeel waar de respondent werkzaam is. Een verklaring van dit
gegeven kan zijn dat het personeelsmanagement binnen de krijgsmacht centralistisch
is opgezet. In hoge mate wordt het beleid bepaald en deels ook uitgevoerd in centrale
staven van de Landmacht en Luchtmacht. Gevolg is dat er weinig speelruimteoverblijft voor de lokale personeelsfunctionaris en lijnmanager. Ook de tweede
hypothese moet worden verworpen. Werknemers die 'vallen' onder een
geprofessionaliseerde personeelsdienst zijn niet meer of minder tevreden over de
personele functie dan medewerkers die niet ressorteren onder geprofessionaliseerde
personeelsdienst.

Kritieke gebeurtenissen en gebruikerskwaliteit

In de relatie tussen kritieke gebeurtenissen die medewerkers hebben meegemaakt en
hun oordeel over gebruikerskwaliteit is als hypothese geformuleerd.
• naarmate werknemers meer negatieve kritische gebeurtenissen meemaken in hun

organisatie, des te minder tevreden zijn zij  over de personele functie.

Resultaten

We hebben drie subrelaties onderzocht: de relatie tussen tevredenheid met de
diensten en meegemaakte kritieke gebeurtenissen, de relatie tussen tevredenheid met
de personeelsfunctionaris en kritieke gebeurtenissen en de relatie tussen tevredenheid
met de lijnmanager en meegemaakte laitieke gebeurtenissen.

Met betrekking tot de relatie tevredenheid met de diensten en lailieke gebeurtenissen
blijkt er een significante samenhang te zijn. Werknemers die meer negatieve
ervaringen hebben meegemaakt zijn minder tevreden over de personele functie dan
werknemers die minder negatieve ervaringen hebben genoemd. Bovendien zijn
werknemers die meer positieve ervaiingen hebben genoemd in het algemeen
positiever dan werknemers die minder positieve ervaringen hebben genoemd. Hierbij
maken we de kanttekening dat negatieve gebeurtenissen een groter effect hebben op
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de tevredenheid van werknemers over de personele functie dan positieve

gebeurtenissen. Kennelijk wegen de negatieve ervaringen zwaarder dan de positieve
ervaringen. Deze conclusies gelden ook ten aanzien van de tevredenheid met de
personeelsfunctionaris en lijnmanager als dienslverlener. Werknemers die negatieve
kritieke gebeurtenissen hebben genoemd, zon doorgaans negatiever over de
dienstverleners dan werknemers die geen negatieve kritieke gebeurtenissen hebben

genoemd. Ook hier blijkt dat de relatie tussen negatieve kritieke gebeurtenissen en de
(on)tevredenheid met de dienstverleners sterker is dan de relatie tussen positieve
kritieke gebeurtenissen en de tevredenheid met de dienstverlener.

Confrontatie

Er blijkt een sterke samenhang te zijn tussen kritieke gebeurtenissen die werknemers
meemaken en zijn/haar tevredenheid met de personele functie. Dit geldt zowel voor
de diensten als de dienstverleners van de personele functie. Derhalve wordt de
hypofhese "naarmate werimemers meer negatieve kritische gebeurtenissen
meemaken in hun organisatie. des te minder zijn zij tevreden met de personele
»ctie" bevestigd door de resultaten van dit onderzoek

Kritieke gebeurtenissen en professionele kwaliteit

Deze relatie hebben we onderzocht op organisatieniveau. In hoeverre bestaat er een
verband tussen de orientatie die personeelsfunctionarissen en lijnmanagers

aanhangen enerzijds en kritieke gebeurtenissen die medewerkers meemaken
anderzijds. We hebben de volgende hypothese geformuleerd:
• naannate personeelsfunctionarissen en hunmanagers in een organisatie(-

onderdeel) meer intern georienteerd zijn, zullen er zich minder kritieke
gebeurtenissen voordoen.

Resultaat

Werknemers afkomstig uit de acht verschillende organisatie-onderdelen noemen niet
significant meer of minder kritieke gebeurtenissen. Het maakt niet uit tot welk
organisatie-onderdeel een werknemer behoort, als het gaat om het aantal genoemde
positieve of negatieve kritieke gebeurtenissen. Implicatie is dat er ook niet toe doet of
de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers de intern orientatie aanhangen.
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Confrontatie

Deze hypothese moet worden verworpen. Een verklaring zou kunnen zijn dat het
personeelsmanagement bij de Landmacht en Luchtmacht zodanig centraal wordt
bepaald en deels wordt uitgevoerd, dat er voor de lokale personeelsdiensten weinig
speelruimte over blijft. De lokale personeelsfunctionaris of lijnmanager kan weinig
goed of slecht doen.

7.8 Samenvatting, conclusies en verklaringen

Het onderzoek is verricht in een bijzondere organisatie: de laijgsmacht. De
laijgsmacht is een unieke organisatie in de zin dat zij als enige organisatie het externe
geweldsmonopolie als onderdeel van de staat beheert, een zeer oude organisatie is, en
militaire en burgerfuncties kent. Hoewel er ook veel parallellen zijn te trekken tussen

de laijgsmacht en andere organisaties, moeten we voorzichtig zijn met het
generaliseren van de conclusies naar andere organisaties. We zullen nu de
belangrijkste conclusies de revue laten passeren, naar aanleiding van het model voor
"kwaliteit van de personele functie" (tabel 7.13).



Hoofdstuk 7 resultaten veldonderzoek 213

concept of relatie hypothese Resultaat
tussen concepten
binnen het
kwaliteitsmodel
professionele kwaliteit   van een omgevingsgerichte orientatie op het gebied van de bevestigd

personete functie zal pas sprake zijn als de beheersorientatie

goed ontwikkeld is

van een lerende orientatie op het gebied van de personele bevestigd
functie zal pas sprake zijn als de omgevingsgerichte orientatie
goed ontwikkeld is

gebruikerskwaliteit de tevredenheid over diensten die belangrijk worden gevonden verworpen
zal gemiddeld lager zijn dan de tevredenheid over diensten die
niet belangrijk worden gevonden
naarmate werknemers meer tevreden zijn over de bevestigd
dienstverlening, zullen zij ook meer tevreden ajn over de
diensten zelf.

laitieke gebeuttenissen geen hypothese geformuleerd
relatie kenmerken personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met meer dienstjaren bevestigd
dienstverlener en vinden de inteme orientatie belangrijker dan
professionele kwaliteit personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met minder dienst-

Jaren
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers met een hogere verworpen
positie vinden de externe en lerende orientatie van meer belang                             k
dan personeelsfunctionarissen en lijnmanagers op lage positie
lijnmanagers hechten minder waarde aan de interne orientatie verworpen
dan personeelsfunctionarissen

relatie kenmerken van werknemers met een hogere rang/schaal zijn meer tevreden deels
werknemers en over de personele functie dan werknemers met een lagere rang verworpen
gebruikerskwaliteit

de tevredenheid over de personele functie wordt mede bepaald bevestigd
door de tevredenheid met het eigen salaris

relatie kenmerken de Laid- en Luchtmacht kennen een sterke inteme orientatie en bevestigd
organisatie en een minder sterke exteme en lerende orientatie
professionele kwaliteit

de interne, exteme en lerende orientatie worden alle drie van bevestigd
belang gevonden door de werknemers van de Land- en
LucI$nacht
de externe en lerende orientatie van de personele functie scoren deels
(zowel qua organisatiegedng als belang) relatiefhoog bu verworpen
organisatie-onderdelen die ook op andere terreinen van

bedrijfsvoering (PIOFAH-functies) een exteme en lerende
orientatie ontwikkeld hebben ofont#ikkelen
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relatie kenmerken wetknemers uit een organisatie in afbouw zijn minder tevreden verworpen
organisatie en dan een organicitie in opbouw of met een stabiel
gebruikerskwaliteit personeelsbestand

werknemers in een grote organisatie zijn meer tevreden over de verworpen
gebruikerskwaliteit dan werknemers in een kleine organisatie

relatie professionele en de tevredenheid van werknemers over de personele functie is verworpen
gebruikerskwaliteit hoger in organisaties waar lijn-/personeelsfunctionarissen een

hoge interne, externe en lerende orientatie hebben dan in
andere organisaties
werknemers in een organisatie met relatief hoog opgeleide verworpen
personeelsfunctionarissen zijn gemiddeld meer tevreden met de
personele functie dan werknemers in een organisatie met

relatieflaag opgeleide personeelsfunctionarissen

relatie gebruikers- hoe groter ha aantal negatieve kritische gebeurtenissen in een bevestigd
kwaliteit en kritieke organisatie-onderdeel, des te minder tevreden zijn werknemers

gebeurtenissen met de personele functie
relatie professionele naarmate personeelsfunctionarissen en lijnmanagers in een Verworpen
kwaliteit en kritieke organisati«-onderdeel) meer intern georienteerd zjin, des te
gebeurtenissen minder doen zich kritieke gebeurtenissen voor.

Tabel  7.13:  Samenvatting resultaten veldonderzoek bij  Defensie,  aan de  hand
van de geformuleerde hypothesen

Op basis van deze resultaten kunnen we enkele algemene conclusies trekken. We
gaan niet in op iedere afzonderlijke hypothese, omdat iedere hypothese afzonderlijk
uitgebreid in dit hoofdstuk aan de orde is geweest. Derhalve beperken we ons hier tot
de voornaamste conclusies met betrekking tot professionele kwaliteit,
gebruikerskwaliteit en de onderlinge relaties. Verklaringen en discussies bewaren we
tot het slothoofdstuk 8.

Professionele kwaliteit

De lijnmanagers en personeelsfunctionarissen bij de Landmacht en Luchtmacht
vinden de interne, externe en de lerende orientatie alle drie van belang voor de
personele functie. Verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de ogen van deze
dienstverleners van de personele functie deze orientaties elkaar niet uitsluiten, maar
elkaar juist aanvullen. Naast deze inhoudelijke verklaring zou ook als verklaring
kunnen gelden dat de lijnmanagers en personeelsfunctionarissen niet in staat zijn om
deze drie orientaties van elkaar te onderscheiden. We menen dat deze tweede
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verklaring minder plausibel is dan de eerste verklaring omdat we op basis van de
Lisrel-analyse op de orientaties (zie hoofdstuk 6) kunnen concluderen dat ons
theoretisch onderscheid in drie orientaties redelijk standhoudt. Een tweede argument
is dat de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers wel in staat zijn onderscheid
maken in de mate waarin de orientaties van toepassing zijn op de personele functie
bij Defensie. Zij zijn van mening dat de personele functie van de Landmacht en
Luchtmacht meer gekenmerkt wordt door een interne orientatie dan een externe of
lerende orientatie. Aangezien de dienstverleners alle orientaties van belang achten, is
de conclusie gerechtvaardigd dat de dienstverleners wel 'rijp' zijn voor een meer
extem en lerende orientatie bij de Landmacht en Luchtmacht.

Daarnaast blijkt dat er statistisch significante relaties zijn tussen de afhankelijke
variabelen (de drie orientaties van professionele kwaliteit) en de onafhankelijke
variabelen (organisatie-kenmerken en individuele kenmerken). Maar uit de
onderzochte regressie-analyses blijkt tegelijkertijd dat deze onafhankelijke variabelen
slechts tussen de 16% en 10% van de variantie verklaren van de mate waarin de
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers vinden dat de professionele kwaliteit van
toepassing is. En bovendien verklaren deze onalhankelijke variabelen slechts tussen
de 3% en de 0% van de variantie van de mate waarin de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers de professionele kwaliteit van belang vinden. Alle orientaties worden
als zeer belangrijk gezien, ongeacht de organisatie waartoe een respondent behoort en
ongeacht individuele kenmerken.
Alhoewel de organisatie- en individuele kenmerken niet substantieel samenhangen
met de drie orientaties, moeten we toch concluderen dat er sprake is van een aantal
statistisch significante relaties.
Organisatiekenmerken hangen niet samen het oordeel over de orientaties. Er is den
uitzondering: de interne orientatie wordt als sterker aanwezig ervaren in een
organisatie die experimenteert met nieuwe bedrijfsvoeringmethoden dan bij een
operationele organisatie. Voor het overige is er geen relatie tussen kenmerken van de
organisatie waartoe men behoort en de opvattingen die personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers hebben over de orientatie op de professionele kwaliteit.
Bij de individuele kenmerken blijkt met name het aantal dienstjaren (en daarmee
samenhangend leeftijd) van een personeelsfunctionaris en lijnmanagers samenhangt
met zijn/haar oordeel      over de professionele kwaliteit.. Naarmate
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers langer bij de krijgsmacht werken, vinden
zij dat alle drie de orientaties meer van toepassing zijn. In mindere mate speelt het
verschil personeelsfunctionaris versus lijnmanager een rol. Hierarchische positie en
het verschil burger versus militair hangt nauwelijks samen met oorded van de
personeelsfunctionarissen en lijnmanagers  over de professionele kwaliteit
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Gebruikerskwaliteit

De werknemers als klant vinden alle onderzochte diensten van de personele functie
van groot belang, met name belonen en ontwikkelen scoren hoog. Participeren scoort
het laagst. De werknemers zijn met name zeer tevreden over beoordelen, ontwikkelen
en arbeidsomstandigheden. Het minst tevreden zijn de werknemers over de manier
waarop zij worden beloond. De klooftussen tevredenheid en belangrijkheid ('service
quality gap') is het grootst bij de onderdelen doorstroom van personeel en trainingen.
In het algemeen zijn de werknemers meer tevreden over de rol van de lijnmanager
dan over de personeelsfunctionaris. De werknemers zijn met name ontevreden over
het gebrek aan individuele aandacht, kennis en betrouwbaarheid van de
personeelsfunctionarissen. Over de lijnmanager zijn de werknemers het minst te
spreken over zijn/haar kennis over personeelsaangelegenheden.

Opvallend is dat de relatie tussen de organisatie/individuele kenmerken en het
oordeel van werknemers over de gebruikerskwaliteit sterker is dan bij de
professionele kwaliteit. De verklaarde variantie is met name groot te noemen bu
'tevredenheid met de diensten van de personele functie' (26%) en tevredenheid met
de rot van de eigen lijnmanager in de personele functie (20%). De samenhang is laag
tussen de onafhankelijke variabelen en de belangrijkheid van de diensten en
dienstverleners. Evenals bij de professionele kwalititeit geldt hier dat de werknemers
alle diensten en aspecten van dienstverlening van groot belang vinden, ongeacht de
organisatie en individuele kenmerken.

Kortom de onafhankelijke variabelen hebben een substantiele en significante invloed
op het oordeel van de werknemers over de gebruikerskwaliteit. Dit geldt niet voor
alle onafhankelijke variabelen. Organisatie-kenmerken (de acht onderzochte cases,
Landmacht versus Luchtmacht) hangen niet samen het oordeel van de werknemer als
klant. Daarnaast hangen individuele kenmerken als aantal dienstjaren, leidinggevende
positie, militair versus burger, aantal contacten met personeelszaken nauwelijks
samen met de gebruikerskwaliteit van de personele functie.
Opvallend is dat naarmate de werknemers een hogere rang of schaal hebben, zij de
diensten en dienstverleners minder belangrijk vinden. Daarnaast blijken de militairen
met de laagste en hoogste positie het meest tevreden te zijn over de diensten en
dienstverleners van de personele functie.

De sterkste samenhang is aangetroffen tussen tevredenheid met eigen salaris en
meegemaakte kritieke gebeurtenissen enerzij(is en tevredenheid met de diensten en
dienslverleners van de personele functie anderzijds. Hoe meer men tevreden is met
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het eigen salaris en hoe minder men negatieve gebeurtenissen heeft meegemaakt des
te tevredener is men met de personele functie.

Kritieke gebeurtenissen

Een interessante uitkomst van de kwalitatieve analyse is dat kritieke gebeurtenissen
ten aanzien van de processen die zich binnen de personele functie zich afspelenvan
grote invloed is op oordeelsvorming. Naarmate de werknemers de activiteiten als
meer rechtvaardig doorzichtig en objectief ervaren, zijn zij ook positiever over de
diensten en dienstverleners van de personele functie. De meegemaakte
gebeurtenissen beinvloeden in hoge mate de tevredenheid en in mindere mate het
belang dat werknemers toekennen aan verschillende aspecten van de personele
functie.

Onderlinge relaties

Er is alleen een significante statistische relatie aangetroffen tussen
gebruikerskwaliteit en kritieke gebeurtenissen (zie hiervoor). De overige relaties
tussen professionele kwaliteit en gebruikerskwaliteit en tussen professionele
kwaliteit en kritieke gebeurtenissen zijn niet statistisch significant. Een reden
hiervoor zou kunnen zijn dat deze relaties werden onderzocht per casus. Het
blijkt dat alle 8 organisatie-onderdelen niet significant verschillend van elkaar
scoren op professionele kwaliteit, gebruikerskwaliteit en kritieke gebeurtenissen.
In het volgende hoofdstuk bespreken we de mogelijke verklaringen voor de hier

gepresenteerde onderzoeksresultaten.



Hoofdstuk 8 Rellectie en aanbevelingen

8.1 Inleiding

In deze studie is onderzoek verricht naar het thema "de kwaliteit van de personele
functie". Vanuit bestaande inzichten op het gebied van de organisatiekunde,
kwaliteitskunde en personeelswetenschappen is verkend waar raakvlakken liggen,
waar en hoe integratie van inzichten mogelijk is en hoe het thema meetbaar
gemaakt kan worden.

In dit laatste hoofdstuk wordt "van een afstand" teruggekeken naar de
gehanteerde werkwijzen en verworven inzichten. Wij plegen hier een
methodologische en inhoudelijke reflectie op hoofdlijnen. Tevens geven we
aanbevelingen om het thema van dit onderzoek in de toekomst verder tot
ontwikkeling te brengen.

8.2 Methodologische reflectie: het ontwikkelen van een meetinstrument

In deze paragraaf wordt een reflectie gegeven op de belangrijkste
methodologische kenmerken van het onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we
het ontwikkelde instrument als zodanig en de gevolgde ontwikkelingsstrategie.

Het ontwikkeltraject

Het onderzoeksdesign kunnen we kenschetsen als een probleemgestuurd
exploratief onderzoek, gericht op inshmentontwikkeling, op basis van een
multicase.

Het exploratieve karakter heeft te maken met het onderwerp van studie: het meten
van de kwaliteit van de personele functie. De combinatie van de twee
wetenschapsvelden kwaliteit en personele functie is nieuw. Voorzover wij
kunnen overzien,  is over dit onderwerp is in het recente verleden weinig eerder
onderzoek verricht. Er zijn geen kant en klare wetenschappelijk gefundeerde
instrumenten beschikbaar voor het meten van de kwaliteit van de personele
functie. Een uitzondering daarop is Tsui (1990).
Ook al heeft het onderzoek een exploratief karakter, het meetinstrument voldoet
ons inziens aan de klassieke methodologische eisen van validiteit en
betrouwbaarheid, omdat:
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•   we op een strikte manier via deductief analytische weg het begrip kwaliteit van
de personele functie hebben geoperationaliseerd tot de meetbare begrippen

professionele en gebruikerskwaliteit;
• we de uitkomsten van de missing-values-analyses, analyses van

frequentieverdelingen, de factor-analyses en de betrouwbaarheidsanalyses als
bevredigend kunnen beschouwen;

• we in dialoog met actoren uit de onderzochte organisaties en met actoren uit
het wetenschappelijk veld de validiteit, het discriminerend vermogen en de
toepasbaarheid hebben beoordeeld en verbeterd.

Het laatste genoemde argument heeft ook bijgedragen aan de bruikbaarheid en
acceptatie van de meetinstrumenten. Deze twee criteria worden zelden genoemd
in het kader van fundamenteel onderzoek, maar zijn essentieel voor toegepast
onderzoek (Verschuren 1994 en Van der Zwaan 1990).

De exploratieve wijze van de ontwikkeling van de meetinstrumenten is de reden

geweest voor de keuze van de multi-case onderzoeksmethode. Door de multi-case
studie is het mogelijk geweest om de ontwikkeling van het meetinstrument in de
context van de cases te plaatsen. Hierdoor was het mogelijk om het
meetinstrument te ontwikkelen in de diepte en in dialoog met actoren uit het veld.
Daarnaast bood de multi-case onderzoeksmethode de mogelijkheid om aan elkaar
verwante organisatie-onderdelen met elkaar te vergelijken.
We hadden verwacht dat Defensie als multi-case studie hiervoor een goede
gelegenheid zou kunnen bieden. Defensie kent immers volgens eigen zeggen
verschillende organisaties met verschillende werkwijzen, gewoonten en
taakstellingen. Vanuit deze achtergrond hebben we gekozen voor vier Landmacht
organisaties en vier Luchtmacht organisaties. De acht organisaties bestonden uit
twee beleids/staforganisaties, twee logistieke organisaties, twee operationele
organisaties en twee opleidingsorganisaties.
Onze conclusie is dat het achteraf gezien minder geschikt was om ons te
beperken tot de Defensie-organisatie omdat:
• Defensie tijdens het onderzoek een grote ontwikkeling doormaakte;
•       getwijfeld kan worden aan het multi-case karakter van defensie, vanwege

de toch wel sterk centrale aansturing van de personele functie.
Dit laatste punt heeft ons verrast omdat binnen en buiten Defensie de nadruk
wordt gelegd op de verschillen tussen de Marine, Landmacht en Luchtmacht en
de typen organisaties daarbinnen in termen van cultuur, veranderingsbereidheid

en werkwijzen (zie bijvoorbeeld Wilson 1989 of Dixon 1975). Uit het onderzoek
komt naar voren dat het organisatie-onderdeel waartoe men behoort nauwelijks
samenhangt met de beoordeling van de kwaliteit van de personele functie (zie
ook volgende paragraaf). Het instrument heeft dus relatief weinig heeft
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gediscrimineerd tussen de acht cases. Er zou kunnen worden beweerd dat het hier
niet om acht cases maar om 66n case gaat, hetgeen de generaliseerbaarheid verder
beperkt. Dit neemt niet weg dat het onderzoek meer inzicht heeft verschaft in de
beeldvorming van werknemers, managers en personeelsfunctionarissen over de
personele functie in een grote, oude en bureaucratische organisatie. Vanuit dit
perspectief is de reikwijdte van de resultaten wellicht toch groter dan alleen de
Defensie-organisatie.

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is daarom in elk geval de
meetinstrumenten verder uit te ontwikkelen door het toe te passen in andere
organisaties. Na deze exploratieve fase van de instrumentontwikkeling, is het
vervolgens een logische stap om het meetinstrument op grotere schaal te testen en
te verbeteren.

Het meetinstrument in ontwikkeling

Op basis van de pretest en testfase (zie hoofdstuk 6) kunnen we stellen dat we
een valide, betrouwbaar, acceptabel en bruikbaar meetinstrument hebben
ontwikkeld. Niettemin zijn er enige kritische kanttekeningen te maken, die de
moeite waard zijn om hier te bespreken.
Op de eerste plaats blijkt uit de betrouwbaarheidsanalyses die zijn uitgevoerd op
de drie schalen interne, externe en lerende orientatie op professionele kwaliteit,
dat niet alleen iedere schaal een hoge betrouwbaarheid heeft, maar dat ook de
schalen onderling significant samenhangen. Dit resultaat geeft aan dat de drie
orientaties elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar kunnen bestaan. Nader
onderzoek zou moeten uitwijzen welk oorzakelijk verband tussen de drie
orientaties aanwezig is. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de
inhoudelijke samenhang tussen de orientaties.

Op de tweede plaats blijkt dat alle items die betrekking hebben op de
belangrijkheid van de professionele en gebruikerskwaliteit een nogal scheve
frequentieverdeling hebben. Met andere woorden: respondenten vinden alle
elementen van de kwaliteit van de personele functie van groot belang. We hebben
dit probleem van scheefheid van de frequentieverdelingen van de
belangrijkheiditems ondervangen door antwoordcategorieen samen te voegen. We
kunnen dit onderzoeksresultaat accepteren omdat het zeer wel mogelijk is dat
werknemers, personeelsfunctionarissen en lijnmanagers de verschillende aspecten
van de kwaliteit van de personele functie van belang achten. Er zijn echter ook
technieken voorhanden om respondenten te 'dwingen' om keuzes te maken in wat
zij als belangrijk beschouwen. Een eerste techniek is de zogenaamde
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paarsgewijze vergelijking, waarbij respondenten steeds uit twee items de meest
belangrijke moeten kiezen. Deze techniek lijkt ons niet hanteerbaar bij dit
meetinstrument, gezien het grote aantal items. Een tweede techniek is de
respondenten de verschillende aspecten (de drie orientaties en de zes
activiteitenvelden van de personele functie) te laten rangordenen met een
rapportcij fur of via het verdelen van een gegeven aantal munten. Dit lijkt ons een
zinvolle weg. Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat door deze
benadering de verschillende aspecten/variabelen van de kwaliteit van de
personele functie onderling afhankelijk worden, waardoor bepaaide statistische
analysetechnieken niet kunnen worden toegepast.

Op de derde plaats is het relevant te reflecteren op de toepassing van dit
kwaliteitsmeetinstrument (en organisatie-diagnoseinstrumenten in het algemeen)
in toekomstige situaties. We beginnen met een waarschuwing van Argyris (1994:
424-442) voor de 'unintended consequences of rigorous research'. Rigorous
research is een vorm van onderzoek waarbij alle omstandigheden onder controle
zijn, alle variabelen precies gedefinieerd zijn, alle mogelijke reacties van
respondenten vastgelegd zijn in antwoordcategorieen en waarbij de respondenten
worden beschouwd als 'proefkonijnen'. Door te voldoen aan de strikte eisen van
validiteit, betrouwbaarheid, generaliseerbaarheid, creeert 'rigorous research' een
wereld waarin het gedrag van respondenten volledig is gedefinieerd,
gecontroleerd, geevalueerd en gemanipuleerd. Respondenten worden opgevat als
'tinnen soldaatjes met een rugnummer'. Volgens Argyris vertoont 'rigorous
research' vele overeenkomsten met een 'assembly line organization'.
Respondenten kunnen evenals lopende bandmedewerkers reacties vertonen als
demotivatie, apathie, non-respons  of het saboteren van het onderzoek.
Deze onbedoelde gevolgen van rigoreus onderzoek kunnen zich ook voordoen bij
de toepassingen van het hier ontwikkelde meetinstrument. Deze gevolgen zijn
eigenlijk inherent aan iedere vorm van kwantitatief onderzoek, waarbij wordt
gewerkt met grote aantallen respondenten, geanonimiseerde

gegevensverwerking, schriftelijke vragenlijsten en gesloten antwoordcategorieen.
Maar het is van belang te beseffen dat deze kenmerken ook vele voordelen kan

opleveren zoals generaliseerbaarheid betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van
de resultaten. In het onderzoeksdesign hebben we getracht zoveel mogelijk de
'unintended consequences of rigoreus research' te voorkomen. Op de eerste
plaats door actoren uit de organisatie actief te betrekken bij de testfase van het
meetinstrument. Daarnaast geven we in de ontwikkelde meetinstrumenten de
respondenten de gelegenheid om hun kritieke ervaringen met de personele functie
naar voren te brengen.  Het is interessant om te concluderen dat juist dit element
van de kwaliteitsmeting (de kritieke gebeurtenissen) interessante informatie heeft
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opgeleverd. Ten derde hebben we alle respondenten schriftelijk op de hoogte
gesteld van het doel van het onderzoek en op welke manier de gegevens worden
teruggekoppeld. Inmiddels zijn de resultaten gepubliceerd in een
krijgsmachtgebonden tijdschrift     (Born en Nollen      1997) en heeft aantal

managementteams kennis genomen van de resultaten.

We menen dat bu toekomstige toepassing van het meetinstrument ook zoveel

mogelijk de dialoog met de doelgroep moet worden opgezocht. We denken dan
aan: het opstellen van organisatie- en context-specifieke vragen, interviews,
gelegenheid om eigen kritieke ervaringen naar voren te brengen en discussies
over de resultaten. Op deze manier denken we een middenweg te hebben
gevonden tussen kwantitatief onderzoek en actieonderzoek. Tot slot merken we
op dat de nadruk in dit onderzoek heeft gelegen bij instrumentontwikkeling. De
inzet van het instrument of elementen ervan in kwaliteitszorgsystemen zou naar
onze mening in vervolgonderzoek verder belicht kunnen worden. Daarmee krijgt
het instrument meer een plaats in kwaliteitsverbetering en - beheersing.

Een vierde reflectie op het meetinstrument heeft te maken met de
'empowerment'-schaal als nevenproduct. De resultaten van de professionele
kwaliteitsmeting hebben ons doen vermoeden dat de indeling in interne, externe
en lerende kwaliteit wellicht kan ook worden omgebouwd tot wat wij noemen
een 'empowerment'-schaal. Het gaat om een aantal onderling samenhangende

items, die afkomstig zijn uit de activiteitenvelden organiseren, beoordelen,
belonen, ontwikkelen en gericht zijn op externe en lerende orientatie. We hebben
gekozen voor de naam 'empowerment' omdat deze items slaan op het betrekken
van medewerkers bij de besluitvorming en het gebruik maken van de aanwezige
kennis op de werkvloer. Met een dergelijke schaal zou gemeten kunnen worden
in welke mate de personele functie van een organisatie leidt tot zelf
gemotiveerde, breed inzetbare, creatieve en efficiente medewerkers die veel
verantwoordelijkheid nodig hebben maar die ook waarmaken.
Ook leert het voorbeeld van de 'empowerment'-schaal dat dit instrument en ook
andere instrumenten steeds moeten worden aangepast op komende
ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd, zoals
netwerkorganisaties, globalisering, uitbreiding van de diensten/kennis-economie,
nieuwe informatietechnologie, flexibilisering van arbeid en sociale wetgeving.
Hier ligt een permanente onderzoeks- en ontwikkelingstaak die essentieel is om
de personeelswetenschappen op een hoger plan te brengen.

Een vijfde opmerkinij over instrumentontwikkeling heeft betrekking op de status
van de resultaten uit het veldonderzoek bij de laijgsmacht. Het onderzoek kan
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worden gezien als een combinatie van theorie- en instrumentontwikkeling zijn.
Wetenschappelijk zou dit kunnen worden gezien als een moeilijk te combineren
dubbeldoelstelling Vanuit die invalshoek hebben we de resultaten met betrekking
tot Defensie als voorlopig en illustratiefbestempeld. Niettemin hebben we het als
zinvol ervaren om ons tijdens de instrument-ontwikkeling steeds en direct af te
vragen of de resultaten aansluiten bij onze eigen subjectieve waarneming evenals
de reactie van 'het veld'. Bovendien is het zinvol gebleken om discussies te
voeren met 'het veld'. Derhalve is de waarde met betrekking tot de
defensieresultaten niet zozeer gelegen in het wetenschappelijk-technische vlak,
maar heeft het waarde in termen van gedachtenuitwisseling tussen onderzoek en
de 'onderzochten', een dialoog om van te leren. Verschuren (1994) noemt dit
kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek.
Tot slot merken we op dat instrumentontwikkeling een iteratief en cyclisch
proces is, waarbij steeds meer waarde kan worden gehecht aan de resultaten. Dit
is typisch voor de sociale wetenschappen, waarbij kennis vaker gebaseerd is op
intersubjectiviteit dan bij de exacte wetenschappen.

8.3 Inhoudelijke reflectie

In de eerdere hoofdstukken zijn op verschillende plaatsen reeds inhoudelijke
vraagstukken en reftecties aan de orde geweest. In deze paragraaf beperken we
ons tot enkele reflecties op een hoger abstractieniveau. Achtereenvolgens stellen
we aan de orde de onderlinge samenhang tussen kwaliteitskunde,
organisatiekunde en personeelswetenschappen, de meerdimensionale benadering,
de verhouding tussen de interne, externe en lerende orientatie, de interne
dienstverleningsbenadering en de procedurele en verdelende rechtvaardigheid en
kwaliteit.

Professionele kwaliteit en type personele functie (bij Defensie)

Uit hoofdstuk 7 komt naar voren dat de lijnmanagers en

personeelsfunctionarissen van mening zijn dat de personele functie in hun
organisatie met name wordt gekenmerkt door de interne orientatie. Daarnaast zijn
zij van mening dat de interne, externe en lerende orientatie alle drie van groot
belang zijn voor het inrichten en uitvoeren van de personele functie. In figuur  8.1
is aangegeven welke consequenties deze orientatie heeft voor het stadium van de
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personele functie en de manier waarop kwaliteitszorg wordt gerealiseerd.

intern orientatie externe orientatie lerende orientatie

van toepassing bij ++ +A +/-

krijgsmacht

van belang bij +4-+ +4-+

krijgsmacht

organisatie-metafoor machine organisme hersenen

type personele administratieve instrumentele functie rendementsfunctie
functie functie en en omgevingsfunctie en ontwikkelings-

zorgfunctie functie

type kwaliteitszorg gilden, inspectie, fitness for use integrale kwali-
procesbeheersing teitszorg

Tabel 8.1: mate waarin interne, externe en lerende orientaties op professionele
kwaliteit van toepassing zijn en de collsequenties voor personele functie en
kwaliteitszorg.

In algemene termen impliceert deze uitkomst dat de personele functie gekenmerkt
wordt door administratie, beheer en zorg. De personele functie bevindt zich dan
in het stadium van personeelsbeheer en personeelszorg. De focus ligt op het
formuleren van regels en procedures, waarop sterk wordt teruggegrepen bij de
uitvoering van de personele functie. De personeelsfunctionaris speelt een
dominante rol binnen de personele functie, in de rol van klerk en sociaal werker.
Het theoretische fundament ligt bu 'scientific management' en 'human relations';
theorieen die in de eerste helft van de 20° eeuw zijn geformuleerd (zie tabel 8.2).
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type personele stadium focus/activiteit dominante rol stroming
functie

administratie- personeels- regels en klerk scientific
ve functie beheer procedures management

zorgfunctie pet"soneelszorg welzijn sociaal werker human
relations

instrumentele personeels- structuur en sociaal revisionisme
functie beleid systemen technicus

omgevings- sociaal beleid maatschap- sociaal adviseur contingentie-
functie pelijke context theorie

rendements- hard hrm-model organisatie- lijnmanager strategisch
functie strategie planning

ontwikkelings- zacht hrm- ontwikkeling coach lerende
functie model van organisatie-

medewerkers theorie

Tabel   8.2:    type   personele   functie,   naar   stadium,   activiteiten,   rolen   en
theoretische stroming (vetgedrukt is met name van toepassing bij de krugsmacht.

De nadruk ligt met name op input-, proces- en outputzorg (zie tabel 8.3). In
mindere mate spelen de (interne) klanten en een integrate zorg voor de kwaliteit
van de personele functie een rol.
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typen gilden inspectie procesbe- fitness for integrale

kenmerken heersing use kwaliteits-

zorg

definitie 'excellence' product- productie gebruikers- verschillende
kwaliteit kwaliteit kwaliteit definities

focus vakman- ontdekken controle afnemer gehele orga-

schap van fouten nisatie, toe-
leveranciers
en afnemers

zorg inputzorg outputzorg proceszorg klantenzorg integrate
zorg

methode opleiding/er- ijken en me- statistische marktonder- mobilisering
varing ten technieken zoek organisatie

rol meester inspecteur toepassen marketeer beleidsmatig,
kwaliteits- stat. metho- adviseur,
functionaris den en pro- trainer

bleemoplos-
ser

verantwoor- vakman inspecteur productie- ontwerper iedere mede-
delijkheid medewerker werker

Tabel 8.3: typen kwaliteitszorg; de vetgedrukte typen kwaliteitszorg zijn met
name van toepassing bij de krijgsmacht voort wat betreft de kwaliteit van de
personele junctie.

De nadruk ligt op de controle op de naleving van regels, de uitvoering van de
vastgestelde formatie/budgetplannen en het functioneren als troubleshooter bij
het optreden van fouten. Deze laatste observatie komt overeen met de conclusie
van Legge (1995) over de vicieuze cirkel van personeelsmanagement Volgens
haar komen vele problemen bij de personele functie voort uit de situatie dat
personeelszaken (in stadium van personeelsbeheer/zorg) niet wordt betrokken bij
de strategische planvorming van de organisatie. Deze scheiding tussen de
personele functie en strategische plannen leidt voor de personeelsfunctionaris tot
vele problemen op uitvoerend niveau. Gedacht kan worden aan problemen op het
gebied van werving en behoud van gekwalificeerd personeel, commitment
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verloop en dergelijke. De personeelsfunctionaris moet deze problemen oplossen.
Dit legt veel tijdsbeslag en druk op de personeelsfunctionarissen, met als gevolg
dat zij crisismanagement moeten toepassen en waardoor zij niet aan alle
verwachtingen kunnen voldoen. Als gevolg hiervan krijgt het lijnmanagement een
negatieve perceptie van het functioneren van de personeelsfunctionarissen. Dit is
voor het lijnmanagement een reden temeer om de personeelsfunctionarissen niet
te betrekken bij strategisch management. En op dat moment begint de vicieuze
cirkel opnieuw.

We vragen ons echter af, gezien de resultaten bij Defensie, in hoeverre hier ook
sprake  is  van  het type kwaliteitszorg 'gilden'. Dit impliceert immers een sterk
georganiseerde beroepsgroep, met langdurige opleidingen, een intern
correctie/strafsysteem en autonoom in het toelaten van nieuwe leden. We denken,
om in termen van Mok (1982) te spreken, dat bij de Landmacht en Luchtmacht
sprake is van een professionalistische personele functie. Hierbij speelt de
personeelsfunctionaris een ondergeschikte en uitvoerende rol en de manager geen
dominante rol. Derhalve kunnen we personeelsfunctionarissen binnen Defensie
als een 'gilde' bezien, maar dan vooral met beslissingsmacht op uitvoerend
niveau. Het gilde-gehalte van de personeelsfunctionarissen bij Defensie wordt
bovendien ook versterkt doordat de top van de personeelsfunctionarissen (de
directie personeel) bepaalt wie wordt aangesteld als personeelsfunctionarissen en
welke personeelsfunctionarissen doorstromen naar de hoogste niveaus.

Het huidige beeld van de kwaliteit van de personele functie komt niet overeen
met het beeld van wat de kwaliteit zou moeten zijn: meer en extern lerend
gericht. Dit is althans de mening van de ondervraagde personeelsfunctionarissen
en lijnmanagers. De wens om de personele functie meer extern en lerend in te
richten, is ook neergelegd in de formele plannen van de krijgsmacht. Sinds 1990
heeft de krijgsmacht een nieuw personeelsbeleid geinitieerd waarmee beoogd
werd de personele functie te individualiseren: maatwerk afschaffing
blokbevordering, promotie op basis van goed functioneren etc. Niettemin blijkt
uit dit onderzoek dat de regels en procedures een belangrijkere rot spelen dan
klantgerichtheid en ontwikkeling. De vraag is dan: waarom bezit de personele
functie van de krijgsmacht nauwelijks kenmerken van een externe en lerende
orientatie, terwijl deze orientaties volgens formele beleidsplannen en volgens de
mening van de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers van groot belang zijn?
Hiermee komen we terecht op het vraagstuk van (organisatie)verandering van de
personele functie. Er zijn belangrijke beperkingen bij het veranderen van de
personele functie. Paauwe  (1994: 33) heeft al eerder aandacht gevraagd voor de
sterke invloed van de bestuurlijk-organisatorische erfenis ten aanzien van de
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vormgeving van de personele functie. De interne orientatie kan bij Defensie
worden gezien als een bestuurlijk-organisatorische erfenis, die een blokkade
vormt om de externe en lerende orientatie te versterken. Zelf noemden we eerder
de wet van behoud van cultuur (Mol, Born en Vroom 1994, Mol en Born 1997).
Deze wet impliceert dat het altijd moeilijk is om cultuurverandering door de
voeren, omdat de bestaande cultuur de beoogde verandering beinvloedt. We
constateerden dat pogingen om de krijgsmacht te debureaucratiseren in de
richting van een fiexibele resultaatgerichte organisatie vaak op een
bureaucratische manier worden aangepakt: top-down, gefunctionaliseerd,
gecentraliseerd (Mol en Born 1997). Ten Have (1993) brengt ons op nog een
ander obstakel. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat de institutionele
omgeving, zoals de collectieve arbeidsvoorwaardenformulering, bepaalt hoe de
arbeidsvoorwaarden en interne arbeidsmarkt van een organisatie worden
vormgegeven. De bestuurlijk-organisatorische erfenis, de wet van behoud van
cultuur en de institutionele omgeving beperken naar onze mening een (snelle)
verandering van de personele functie.

Onderlinge samenhang tussen kwaliteitskunde, organisatiekunde en
personeelswetenschappen

In dit onderzoek hebben we ons gericht op de personele functie, als een van de
functies van een organisatie, zoals de materiele, kwaliteits-, financiele of
logistieke functie. We hebben geconstateerd dat er binnen personele en
kwaliteitsfunctie overeenkomstige ontwikkelingen waar te nemen zijn. Met name
door de invoering van de integrate management-filosofie zien we op deze
functionele gebieden een ontwikkeling van beheersmatig/administratief naar
omgevingsgerichtheid en strategisch handelen. Dit is in onze visie met name een
gevolg van de integratie van deze functiegebieden in het takenpakket van de
lijnmanager. Hierdoor veranderen ook de rollen van de betreffende
functionarissen: van personeelsbeheerder naar 'social controller' (Nollen en
Born, 1991), van kwaliteitsinspecteur tot strategisch kwaliteitsmanagement.
Hierboven hebben we reeds aangegeven dat dergelijke veranderingen onderhevig
zijn aan zaken als de institutionele omgeving, de bestuurlijk-organisatorische
erfenis en de organisatiecultuur. Niettemin valt te verwachten dat op termijn
verdere veranderingen te verwachten zijn, gezien de zich snel en voortdurend
veranderende omgeving en de aanhoudende bezuinigingen. Het is aannemelijk
dat ook andere functionele gebieden, zoals de financiele en de logistieke functie,
een dergelijke ontwikkeling doormaken. Verder onderzoek op dit vlak is
geboden.
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Meerdimensionale benadering

Het onderzoek geeft de noodzaak aan om het begrip kwaliteit vanuit
verschillende perspectieven te benaderen, vanwege het relationele en subjectieve
karakter van het begrip. Er is volgens ons niet zonder meer een hierarchie van de
benaderingen aan te geven. Er zijn tegenwoordig meer auteurs die deze lijn
volgen, waarbij Morgan een voorbeeld is. Juist de confrontatie van meerdere
beelden van hetzelfde object kan het begrip vergroten.

De interne, externe en lerende orilfntatie op de personele functie

Uit het onderzoek komt naar voren dat de lerende, externe en interne orientatie
elkaar niet uitsluiten. In de ogen van de personeelsfunctionarissen en
lijnmanagers, de dienstverleners, zijn alle drie de orientaties van groot belang
voor de personele functie. Het lijkt alsof het tijdperk van of... of... voorbij is en
er meer aandacht is voor een en ... en ... benadering. Verschillende auteurs
schenken aandacht aan dit fenomeen. Quinn (1990, 1997) stelt bijvoorbeeld dat
effectieve organisaties zowel intern als extern gericht zijn en zowel gericht zijn
op het bewaken van stabiliteit als het stimuleren van veranderingen in de
organisatie. Bushe en Shani (1991) besteden aandacht aan de vraag hoe
organisaties tegelijkertijd de efficientie en innovatie kunnen vergroten. Fruytier
(1994) stelt dat vele organisaties die willen veranderen van de tayloristische naar
nieuwe integrale productieconcepten, te kampen hebben met het 'Baron van
Munchhausen-effect'. Evenals de Baron, die zichzelf aan de haren uit het moeras
moest trekken, moeten werknemers in Tayloristisch ingerichte organisaties met
hun bestaande kennis, gewoonten en werkwijzen reeds beschikken over de kennis
en vaardigheden die benodigd zijn voor de invoering van nieuwe integrale
productieconcepten. Vroom (1997) wijst er hierbij op dat de spanning tussen
verleden en toekomst het heden schept.
Vanuit wetenschap en praktijk hebben verschillenden auteurs getracht voor deze
schijnbare tegenstellingen oplossingen aan te dragen. Zo stellen Van Hoof en
Van Noort (1996: 15) voor om organisatievernieuwing te bestuderen op meerdere
niveaus, te weten de samenleving als geheel, de interorganisationele en
institutionele context en de afzonderlijke organisaties.
Wij zijn van mening dat het bestuderen van paradoxen vooral zinvol kan
geschieden indien men organisaties op een multi-disciplinaire wijze bestudeert.
Organisaties zijn immers geen objectieve grootheden, maar sociale constructies.
Afhankelijk van het perspectief dat men hanteert worden bepaalde
eigenschappen van organisaties benadrukt of onderdrukt (vergelijk Morgan
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1986). Hetzelfde geldt voor kwaliteit. Het subjectieve en relatieve karakter van
dit begrip maakt het noodzakelijk dat kwaliteit vanuit verschillende perspectieven
wordt benaderd. Dit is de reden waarom we in dit onderzoek hebben gekozen
voor een meer-dimensionele benadering.
Op praktisch niveau stellen Quinn e.a. (1997) voor om managers te trainen in
paradoxale situaties. Zij stellen dat managers zich moeten bekwamen in
verschillende rollen ,bijvoorbeeld de mentor-, controleurs- en stimulatorrol.
Alleen op deze manier kunnen de paradoxen worden overstegen. Beer (1997: 52)
denkt echter dat het inrichten van aparte organisaties een oplossing kan zijn. Naar
zijn mening moeten organisaties de beheerstaken van de personele functie zoveel
mogelijk uitbesteden, zodat de 'human resource manager' zich kan concenteren
op de proactieve en strategische taken. In onze visie heeft elke organisatie in
principe een bepaalde eigen werklast en managementtaak voor de personele
functie op verschillende niveaus.

Kwaliteit en de personele functie als vorm van interne dienstverlening

Kwaliteit van de personele functie is een moeilijk te vatten begrip vanwege de
vele verschillende partijen rondom de personele functie. Deze partijen hebben
vaak tegengestelde eisen en verwisselen vaak van rol. Op het ene moment is een
medewerker een dienstverlener vanuit zijn managementpositie, maar op het
andere moment is hij/zij als medewerker een interne klant van de personele
functie. In deze context is het zeer moeilijk om heldere klant-leverancier relaties
te definieren. Dit maakt het moeilijk om "de" kwaliteit van de personele functie
vast te stellen.

Procedurele en verdelende rechtvaardigheid en kwaliteit

Uit het onderzoek blijkt dat met name tevredenheid met eigen salaris en
meegemaakte kritieke gebeurtenissen een sterke samenhang vertonen met het
oordeel van de werknemers als interne klanten van de personele functie
(gebruikerskwaliteit).
Tevredenheid met eigen salaris (in vergelijking met anderen) heeft betrekking op
de zogenaamde verdelende rechtvaardigheid Werknemers zijn meer tevreden
over de personele functie indien zij van mening zijn dat de uitkomsten van de
personele functie op een rechtvaardige manier worden verdeeld. Bowen en Siehl
(1997) wijzen in dit verband op het realiseren van een 'organizational
equilibrium': een balans tussen beloningen en inputs. Personeelsfunctionarissen
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en lijnmanagers spelen volgens Bowen en Siehl een belangrijke rol bu het
bereiken van deze balans, door het communiceren van verwachtingen die
organisatie en werknemer over en weer hebben. Naar hun mening is deze balans,
of psychologisch contract, recentelijk aan verandering onderhevig. Het verschuift
van een traditioneel psychologisch contract, waarbij loyaliteit, levenslange
aanstelling en bescherming van de werknemer door werkgever voorop staan, naar
een contract waarbij geld en tijdelijke arbeidsaanstellingen een grote rol spelen.
Positieve en negatieve kritieke gebeurtenissen hebben betrekking op de
procedure/e rechtvaardigheid. De vraag is of de werknemers van mening zijn dat
de procedures en regels op een heldere en rechtvaardige manier worden
toegepast. Deze regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het belonen of
pro- of demoveren van personeel. Indien werknemers negatief zijn over hun
ervaringen met personeelsfunctionarissen en lijnmanagers (bijvoorbeeld
vriendjespolitiek, willekeur, onduidelijkheid), dan zijn zij ook ontevreden over de
kwaliteit van de personele functie.
Het is opvallend dat positieve of negatieve gebeurtenissen een belangrijke rol
spelen bij de oordeelsvorming van werknemers over de kwaliteit van de personele
functie. Dit is deels in tegenstelling tot wat Beer e.a. (1986) en Tsui (1990)
verwachten. Beer e.a. verwachte met name dat kenmerken van bepaalde groepen
stakeholders - bijvoorbeeld jonge versus oude werknemers, mannen versus
vrouwen - van belang zijn voor het oordeel over de personele functie. Tsui meent
dat de meest machtigen in een organisatie (de hoger leidinggevenden) het meest
tevreden worden gehouden door personeelsfunctionarissen, omdat

personeelsfunctionarissen van deze "machtigen" het meest afhankelijk zijn. Het
feit dat ervaringen een belangrijke rol spelen, impliceert een individuele
verklaring voor de kwaliteit van de personele functie.
Het belang van meegemaakte kritieke gebeurtenissen voor het oordeel over de
kwaliteit van de personele functie maakt ook duidelijk dat de personele functie
niet wordt gepercipieerd in termen van plannen of beleid. Oordeelsvorming
wordt in grote mate mede beinvloed door de dagelijkse contacten en
daadwerkelijke ervaringen die werknemers hebben met personeelsfunctionarissen                1
en lijnmanagers. Een consequentie is dat de personele functie niet eenvoudigweg
te veranderen is door het opstellen van nieuwe beleidsnotities. Het oordeel wordt
immers mede bepaald door ervaringen uit het verleden, en deze erfenis blijft lang
op het netvlies staan. Een andere consequentie is dat veranderingen in de
personele functie gedragen moeten worden door de 'front line' dienstverleners:
de personeelsfunctionarissen en lijnmanagers. Beer (1997) voorziet problemen bij
het veranderen van personeelsfunctionarissen en lijnmanagers. In de eerste plaats
denkt hij dat velen zijn vastgeroest in bureaucratische structuren en weinig bereid
of niet in staat zijn om afstand te nemen van beheersmatig handelen. Derhalve
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stelt hij dat de enige oplossing is gelegen in het uitbesteden van alle
beheersmatige handelingen. Met Nonaka en Takeuchi (1997) vinden wij zo'n
algemene stelling te kortzichtig; het op grote schaal structureel uitbesteden van
diensten kan het innovatief vermogen van organisaties aantasten, omdat
kenniscreatie wordt bemoeilijkt.
Daarnaast ziet Beer als tweede obstakel voor veranderingen dat vele managers de
personele functie zuiver als een beheersinstrument definieren, en derhalve niet
weten hoe men op een strategische manier met personeel kan omgaan. Dit bracht
Pfeffer (1994) tot zijn stelling 'there is nothing wrong with laborers, only with
managers'.
Het belang van persoonlijke contacten tussen deze 'front line' dienstverleners en
interne klanten voor de kwaliteit van de personele functie kan worden verklaard
door de kenmerken van dienstverlening. Dienstverlening is niet tastbaar en
productie en consumptie vallen samen (vergelijk bijvoorbeeld De Ruyter e.a.
1997: 32). In analogie met commerciele externe dienstverlening kunnen slecht
verlopen contacten leiden tot negatieve beeldvorming. Waar dit bij externe
dienstverlening zou kunnen leiden tot het weglopen van klanten, zal bij interne -
vaak gedwongen - dienstverlening de kritiek zich hardnekkig nestelen in die
beeldvorming. Verder onderzoek naar verloop, werkprestaties en oordelen over
de personele functie is wenselijk.

Model voor kwaliteit, personele functie en organisatie

Het onderzoek biedt ook verder inzicht in de onderlinge relaties tussen kwaliteit,
de personele functie en organisatiekenmerken. De resultaten geven aanleiding om
het model op een aantal punten bij te stellen. Edn van de belangrijkste resultaten
is   dat de professionele kwaliteit slechts   voor 1% wordt verklaard   door   de
organisatie en individuele kenmerken, terwijl de gebruikerskwaliteit daarentegen
voor 20-30% wordt verklaard door deze achtergrondvariabelen. Hiervoor hebben
we vijfmogelijke verklaringen.
In de eerste plaats kent de variabele 'belang dat men toekent aan professionele en
gebruikskwaliteit' nauwelijks enige spreiding - in tegenstelling tot de mate waarin
men de oritntatie van toepassing vindt. Kortog alle respondenten, ongeacht hun
achtergrond, vinden alle elementen van de professionele kwaliteit en
gebruikerskwaliteit van groot belang. Individuele en organisatiekenmerken spelen bij
keuzes van belangrijkheid met betrekking tot de personele functie een geringe rol.
Ten tweede is het mogelijk dat de 'afstand' tussen de organisatie- en demografische
variabelen en de orientaties op de professionele kwaliteit te groot is. Professionele
kwaliteit is een 'globaal concept' terwijl de organisatie/individuele kenmerken meer
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specifieke variabelen zijn (vergelijk Van Yperen (1995), Fishbein & Ajzen 1980).
Mogelijkerwijs moeten we gaan zoeken naar intervenierende of modererende
variabelen. Hierbij kunnen we denken aan variabelen over de perceptie van het werk
organisatie (bijvoorbeeld arbeidssatisfactie) en variabelen met betrekking tot
persoonlijke unieke ervaringen. Eerder onderzoek naar arbeidssatisfactie wijst ook in
deze   richting (zie bijvoorbeeld Vogelaar   1990:   46-47).   Dit idee wordt   ook
ondersteund door de aanzienlijk hoger verklaarde variantie bij gebruikerskwaliteit.
Bij gebruikerskwaliteit is w61 aandacht besteed aan andere variabelen dan alleen
organisatiekenmerken of individuele 'objectieve' kenmerken. Dit zijn de variabelen
'kritieke gebeurtenissen' en 'tevredenheid met eigen salaris'. Deze variabelen blijken
ook het sterkst samen te hangen met gebruikerskwaliteit. Derhalve moeten we voor
de verklaring voor de professionele kwaliteit van de personele functie ook unieke
ervaringen en perceptievariabelen opnemen.
In de derde plaats is het mogelijk dat het onderzoeksdesign een rol speelt. Alhoewel
we een multi-case onderzoek hebben uitgevoerd, moeten we ons achteraf afvragen of
de casus wel in voldoende mate als een multi-case kan worden aangemerkt. We
meenden dat het een multi-case is omdat we acht verschillende cases hebben
onderzocht, met verschillende taakstellingen (beleid, operatieen, opleidingen,
logistiek) met eigen dynamiek en werkwijzen. We hadden dit verwacht op basis van
onze eigen ervaringen binnen de Landmacht en de Luchtmacht en op basis van
hierover verschenen literatuur (zie bijvoorbeeld Wilson   1989 of Dixon   1975).  Toch
blijkt dat deze organisatiekenmerken nauwelijks tot niet samen te hangen met de
kwaliteit van de personele functie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
Defensie in mindere mate beschouwd kan worden als een multi-case. Mede op basis
van dit onderzoek moeten we veronderstellen dat Defensie meer als een 'mono-
casus' moet worden aangemerkt  als het gaat om de personele functie. Wellicht kan
dit worden verklaard doordat de personele functie binnen Defensie in hoge mate
centraal wordt bepaald en uitgevoerd, waardoor er weinig speelruimte op locaal
niveau overblijft. De hoge scores op de variabele centralisme sterkt ons in dit
vermoeden. Op de tweede plaats kan Defensie als een 'mono-casus' worden
aangemerkt vanwege het stringente functierotatiebeleid bij Defensie. Alle militairen
veranderen om de 3 tot 5 jaar van functie, organisatie-onderdeel en vaak ook van
functiegebied. Hierdoor voelt een militair zich meer werknemer van de Land- of
Luchtmacht dan van een specifiek organisatie-onderdeel. Daarnaast ziet hij/zij zich
op de eerste plaats als militair en op de tweede plaats als bijvoorbeeld
personeelsfunctionaris, lijnmanager, technicus of infanterist.
Voor de geringe invloed van de organisatiekenmerken variabelen op de professionele
kwaliteit kunnen we ook een theoretische vierde verklaring formuleren vanuit de neo-
institutionele school (zie bijvoorbeeld Powell en DiMaggio 1991). Organisaties
binnen eenzelfde institutionele omgeving zullen tenderen naar vormgelijkheid
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(isomorfie), ook al zijn deze onafhankelijk. Door normatieve pressies en
nabootsingsprocessen zullen zij een gelijkvormig personeelsbeleid voeren. Empirisch
wordt deze verklaring voor geringe verschillen in orientaties bevestigd door het
onderzoek van Ten Have (1993). Hij onderzocht of in Nederlandse industriele
bedrijven een samenhang is te vinden tussen arbeidsdeling en arbeidsrelaties. Hij
komt tot de conclusie dat er geen relatie is tussen individuele bedrijfskenmerken en
de aard van de interne arbeidsrelaties en interne arbeidsmarkt. De interne
arbeidsrelaties en arbeidsmarkt zijn volgens hem meer een afspiegeling van de
collectieve arbeidsverhoudingen.
In de vijfde plaats kunnen we denken aan methodisch-technische factoren, zoals het
optreden   van het zogenaamde 'halo-effect'. Alhoewel dergelijke methodisch-
technische factoren nooit uit te sluiten Zijn, denken we de kans dat dergelijke factoren
zijn opgetreden niet zo groot is. Deze verwachting baseren we op de bevredigende
pre4est en test resultaten uit het veldonderzoek (zie hoofdstuk 6).

Bovenstaande redenen voor de geringe variantie bij de professionele kwaliteit van
de personele functie en de daarentegen grotere variantie bij de gebruikerskwaliteit
van de personele functie leiden ertoe om:
• behalve organisatie-kenmerken ook kenmerken van de institutionele omgeving

op te nemen;
• een grotere varieteit in organisatiecases te bereiken door de cases uit

verschillende institutionele omgevingen op te nemen;
• kritieke gebeurtenissen niet alleen te onderzoeken in directe relatie tot

gebruikerskwaliteit, maar ook in relatie tot de professionele kwaliteit;
• perceptie-variabelen zoals arbeidssatisfactie en tevredenheid een belangrijkere

plaats te laten innemen in het model.

Toetsen van de hypothesen

In verlengde van bovengenoemde opmerkingen over het model vestigen we de
aandacht op enkele interessante uitkomsten met betrekking tot de onderzochte
hypothesen. De hypothesen zijn opgesteld aan de hand van het ontwikkelde
model voor de kwaliteit van de personele functie (zie hoofdstuk 4) en getoetst bij
de Landmacht en Luchtmacht (zie hoofdstuk 7). Op basis van deze resultaten lijkt
het ons interessant om verdere theorievorming over de kwaliteit van de personele
functie voort te zetten op de volgende gebieden. Uit het veldonderzoek blijkt dat
een grote en oude organisatie als Defensie met name hoog scoort op de interne
orientatie, en lager scoort op de externe en lerende orientatie op de personele
functie. Verder onderzoek naar de relatie tussen professionele kwaliteit en het
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type organisatie lijkt perspectieven te bieden voor verdere theorievorming. Er
blijkt daarnaast nauwelijks een relatie te zijn tussen de gebruikerskwaliteit en de
professionele kwaliteit van de personele functie bij de acht onderzochte
organisaties bij Defensie. De vraag is of dit ook geldt in andere organisaties.
Daarnaast blijkt gebruikerskwaliteit sterk af te hangen van de tevredenheid van
het genoten salaris en kritieke ervaringen die medewerkers hebben meegemaakt
met de personele functie. Het is interessant om deze relaties verder te
onderzoeken. Tenslotte blijkt de gebruikerskwaliteit in beperkte mate af te
hangen van de (hierarchische) positie en demografische kenmerken van de
medewerkers.

Verder onderzoek naar het model voor de kwaliteit van de personele functie en
de daarbinnen geformuleerde hypothesen is geboden. Hiermee is de empirische
cyclus rond. De probleemstelling, onderzoeksvragen en geformuleerde
hypothesen die we aan het begin van onderzoek hebben opgeworpen, leiden niet
alleen tot nieuwe inzichten, maar vooral ook tot nieuwe vragen. We hopen met
dit onderzoek enkele mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek te hebben

aangegeven.



Literatuurlijst

Abernathy,   W.J.   & K. Wayne, "Limits   of the learning curve ", Harvard
Business Rewew, vol 52, nr. 5, 1974.

Abbott, L., Quality and competition, Columbia University Press, New York, N.Y.,
1955

Ackermann, K.F., "A contingency model of HRM strategy, empirical research
findings reconsidered", Management-Forum, vol. 6, 1986: 65-83.

Aldrich, H.E., Organizatio  and environments, Englewood Cliffs, N.J.,  1979.

Alkemade,N.D. en].W. Jeuen. Panel personele kengetallen Koninklijke Landmacht:
conditieproef loopbaanprognose, beoordelingssysteem. PPK no. 94-1, afdeling
gedragswetenschappen DPKL, Koninklijke Landmacht, Den Haag, 1994.

Argyris, C., Mens en organisatie in het bedrg Marka boeken, Antwerpen,  1963.

Argyris, C., Intervention theory and method: a behavorial science view, Addison-
Wesley publishing company, Reading Massachusetts,  1973.

Argyrts, C.  en D.A.  S€hdn, Organizational  learning:  a  theory  of action perspective,
Addison-Wesly Publishing company, Reading, Massachusetts, 1978.

Argyris, C., On organizational learning, Blackwell, Cambridge, Massachusetts,
1994.

Armstrong M., A handbook of personnel management practice, Kogan Page,
London, 1991.

Astley, W.G. & A.H. Van de Ven, "Central perspectives in organization theory",
Administrative Science Quaterly, 28, 1983: 245-273.

Bakker, J. & J. Paauwe m.m.v. J. Immerzeel Sociaal ondememingsbeleid
bet>n,loeding en vonngeving, Kluwer, Deventer,  1989.

Beatrix, "50 jaar vre(le", Folkskrant, 5 mei  1995.

Becker, H.H., Dienstverlening enpubhek, Bijleveld, Utrecht,  1966.

Beer, M., B. Spector, P.R. Lawrence, D.Q. Mills en R.E. Walton, Managing human
assets, The Free Press, New York, 1984.



Literatuurlij st 238

Beer,  M., "The transformation of the human resource function: resolving the tension
between a traditional administrative and a new strategic role", Human resource
management, spring, vol. 36, no. 1, 1997: 49-56.

Benrus,   W.G.,    Organization   development:    its    nature,    origins,    and   prospects,
Addison-Wesly, Reading, Massachusetts, 1969.

Berger,  P.L.   &  T.   Luckmann,   The   social   construction   of  reality:    treatise    in   the
sociology Ofknowledge, Penguin, Harmondsworth, 1967.

Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, De Luchtmacht herstructureert: de
personeelsreductie in dejaren 1992 en verder, in eigen beheer, Den Haag, 1994.

Bezemer, T.J., "Wordt de jungle toegankelijker?", in Verburg P. et al. (red.),
Organisatiewetenschap enprakt#k, Stenfert Kroese, Leiden, 1976.

Bhattacharyya, G.K.  en KA. Johnson, Statistical concepts and methods, Wiley, New
York, 1977.

Bitner, M., B. Boons, M. Stanfield, "The service encounter: diagnosing favorable and
unfavorable incidents. Journal Ofmarketing, vol. 54, january,  1990:  71-84.

Blauw, J.N., Op weg naar kwaliteit: integrale kwaliteitszorg als innovatie, Kluwer,
Deventer, 1992.

Boerkamp, E., M. Vriens, "Het meten van kwaliteit bij diensten: een vergelijking van
procedures". Tudschri# voor marketing, juli/augustus  1993:   19-22.

Bolton, R.N. and J.H.  Drew, "A longitudinal analysis of the impact of service
changes on customer attitudes,  Journal ofmarketing, vol. 55, nr. 1,1991: 1-9

Born, J.B.G. en M.J.W.T. Nollen, Kwaliteit van interne gemeenteluke
diensiverlening, VNG, Den Hag 1987

Born, J.B.G. , M.J.W.T. Nollen en T.W.P.M. van der Krogt, "Kwaliteit van
dienstverlening: het ontwikkelen van een meetinstrument", Bedreskunde, jaargang
63, nr. 2, 1991: 218 - 226.

Born, J.B.G. , M.J.W.T. Nollen, "De social controller: een hrm-visie op de
personeelsmanager", in: A.F.A. Korsten e.a. (red.), Overheidsmanagement en de
menseli/kefactor, VUGA, Den Haag 1991.



Literatuurlijst 240

Calton, J.M. en N.B.  Kurland, "A theory of stakeholder enabling: giving voice to an
emerging postmodern praxis of organizational discourse", in: D.M. Boje, R.P.
Gephart  en  T.1.   Thatchenkery   (eds.),   Postmodern  management  and  organizational
theo,y, Sage, London, 1996.

Cameron, K., "Critical questions in assessing organizational effectiveness",
Organizational *namics, autumn, 1980:  66-80.

Cangolesi, V.E. & W.R. Dill, "Organizational learning: observations toward a
theory", Administrative Science Quaterly, vol.  10, 1965. 175-203.

Cascio, W.F., Managing human  resources:  productivity, quality  of work life,  profits,
Mcgraw-Hill, New York  1989.

Centrale Dienst Personeel en Organisatie, Overleg bil D€Bmie, Centrale dienst
personeel en organisatie, sectie arbeidsvoorwaarden en overleg, Den Haag, 1996.

Child, J., "Organizational structure, environment performance; the role of strategic
choice", Sociology, nr.  6,1973:   1-22.

Creveld, Martin van, De mihtairen verhezen hun ze(/respect, NRC Handelsblad, 9
september 1995.

Cropanzano, R. (ed), Justice in the workplace: approaching fairness in human
resource management, Lawrence Erlbaum, Hillsdal N.Y., 1993.

Crosby, Ph. B., Qualio' isfree, New American Library, New York, N.Y., 1979.

Cyert, R.M. and J.G. March, A behavortal theoly of the finn, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs,  NJ,   1963.

Dandeker, Chr., "Patronage and bureaucractic control: the case ofthe naval ofIcer in
English society", Britishjournal ofsociology, 29.3, 1978: 300-320.

Dand€ker, Chr., Surveillance, power & modernity:  bureaucracy and discipline from
1700 to thepresent day, Polity press, Cambridge,  1990.

Dean, J.W. & D.E. Bowen, "Management theory and total quality: improving
research and practice through theory development", in Academy of Management
Rewew, vol. 19, no. 3, 1994: 392-418.



Literatuurlijst 239

The Boston consulting group, Perspectives on experience, Boston consulting
group inc., Boston, 1968.

Borst, M. e.a, Cultuur in dienst van kwaliteit: onderzoek naar de invloed van
nationale cultuur en organisatiecultuur op de efectiviteit van kwaliteitsmanagement,
BOW/KUB, Tilburg, 1997

Bowen, D.E., L.E. Greiner, "Moving from production to service in human resource
management",  Organizational *namics, summer,  1986:  35-53.

Bowen, D.E. and C. Siehl, "The future of human resource management: March and
Simon (1958) revisited", Human Resource Management, spring, vol. 36, nr.  1,1997
57-63.

Breuer, F., "Organisatiediagnose in de praktijk", M&0, Tijdschrift voor

organisatiekunde en sociaal beleid, jrg. 39, nr. 6, november/december 1985:  401-
415.

Breukelen, J.W.M. van Personeelsverloop in organisaties, Rijksuniversiteit Lei(len,
Lei(len, 1991

Brewster Chr., A. Hegewisch, "Human resource management in Europe: issues and
opportunities", in: Brewster Chr., A. Hegewisch (eds.), Policy and Practice in
European human resource management: the Price Waterhouse Cranjield survey,
Routledge, London, 1994.

Burgfaf,  W.  Kennis   is  macht,   karakter  is   meer:   een  sociaal-wetenschappeluke
studie over adelborsten. bewoners van een militair ondenvijsinternaat, VUGA Den
Haag, 1988.

Burns,  T.  and G.M. Stalker, The management  Of innovation,  Tavistock  London,
1961.

Burrell, G. en G. Morgast, Sociological paradigms and organisational analysis;
elements  of the  sociology  of corporate  life,Heinemann, London,  1919.

Bushe, G.R  and A.B. Shani, Parallel learning structures: increasing innovation in
bureaucracies, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1991.



Literatuurlijst 241

Dijck J.J.J., van en W.F. de Nijs, "Van personeelsbeleid naar sociaal beleid: de
vermaatschappelijking van de organisatie", in: P.W.M. van Haaren (red.),
Ondernemen  kan  ook  anders.  Balans  en perspectief van  sociaal  beleid,  VUGA's-

Gravenhage, 1983.

Dijck J.J.J. van, Over de vemieuwing in de krugsmacht, voordracht Nederlandse
Officieren Vereniging, 7 november 1986, Ede.

Dijclg J.J.J. van, De mens als sleutel tot bedru»ucces, SMO, Den Haag  1992

Dixon,N.F., On the psychology of military incompetence,Putura, London, 1915.

Doorn,  1.1.A van,  Sociologie  van  de  organisatie.  Beschouwingen  over  organiseren  in
het  bijzonder  gebaseerd op  een  onderzoek van het  militaire  systeem, Stenfert Kroese,

Leiden, 1956

DPKL (directie personeel Koninklijke Landmacht), Het nieuwe personeelsbeleid.
samengevat en toegelicht, in eigen beheer, Den Haag 1990.

DPKL (directie personeel Koninklijke Landmacht)/afdeling beleidsontwikkeling,
Beleidgplanpersoneelf se I, in eigen beheer, Den Haag  1994.

Drenth, P.J.D. Thierry, Hk. en Ch. J. de Wolff (red.),_Nieuw handboek arbeidi- en
organisatiepsychologie, Bohn Stafteu Van Loghem, Houten, 1988.

Duncan, R. and A. Weiss (1979), "Organizational learning: implications for
organizational design" , in B. Staw (ed.), Research in organizational behavior, vol.  1,
Greenwich, CT: JAI

Etzioni, A., "Mixed scanning revisited", Pubhc Administration Review,  1986:   8-14.

Ezerman, G.C., Kwaliteitsverbetering in de rijksdienst: een inventarisatie van
projecten en ervaringen ter stimulering van het gericht werken aan
kwaliteitsverbetering VUGA, Den Haag 1986

Fayol, H., General and industrial managemen4 Pitman, London,  1949.

Peigerbaurn,  A.V.,  Quality  control:  engineering  and  management, McGrew-Hill
New York, 1961.



Literatuurlij st 242

Pishbein, M., I. Ajzen, Understanding attitudes   and predicting social behavior,
Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1980.

Flanagan, J., "The critical incident technique", In Psychological bulletin. July, Vol
51, nr 1,1954: 327-358.

Fombrun, C.J., N.M. Tichy and M.A. Devanna (eds.), Strategic human resource
management, John Wiley & sons, New York, 1984.

Fortny*  P.,  Zonder  amblenaren:   de   overheid   als   ondernemer,  Veen,   Amsterdam,
1991.

Foucault, M., Discipline and punish:  the birth of the prison, Penguin, London,  1991.

Fowler, A. "When chief executives discover HRM", Personnel Management, vol.
19, no. 1,1987.

Fren€4 W.L., The  personnel  management process:  human resource  administration
and development, Houghton Mifflin company, Boston, Massachussets,  1982.

Frissen, P.H.A., "Bestuurlijke vernieuwing in cultureel perspectief', in: W.J.H. van 't
Spijker en anderen (red.), Bestuursverniemving bij de overheid: tussen
beleidsdoeltrefendheid en beheersdoelmatigheid, Samsom H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan de 44 1992.

Fmyder, B., Organisatieverandering en het probleem van de Baron von
Munchhausen een syteemtheoretische analyse van de overgang van het
Tayloristische produktieconcept nar het nieuwe produktieconcept, Eburon, Delft,
1994.

Gabor, A.,. The man who discovered quality: how W. Edward Deming brought
quality revolution  in America:  the stories  of Ford,  Xerox  and GM, Random House,
New York NY, 1990,

Garvin, David A., "Wat houdt 'produktkwaliteit' eigenlijk in ?", Sigma, nr. 5/6
Jaargang  1986.

Garvin, D.A., Managing quality:  the  strategic and competitive  edge, Free Press,New
York, N.Y., 1988

Garvin, D.4 "How the Baldrige Award really works", in Harvard Business Rewew,
november/december, 1991: 80-95.



Literatuurlijst 243

Gasperg J.B.R., De keuze voor de interne arbeidsmarkt: een verkennende studie
vanuit de optiek van het personeelsmanagement, Nijenrode University Press,
Breukelen,  1993.

Gelooven, R. van, Panel personele kengetallen Koninklijke Landmacht:
reductiebeleid  zorg voor werk;  een nieutve bls.  PPK  15  no.  96-03 juni  1996,  afdeling
gedragswetenschappen DPKL, eigen beheer, Den Haag, 1996.

Gerth,  H.H.   and   C.W.   Mills   (eds.),   From   Max   Weber:    essays   in   sociology,
Routledge, London, 1991.

Golden, K.A. and V. Ramanujam, "Between a dream and a nightmare; on the
integration of the human resource management and strategic business planning
process, Human resource management winter, nr. 4, 1985: 429-452.

Granroos, C.,_Service management and marketing: managing the moments of in
service competition,Lexington, 1990.

Guest, D., "Human resource management and industrial relations". Joumai Of
management studies, vol. 24, nr. 5, September, 1987: 503-521.

Hackman, J.R. and R Wageman 1995, "Total quality management: empirical,
conceptual and practical issues, in Administrative Science Quaterly, 40,  1995:   309-
342.

Hale, J., Renaissance War Studies, London,  1988.

Hammer, M. and J. Champy, Reengineering the corporation: a manifesto for
business revolution, Allen and Unwin, St. Leonards, NSW Australia,  1994

Hardjono,  T.,  Hes,  F.,   De   Nederlandse   kwaliteitsprijs   en  onderscheiding,  Kluwer,
Deventer, 1993

Harrison, ML Diagnozing organizations: methods, models and processes, Sage,
London, 1987.

Have, K. ten, Markt, Organisatie en personeel in de industrie: een empirisch
onderzoek naar produktieregimes als configuraties van arbeidsdeling en
arbeidsrelaties, Tilburg University Press, Tilburg 1993.



Literatuurlij st 244

Heer, A. de, C.T.B. Ahaus,. ISO 9000-serie en kwaliteitshandboek, Kluwer,
Deventer, 1991

Hoot    J.    van    en   W.    van   Noort,    Paradoxen    van    organisatieverandering    en
organisatievernieuwing, paper WESWA-congres           13 november 1996,

Rijksuniversiteit Leiden. 1996.

Insutuut Nederlandse Kwaliteit Handleiding positiebepaling en verbeteren
ondememingen: bewust werken aan verbetering van resultaten, Instituut
Nederlandse kwaliteit, Den Bosch, 1995.

Instituut Nederlandse Kwaliteit Dijkstra, L., Gieskes, J. en T. Wentink,_De stand van
zaken van integrate kwaliteitszorg in Nederland: van proces naar systeem - op weg
in de keten, Den Bosch, 1996.

Islikawg K., What is total quality control? the Japanese way, Prenuce-Hall,
Englewood Cliffs, N.J., 1985

Ismel, 3 1., The  Dutch republic:  its  rise,  greatness,  and fall  1477  -  1806, Clarendon

press, Oxford, 1995

lanowitz, M.,The professional soldier. a sociological and political portrait, 'Free
press of Glencoe, New York  1960.

Jansen,  P.G.W.,   Het   beoordelen  van   managers.   elTectiviteit   van   assesment   center
methoden bij selectie en ontwikkeling van managers, Uitgeverij N€lissen, Baarn,
1991.

Jansen,  W.   en  H.P.M.   Jaegers,  Analyse   en  beoordeling  van  organisatiestructuren:
ontwikkeling van een theoretisch model met een toepassing op enkele onderdelen van
het ministerie van Binnenlandse Zaken, Kluwer, Deventer, 1985.

Janssen, J.W.H. & F.H. Petersen, Evaluatie 1/BBKL, Afdeling gedragswetenschappen
DPKL, Den Haag 1988.

Jetten, H.W. & N.D. Alkemade (1996). Panel personele kengetallen Koninklyke
Landmacht:  Mening van militairen BOT en burgers  over BBT'ers,  Uitplaatsing Oost
Groninge4 Personeelsmonitor. PPK 14 no. 96-02, afdeling gedragswetenschappen
DPKL, Den Haag 1996.

Jong G.R.A. de, 1 ctiefpersoneelsmanagement, Kluwer/NVP, Deventer, 1987



Literatuurlijst 245

Jong, G.R.A. de, "De integratie van personeelsmanagement met strategische
beleidsvorming", M&O.44e jaargang, juli/augustus, nr. 4, 1990: 306-323.

]breskog K. & D. Sarbom, LISREL 8:  Structural equation modeling with SIMPLIS
command language. LEA: London,   1993..

Juran, J.M. (ed.), Quality control handbook, McGraw-Hill, New York, N. Y.,  1974

KaI,  H.M.  van  de,  Informatie   door  indicatie,   signalement   12,  Harmonisaderaad
Welzijnsbeleid, Den Haag 1981.

Keegan, A history ofwadare, Hutchinson, London, 1993.

Keuning D., D.J. Eppink, Management en organisatie: theorie en toepassing,
Stenfert Kroese, Leiden, (1990)

Khandwalla,  P.N., The design  Of organizationg, Harcourt, Brace Jovanovich,  New
York 1977

Kluytmans, F.  en J. Paauwe, "HRM-denkbeelden: de balans opgemaakf',  Af&0
Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, nr. 4, juli-augustus, 1991:  179-
303.

Kluytmans, F.  en C. Hanck6 (red.), Leerboek Personeelsmanagement, Kluwer
bedrijfswetenschappen, Open Universiteit, Deventer/Heerlen, 1994.

Koeleman,  W.Ph.   Th.,   Verandering   in   kwaliteitszorg:    een   onderzoek   vanuit   een
veranderkundig perspectief naar  het  invoeren  van  kwaliteitszorg  bij  middelgrote  en
industriele bedruven, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1995.

Kolb, D.A., "Management and the learning process", Cal(fomia management
reWew, vol. 18, nr. 3, 1976:  21-31.

Kolb, D.A., Experimental learning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984.

Koningsvell H., Het verschijnsel wetenschap: een inleiding lot de
wetenschapsfilosolie, Boom, Meppel 1976 ( 1984)

Krogt, T.W.P.M. van der, "De ambtelijke organisatie en gemeentelijke uitvoering",
in: Derksen, A.F.A. en W. Korsten (red.), Uitvoermg van overheidsbeleid
gemeenten  en ambtelijk  gedrag  belicht, Stenfert'Kroese, Leiden,  1986.



Literatuurlijst 246

Krogt, T.W.P.M. v.d. en C.W. Vroom, Organisatie is beweging, Lemma,
Culemborg 1988

Krogt T.W.P.M., A. Spijker, Contractmanagement, CBO-rapport nr. 37, Centrum
voor Bestuurskundig onderzoek faculteit bestuurskunde, universiteit Twente, 1989.

Kuipers,   H.    en   P.    van    Amelsfoort    Slagvaardig    organiseren:     inleiding    in    de

sociotechniek als integrale ontwerpleer, Kluwer, Deventer, 1990.

'Lammers, C.J., Het Koninklijk Instituut voor de Marine: een sociologische analyse
van de inlijving van groepen adspirant-ollicieren in de zeemacht, Van Gorcum,
Assen, 1963

Lammers, CJ., Organiaties verge'Ukenderwijs: ontwikkeling en relevantie van het
sociologisch denken over organisaties, Aula/Ret Speckum, Utrecht/Antwerpen,
1983.

Lammers    C.J.,    A.A.    Mijs,   W.J.    van   Noort,    Organisaties    vergelykenderwus
ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties, 1:let
Spectrum/Aula, Utrecht, 1997.

Lange,   W.A.M.    de,    Configuratie    van    arbeid:     vormgeven    aan    arbeidstijden,
bedrilfstuden en arbeidstijdpartronen,TEeme, 1989.

Lawrence,    P.R.     and    J.W.     Lorch     Organization     and     environment:     managing
d(Oerentation and integration, Harvard university, Boston,  1967.

Leeuwen, J. van (1997). Personeelsplanning bij de KLu in een VEB-situatie",
Militaire Spectator, jrg. 166, maart nr 3: 118-123.

Leffier, K.B., "Ambiguous changes in product quality",American Economic Rewew,
December 1982: 956-967.

Legge, K., Power, innovation and problem solving in personnel management,
McGraw-Hill, Maidenhead, 1978.

Legge, K., "HRM: rhetoric, reality and hidden agendas", in: J. Storey (ed.), Human
Resource Management:  a critical  text, Routledge, London,  1995.

'Leijten, A.Th., Stimulerend personeelsmanagement: een efectiviteitsdiagnose,
Thesis, Amsterdam, 1991.



Literatuurlijst 247

Lewin, K., Dynamic theog ofpersonality, New York,  1935.

Lindblom, C.E., "Still muddling not yet through", Pubhc Administration
Review, vol. 39,1979, 517-526.

Ma€kerbach, H., Van lening naar dienstverlening:  een kwalitatief onderzoek naar
cultuurinvioeden strategisch kwaliteitsmanagement en de prestaties daarvan by
banken van Europese, Japanse en Amerikaanse origine, Katholieke Universiteit
Brabant, BOW, niet gepubliceerde these, 1996.

Maenhout J.J.M. en J. van Hoof, Personeelsresearch in kaart gebracht: een
overzicht van personeelsonderzoek en uitvoerende organisaties in Nederland,
Siswo, Amsterdam,   1993.

Maese de Sombreff, P.E.A.M., Het rendement van personeelsselectie, Uleman,  Den
Haag 1992

Mangharn, I., Interactions  and  interventions  in organisations, John Wiley  and sons,
Bath, 1978.

Maslow, A.H., Motivatie enpersoonljkheid, Lemniscaat, Rotterdam, 1981.

Mastenbroek W.F.G. (1993). Macht, organisatie en communicatie. Heemstede:
Holland business publications.

Mayo, E., The  human problems  of an industrial civilisation, Macmillan, New  York,
1933.

Meij, J.L. en P. Snel, "Theoretische bedrijfseconomie II", In; J.L. Meij, Leerboek der
bedrykeconomie,  deel 11, Delwel, Den Haag  1964

Ministede van Defensie, Defensienota; herstructurering en verkleining; de
Nederlandse  krijgsmacht in een veranderende wereld, SdU, Den Haag  1991

Ministede van Defensie, Prioriteitennota:  een andere were!(l  een andere  Defensie,
SdU,  1993.

Ministeile van Defensie, Naar een dienstplicht nieuwe styl; advies commissie
dienstplicht, SdU, Den Haag 1992.



Literatuurlyst 248

Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor industrie en diensten,
Directie chemie bouw en bedrijfsvoering Programma Kwaliteit en logistiek:
eindrapportage, Den Haag 1994

Mintzberg  H.,  The structuring of organizations, Prentice Hall, Englewood
Cliffs, N.J. 1979.

Mintzberg H., Power in and around organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
N.J.,1983

Mittrof,  I.I,  Stakeholders  of the organizational mind, Jossey-Bass Publishers,  San
Fransisco, 1983

Mok A.L., "De gestokte professionalisering van de personeelsfunctionaris", in:
W.J.P.A. van Beers en Ch.J. de Wolff (red.), Professionalisering van het
personeelsbeleid: schets van een tienjarige ontwikkeling en een nietiwe
koersbepahng, Kluwer, Deventer, 1982.

Mol, C.J., B.A. Revis, R.W. Knops en J.B.G. Born„ "In tijden van daadwerkelijkheid:
kunnen we de verbeterde bedrijfsvoering nog verbeteren? deel I", Carrd, nr. 11,19e
jaargang, 1996

Mol, C.J., B.A. Revis, R.W. Knops en J.B.G. Born, "In tuden van daadwerkelijkheid:
kunnen we de verbeterde bedrijfsvoering nog verbeteren? deel II", Carrd, nr. 12,19e
jaargang 1996

Mol, C.J., B.A. Revis, R.W. Knops en J.B.G. Born, "In tijden van daadwerkelijkheid:
kunnen we de verbeterde bedrijfsvoering nog verbeteren? deel III", Carrd, nr. 1,2Oe
Jaargang, 1997

Mol C.J. en J.B.G. Born,  A  new suit for an  old bureaucracy?  On  the  impossibility  of
changing an organizational culture, paper EGOS- conference, Budapest,  1997.

Molen,  P.  van  der,  Naar  een  klantgerichte  overheid:   de   herorientatie  van  de  lokale
dienstverlening Gemeente Amsterdam, Amsterdam, 1988

Morgan, C., S. Murgatroyd, Total quality management in the public sector. Open
university Press, Buckingham, 1994.

Morgan, G. "Paradigms, metaphors and puzzle solving in organization theoty",
Administrative Science Quaterly, vol. 25,1980: 605-622.



Literatuurlijst 249

Morgan, G., Images oforganization, Sage, London, 1986.

Morgan, G., Imaginization:   the  art of creative  management, Sage, London,  1993.

Moumlis, N.P., Organisation and bureaucracy: an analysis of modern theories,
Routledge & Kegan Paul, 1975.

Mulder, F.A., Manager en produktkwaliteit, Kiuwer, Deventer,  1986.

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN-ISO 9004, Delft, 1989.

Nollen, M.J.W.T. en J.B.G. Born, "De 'social controller': een HRM visie op de
personeelsmanager", in: A.F.A. Korsten e.a. (red.), Overheidsmanagement en de
menselukefactor, VUGA, Den Haag, 1991.

Nonoka en Takeuchi, De kenniscreerende ondememing Scriptum Management,
Schiedam, 1997

Noorderhaven, N.G., Onderzoek van organisatiestrategie: op zoek naar een
theoretisch uitgangspunt,  M&0, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal  beleid,
40e jaargang januari/februari  1986:   61-72.

Oosterhuils, G.,_Promotie: een empirisch onderzoek naar de loopbanen van marine
o#icieren in de twintigste eeuw, Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder,
1993

Ouchi, W., "A conceptual framework for the design of organizational control
mechanism", Management science, jrg. 25, nr. 9,  1979.

Paauwe,  3.,  Organiseren:   een  grensoverschrijdende  passie,  inaugurele  rede  EUW
Samson bedrijfsinfonnatie, Alphen a/d Rijn, 1994

Peters, T.J. and R.H. Waterman, In search OfexceUence, Harper & Row, New York,
1982.

Pfeffer, 1. en G.R. Salancik, The external control of organizations: a resource
dependence perspective, Harper &  Row, New York,  1978.

Pfeffer, 3, Competitive advantage through people; unleashing the power of the
work/orce, Harvard Business school press, Boston, Mass., 1994.

Pino, R., Strategische overdenkingen, Scriptum management, Schiedam, 1994.



Literatuurlij st 250

Pirsig, R.M., Zen and the art Ofmotorcycle maintenance, Bantam Books, New York,
N.Y., 1974.

Porter, M.E., Competitive strategy, The Free Press, New York N.Y., 1980

Powell, W.W. en P.J. DiMaggio (eds), The new institutionalism in organizational
anaysis, University of Chicago press, Chicago and London, 1991

Projectbureau Herstructurering Koninkluke Landmacht, "De prioriteitennota en het
sociaal plan KL (SPKL)", inprio-Flex, januari 1993, nummer 1:  14-16.

Pugh, D.S. and D.J. Hickson, Writers on organizations, Penguin books, London
1989.

(®irm, RE., Beyond rational management:  mastering  the paradoxes  and  competing
demands qfhighpe,formance, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1990.

Quinn, RE., S.R. Faerman, M.P. Thompson, M.R. McGrath, Handboek
managementvaardigheden, Academic Service, Schoonhoven, 1997.

Reeves, C.A. and D.A. Bednar, "Defining quality: alternatives and implications",
Academy ofManagement Review, vol.  19, nr. 3,1994: 419- 445.

Ritzer, G., The McDonaldization of society:  an imestigation into the changing
character ofcontemporaty social 4/e, Pine Forge press, Thousand Oaks,  1993

Roe,  R.A.,  en M.].M.  Dastiels,  Personeelsbeoordeling.   achtergrond  en  toepassing,
Van Gorcum, Assen, 1994.

Roethlisberger,  F.J.   and  W.J.,   Dickson,   Management   and   the   worker,  Harvard
University Press, Cambridge, Mass., 1939.

Rothenberg G.E., "Maurice of Nassau, Gustavus Adolphus, Raimondo
Montecuccoli, and the 'military revolution' of the seventeenth century", in: P. Paret
(ed.), Makers  of modern strategy: from Machiavelli  to the nuclear age, Princeton
university press, Princeton, New Jersey, 1986.

Ruyter, K. de, M. Welzels, A. van Doremaele, "Het meten van kwaliteit van
dienstverlening vanuit een integraal perspectief', Gedrag en Organisatie, vol.  10, nr
1,  1997:  31-40.



Literatuurlijst 251

Sabel, Ch., "Moebius-strip organizations and open labor markets: some consequences
of the reintegration of conception and execution in a volatile economy", in: P.
Bourdieu  and J.S. Coleman (eds.), Social theog for  a  changing society, Westview
press, Boulder, 1991.

Sandee, R.H., Human resource management bij de Koninklijke Landmacht, in eigen
beheer, Scheveningen, 1992.

Schreyogg G., "Contingency and choice in organization theory", Organization
studies, nr. 1,1980:  73-78.

Schroeff, H. J. van der, Leiding en organisatie van het bedr(g Kosmos, Amsterdam
1983

Scott, W.2, Organizations:  rational, natural and open systems, 3e ed., Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, 1992 (oorspr. 1982).

Sense, P.  Fifth  discipline.  the  art  and practice  of the  learning  organization, Double
Day, New York, 1990.

Shrivastava, P., "A typology of organizational learning systems", Journal of
management smdies, vol. 20, nr.  1,  1983:  7-28.

Silverman, D., Organisatietheorie, U.P., Rotterdam, 1974

Simon "Bounded rationality and organizational learning", Organization
Science, vol. 2, no. 1, February, 1991: 125-134.

Sitkin, S.B., K.M Sutcliffe & R.G. Schroeder, "Distinguishing control from learning
in total quality management: a contingency perspective", in Academy ofManagement
Rewew, vol. 19, no. 3, 1994: 537-564.

SmiL G.N., De beoordeling van professionele gespreksvaardigheden:  constructie en
evaluatie van rollenspel, Uitgeverij Nelissen, Baarn,  1995.

Soeters, 3., Verschuivende en vergruizende grenzen: over de doordringbaarheid van
organisaties (met een toepassing op de krijgsmacht), orafie, Koninklijke Militaire
Academie, Breda, 1995.

Soeters, J. en R  Richardson, "Van macro- naar micro-evolutionaire veranderingen in
de krijgsmacht", Bedr(l#kunde,  1996, nr. 4, jaargang 68:   51-59.



Literatuurlijst 252

Steyaert, C., "Post-human resource management: personeelsmanagement in
meervoudT',    M&0  Tijdschrift  voor  organisatiekunde  en  sociaal   beleid,  november-
december, nr. 6,1994: 533-558

Storey, J.,  Developments  in  the  management  of Human  resources:  an  interim  report,
Warwick papers in Industrial relations, no. 17, IRRU, University of Warwick,
november 1987.

Storey, 1., Developments in the management of Human resources, Blackwell,
Oxfor4 1992.

Swieringg  1.,    A.F .M.  Wierdsma,  Op  weg  naar  een  lerende  organisatie:   over  het
leren en ople/den van organisaties, Wolters Noordhoff management, Groningen,
1990.

Taylor, F.W., The principles of scientijic management, Harper & Brother Publishers,
New York/London, 1916.

Teboul, 1., Managing quality dynamics, Prentice Hall, New York, 1991

Teitler, G. De wording van het professionele oficierscorps: een sociologisch-
historische analyse,U.P., Rotterdam,  1974

Tigchelaar, L.S., Blokboek personeels,vetemchappen, Katholieke Universiteit
Brabant, Tilburg,  1993.

Tilborgh, C. van (red.), Handboek marketing van diensten, Kluwer, Deventer, 1986.

Tilburg C.H.G., Verburg P. en H. Willemze (red.), Organisatiedoorlichting in
Nederland, Kluwer, Deventer,  1983.

Timmerhuis, V.C.M., Wetenschapsorganisaties in verandering: keuzes in
organisatieontwikkeling en personeelsbeleid, Tilburg University Press, Tilburg
1997.

Tissen, R.J., Mensen beter managen in theorie en praktijk: een exploratieve studie,
Kluwer, Deventer, 1991.

Townley, B., Reframing human resource management: power, ethics, and the
subject at work, Sage, London, 1994.

Tsui, A.S., "Effectiveness of the human resource department: a multiple constituency



Literatuurlij st 253

approach", Human resource management, spring, vol. 26, nr. 1,1987:  35-69.

Tsui, A.S., "A multiple-constituency model of effectiveness: an empirical
examination at the human resource subunit level", Administrative Science Quarterly,
jaargang 35,1990: 458-483.

Tuchman, B., "The decline of quality", New York Times Magazine, November 2,
1980: 38-41,104.

Turkenburg M.C.M., Een baan en een kind: aspiraties en strategieen van laag
opgeleide vrouwen, Tilburg University Press, Tilburg, 1995

Tweede  Kamer   der   Staten-generaal,   Rijksbegroting   hoofdstuk  X.   Defensie    1990.
SdU, Den Haag, 1989.

Tweede Kamer der Staten-generaal, Ruksbegroting hoofdstuk X Defensie 199 1,
SdU, Den Haag, 1990.

Tweede Kamer der Staten-generaal, Rijksbegroting hoofdstuk X, Defensie 1992,
SdU, Den Haag 1991.

Tweede Kmner der Staten-generaal, Rijksbegroting hoofdstuk X Defensie 1993,
SdU, Den Haag, 1992.

Tweede  Kamer   der   Staten-generaal,   Rijksbegroting   hoofdstuk   X   Defensie   1994,
SdU, Den Haag, 1993.

Tweede Kamer der Staten-generaal, Ruksbegroting hoofdstuk X Defensie 1995,
SdU, Den Haag, 1994.

Tweede   Kamer   der   Staten-generaal,   Ruksbegroting   hoofdstuk   X    Defensie    1996,
SdU, Den Haag 1995.

Tweede  Kamer   der   Staten-generad,   Rijksbegroting   hoofdstuk  X   Defensie   1997,
SdU, Den Haag 1996.

Tyson,  S., "The management of the personnel function", Journal of management
studies, 24,5, 1987: 129-143.

Tyson, S., Fell, 4 Evaluating thepersonnelfunction, Hutchinson, London,  1986.



Literatuurlijst 254

Veld,   1.  in  'L  Analyse   van   organisatie   problemen:    een   toepassing  van   denken   in
systemen enprocessen, Stenfert Kroese, Leiden, 1987.
Vloeberghs 1989.

Verschuren, "Toegepast evaluatie-onderzoek: mogelijkheden en kansen voor
kwalitatieve benadering", in: A.L. Francke en R. Richardson (red.), Evaluatie-
onderzoek:  kansen voor een kwalitatieve benadering, Coudrho, Bussum, 1994.

Vogelaar, A., Arbeidssatisfactie: een consequentie van behoeftenstructuur en
kenmerken van werk en werksituatie, in eigen beheer uitgegeven, Leiden, 1990.

Vogelaar, A., F. Ramakers en J. Bosch, "Beoordelen: meer dan een ingevulde lijst en
een  gesprek\",    In-,   door-  en  uitstroom  van  personeel,   themanummer  HRM  bij  de
krugsmacht, nr, 6, 1996: 79-94.

Vogels, H.M.G., Continurteit en discontinurteit in de loopbanen van vrouwen,
Tilburg University Press, Tilburg 1995

Vries, W. de, H. Kasper en P.J.C. van Helsdingen, Dienstenmarketing, Educatieve
partners Nederland BV, Houten, 1994.

Vroom, C.W., Bureaucratie, het veelzudig instrument van macht, Samson, Alphen
a/d 44 1980.

Vroom, C.W., De tucht van de gulzige cultuur, Rijksuniversiteit Maastricht,
Maastricht, 1997 (in druk)

Watson, T.J.,  Management,  organization and employment strategy:  new directions  in
theoot andpractke, Routledge and Kegan Paul, London,  1986.

Weber, M., wissensch€R als Beng Duncker & Humblot Berlin,  1992

Weber, M., Politik als Bend, Philipp Reclamjun, Stuttgart.  1993.

Weick K., "The nontraditional quality of organizational learning", Organiza-
lion Science, vol. 2, no.  1, feb 1991. 116-124.

Weick K.,  The social psychology of organizing, Random House, New  York,
2nd ed., 1979.



Literatuurlijst 255

Wentink, A.A., "Total quality managment in het perspectief van effectiviteit van
orgastisade€', P.  Ester  en  J.  van Wezel,  (red.),  Sociale  aspecten  van  modernisering,
Tilburg University Press, Tilburg 1991.

Wenbrk,    T.,        Over    kwaliteit    gesproken:     op    zoek    naar    succesfactoren    voor

geintegreerd kwaliteitsmanagement, Inaugurele Rede, Tilburg University Press,
Tilburg,  1993.

Wentink, T. "Kwaliteitsmanagement en de kwaliteit van de krant", H. Evers e.a.,
Krant en Kwaliteit: verkenning rond de onderzoekbaarheid van de journalistiek,
Bohn Stafieu Van Loghug Houten, 1996.

Wendnk,  T.,  Kwaliteitsmanagement  en  organisatieontwikkeling,  Lemmg  Utrecht
1998.

Werkgroep WOLF-II Koninklijke Luchtmacht, Eindrapport betre#ende de
operationeel-logistieke jilosofie voor de Koninklijke Luchtmacht nr. B
93.064.186/530. in eigen beheer, Den Haag  1993.

Wilson,   J.Q.,   Bureaucracy:   what   government   agencies   do   and   why   do   it,   Basic

Books, New York, 1989.

Woodward, J., "Management and technology", in: Problems ofprogress in industry,
HMSO, London, 1958.

Woodward,  1.,  Industrial  organization:   theory  and  practice,  Oxford  Ui,iversity
Press, Oxford, 1965.

Yelle, L.E., "The learning curve: historical review and comprehensive survey",
Decision sciences, vol 10, nr. 2, 1979: 302-308.

Yperen, N.W. van, "The pursuit of the fairly treated/adaptive worker: ontwikkelingen
in de A&O-psychologie", De Psycholoog maart 1995: 97-101.

Yperen, Van, N.W., A. de Jong, "Is een tevreden werknemer ook een productieve
werknemer?", Gedrag en Organisatie, vol.  10, nr. 2,  1997: 69-77.

Zammuto, R.F., 6'A comparison of multiple constituency models of organizational
effectiveness", Academy Of Management Review, vol. 9, nr. 4, 1984. 606-616.

Zeithaml V.A., A Parasuraman en L.L. Beny, Dehvering quah(y service:  balancing
customerperceptions and expectations, Free Press, New York, N.Y.,  1990.



Literatuurlijst 256

Zwaan, A.H. van der, "Onderzoeksmethoden en bedrijfskun(ie", Bedr4skunde, jrg.
61, nr. 4, 1989: 384-392.

Zwaan, A.H. van der, Organisatie-onderzoek:  leerboek voor de praktijk:  het ontwerp
van onde,zoek in organisaties, Van Gorcum, Assen/Maastricht,  1990.



opleidingsaanvragen moeten B  60 104 22236

Bijlagen 257

Bijlage 1: frequentie-verdeling professionele kwaliteit vragenlijst

1.1 Resultaten professionele orientatie vragenlijst, N = 197 (= KL en KLu)

A = belevingsvraag:  1 = zeer van toepassing, 5 = in het geheel niet van toepassing
B =  belangrijkheidsvraag; 1 - zeer belangrijk; 5 = zeer onbelangrijk

Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9

1      Wij werken bij het vervullen van   A      50       81       32     13    8    11
vacatures met een op schrift B   83   92   11  6  1 4
vastgestelde sollicitatieprocedure.

2 Onze organisatie beschikt over A    60    97   17 7 3 13
een procedure voor het stellen van B 102 78 8 234
een vacature.

3 Iedere externe sollicitant ontvangt     A            15           33          41        27      16     65
binnen an week een B 102 70     6 3 3 13
ontvangstbevestiging van zijn
sollicitatiebrief

4 Overplaatsingen binnen een A  20  30 37 56 43 11
afdeling is gedelegeerd naar het  B     59     99    12   13   9   5
management van die afdeling.

5  We hebben nu zicht op de A   33   54  30  31 30 19
omvang van de formatie binnen 't   B        91        82       7 2 2   13

gebied waarvoor ik verantwoor-
delijk ben over een jaar.

6               Wij maken altud gebruik     van        A 124 58 6 234
beoordelingsformulieren by de B 123     60     5     4    1    4

beoordeling van medewerkers.

7 Wij hanteren een A 8 0 7 9 3 2 4 2
beoordelingssysteem waarin B 9 1 8 9 9 5 0 3
precies staat voorgeschreven hoc
we medewerkers moeten

beoordelen.

8  Als in de          34  75 42 19 12 15organisatie een A
medewerker niet 'op tijd' B 114 72 4 205
beoordeeld word£ dan krijgt de
beoordelaar een seintje van
personeelszaken.

9     Er is vastgelegd aan welke eisen   A      43      83     45     7    5    14

voldoen.
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Nr Vraag A/13 1 2 3 4 5 9
10 Alle nieuwe medewerkers        A                  1 8                 38               60            57         21           3

doorlopen een standaard B 6 9  103  16 3 1 5
introductieperiode.

1 11           Alle opleidingsaanvragen worden      A             33             60           42         37       10       15
geautoriseerd door de top van de   B       29       67      41     40    10    10  3
organisatie.                                                                                              1

12 Jaarlijks stellen wij een A  49  81  31  20 12 4
opleidings-/trainingsplan op. B      90     86     11    3    2    5

13              Als    een     chef een medewerker        A                  36                 55                17             17         31         41      I

voordraagt voor loonsverhoging,  B     69    71    14   19   7   17
dan toetst personeelszaken dat
aan vastgestelde criteria

14 Beloning is gebaseerd op een A   53   44   34  37  20 19
functiewaarderingssysteem B 56 74 25 22 9 11

15 Directe chefs mogen niet A  38  53 37 38 21 10
zelfstandig beslissen over het B   34   80  10  37 29 7
toekennen van beloningen aan het
personeel.

16 Wij hebben nu inzicht in de A   23   35   27  37 47 28 |
loonontwikkeling voor het B  45  86 24 9 5   28
komend jaar binnen oils

organisatie-onderdeel.

17 Elke reorganisatie wordt gestart  A     26     59    46   25   21  20
met een doorlichting van de B 118 65     4     1    1    8

I huidige situatie.

18              Van elke veranderende functie        A                   1 8                 29               65             33          29        23
wordt binnen een jaar de B  98  80  5 4 1         9

functiebeschrijving bijgesteld

19 Binnen ons organisatie- A  44  45 54 38 7 9
onderdelen kan geen invioed B   33   60   9  53 32 10
worden uitgeoefend op het
personeelsbeleid, omdat alle
beslissingen op centraal niveau
worden genomen.

20 Een reorganisatie wordt      pas       A                1 8               45             68           33         15        18
doorgevoerd als er een 8 6 9 9 9 1 5 5 0 9
gedetailleerde tijdsplanning ligt

21   Frequentie en onderwerpen van  A    32    66   27   16  7  49
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Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9
vergaderingen van  B      54      85     28 8 1   21

overlegorganen zijn geregeld in
een reglement van het overleg.

22 Het afgelopen jaar hebben het  A    42    50    12   11   6  76
minimaal aantal verplichte B  57  74 23 5 1   37

overlegvergaderingen ook

022,Iwerkelijk plaatsgevonden.

23  Medewerkers zijn niet zozeer A   19  34  40  66 31 7
gebonden aan een bepaalde B  34  80  28 37 7 11
functie (baan), maar aan de
organisatie als geheel (in
algemene dienst).

24 Wij maken veel gebruik van A   19   46  52  37 28 15
arbeidscontracten van bepaaide B   29   70   28  42  10 18
duur.

25 Onze organisatie is op de hoogte A 7      37     54    35   22  42

van ontwikkelingen met B  57  95 17 4 4   20

betrekking tot vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt.

26    Veranderingen in taakstelling en  A     18     66    42    32   15  24
werkwijze in de organisatie B  87  86  6 0 3 15
vertalen wij in ons
personeelsbeleid.

27 Bij werving en selectie van A  20  56  42  39 18 22
personeel in een criterium of de   B       66       90      16 9 3 13
kandidaat past binnen de cultuur
van onze organisatie.

28 Wij maken    in onze organisatie        A                  1 2                 35               59            47          15         29
een vertaaislag van de B  39  99 24 7 7   21  1

organisatiedoelen naar    de                                                  I

beoordeling van medewerkers.

29 Bij inkrimpingen van het A 5      20     34    54   35   49

personeelsbestand maken wij B  42  93  13 16 15 18
gebruik van informatie verkregen
uit beoordelingen.

30 Het oordeel van 'afitemers' (klant, A 9      45     59    48   22   14

interne ofexterne collega's) wordt     B          25          117        18       21      10      6
meegenomen in de beoordeling
van medewerkers.
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Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5     9

31 By reorganisaties wordt      veel        A                  1 4                 52               61             39          15         16

aandacht geschonken aan training    B         81         94        11 1 1         9

en opleidingen

32 Lijnmanagers beschikken      over       A                  1 2                 30               3 1             57         48         19

eigen budgetten t.b.v. opleidingen   B        47 109 15 8 5   13 :
die medewerkers wensen.

plaats m.b.t. de ontwikkeling B   63  113  6  1 2 1 2
33 Er vindt behoefte-registratie A 9      39     62    50   27   10

(loopbaan, opleidingen e.d.) die
de werknemers wensen.

i 34 In onze organisatie wordt kennis       A               1 6               63             88           19         6          5

die een medewerker heeft B  87  101 1 1 2 5
opgedaan tudens opleidingen,

congressen en dergelijke

naderhand daadwerkelijk gebruikt
in het werk.

35 Via training en opleidingen A  20  43  56 50 14 14
proberen wij te bevorderen dat  B    62    97    18 5 3   12
medewerkers hun collegae en
management als klant behandelen.

36 Onze organisatie heeft       een       A                1 2               54             72          22         13       24

volledig en juist beeld van de  B    71    93    15 1 0   17

opleidingsaanbod             (van
trainingsbureau's, opleidingsinsti-
tuten, instellingen van hoger
onderwijs e.d.).

37 Wij laten medewerkers via A  5  22 38 79 39 14
externe detacheringen ervaring     B            24 116 35 9 2   11

opdoen.

38 Ons beloningssysteem stimuleert A 8      24     53    81   25   6
werknemers om verbeteringen in  B     59 100 19649
het werk voor te stellen.

1 39 Het beloningsbeleid kent    A          l A         38        53       59     26     10
voldoende vormen van beloning  B    51 115 15439
om tegemoet te komen aan de
individuele wensen van   de

werknemers.
 

40 Lijnmanagers hebben    zelf   een       A                1 7               42             43           47        32        16
budget om aan hun werknemers  B     81     91     10    5    3    7
extra-beloningen te verstrekken
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' Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9

41 Met ons personeelsbeleid leggen  A     10     33    68   50  24  12
wij via beloning een duidelijke  B    60    102   16   7   4  8
relatie tussen prestaties en
organisatiedoelen.

42 Wij houden in ons A  3  12 38 61 45 38
beloningsbeleid rekening met B  21  85 20 27 16 28
schaarste op de arbeidsmarkt

43 Klantgericht bedrag wordt A  11  33 56 55 25 17
beloond. B      62     97     18 4 0   16

44 Onze organisatie kent produkt-  A    33    71   44   23  17  9
/marktgerichte afdelingen. B            65           87           18 5 4   18

45 Evaluaties gehouden bij de A 6      31     43    60   21   36
afilemer (= andere afdelingen, B   43 101 14 6 3   30

klanten) worden gebruikt bij de
reorganisaties.

46 Wij laten bu reorganisaties veel A 8      25     69    50   29   16
ruimte voor participatie van de  B    64 105 96 1    12  ,

werkvloer.

47 Het overleg levert een  A      13     42     77    33   12   20
substantiele bijdrage aan de B  55 104 16 3 2   17

verbetering van de organisatie.

48 Bij de selectie van sollicitanten        A                  1 3                 63                53            29          10        29

vormt een 'positieve kritische B   38 116 20 1 3   19

hou(ling' een belangrijk criterium.

49 Aan nieuwe medewerkers vragen   A       4       16     39    75   43   20
we - na hun eerste contacten met   B        28 115 28 9 1        M

de organisatie - hun mening te
geven over de sterke en zwakke
punten van de organisatie.

50 Wij evalueren alle wervings- en A 7      20     35    49   34  52

selectie-inspanningen. B 35 111 13 3 2   33

51 Als organisatie proberen     wij A 8     31    52   50  27  29 1
horizontale mobiliteit (= B  32  98 28 13 5 21
overplaatsing op gelijk niveau) te
bevorderen.

52  In onze organisatie wordt de A   4   16  47  79 42  9
werkvloer nauw betrokken bu de   B       35      104     27     17 4 10

formatieplanning.
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Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9

53 Bij het formatieplan wordt A  2  11  38 69 32 45
rekening gehouden met B  23  92 28 16 5 33
consequenties van dit plan voor
belonen, ontwikkelen en

beoordelen.

54 Beoordelings- en A 6      29     79    50   13   20

functioneringsgesprekken worden  B     43     108    17    13   6   10
door de werknemers primair
gezien als leermomenten.

55 In onze organisatie wordt A 5 7 1 0 9 0 7 3 1 2
regelmatig geexperimenteerd met  B      13     47     36    54   30   17
nieuwe vormen van beoordelen.

56 Tudens functioneringsgesprekken  A     20    52    38   36  40  11
wordt ook het functioneren van de     B            60           85           14        16      13      9
chefbesproken.

57 Tussen chefs (beoordelaars)   en       A                1 1               27             52          54        39        14
personeelsfunctionarissen bestaat  B    0     0     0   0   0  0
regelmatig overleg over mogelijke
knelpunten           in           het
beoordelingssysteem.

58 Wij houden met werknemers die  A      13      28     23    63   42   28
het bedrijf gaan verlaten exit-  B    49    96    24 4 3   21

interviews.

59 Functioneringsgesprekken worden A 5      37     51    66   17  21
in onze organisatie ervaren als B 7 25 9 72 79   5

eenrichtingsgesprekken.

60   In onze organisatie heerst een A 8     46    98    36   5   4
arbeidsklimaat waarbinnen B  75 115 2005
werknemers zichzelf kunnen

ontwikkelen.

61 Medewerkers krijgen binnen  hun       A               20               83             74           1 5          3          2

functies de tijd en ruimte voor het     B          69         118         4         0        1       5
ontwikkelen van ideeen.

62 Bij het opstellen van  A      18     62     54    42   7   14

opleidingsprogramma's richten we     B          49 113 22 3 0   10
ons niet alleen op specifieke
functies maar ook op de algemene
vorming van medewerkers.

63 Training geven we zoveel        A                  1 4                 57               76            39           7           4
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Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9
mogelijk op de werkplek zelf. B 22 101    47    17   3    7

64   Medewerkers met goede ideeen  A    16    65    78   24 5 9

worden beloond. B 80 100 10 1 1 5

65 Knelpunten  in  het A  12  40 33 57 21 34
beloningssysteem worden doorge-   B        58 106 14 2 2 15
sproken tussen personeelszaken
en het lijnmanagement.

66 Reorganisaties worden goed A 10     33     49    69   15   21

gestart,  maar  in de praktijk  komt        B                   1 7                 23                10            32          92         23
er niets van.

67 Problemen worden in onze A  10  51 82 33 12 9
organisatie grondig geanalyseerd  B     90     89     4 2 4    8 i
voordat we tot actie overgaan.

68 De leiding maakt bu A 7      30     79    46   23   12
reorganisaties gebruik van de B   87   98   3 0 1        8

kennis die op de werkvloer
aanwezig is.

69 Het overleg (tussen commandant   A       9       8 28 80   34  38
en 000/DC) wordt omgeven B   6   12   10  57 92 20
door geheimhouding en

embargo's.

70 Regelmatig wordt in het overleg  A      37      75     31    11    4   39
gesproken over de toekomstige B    70    92   10 3 2   20 1

organisatie

71 Het overleg wordt in onze A  12  50  65 21 8 41
organisatie ervaren als een goed  B      63      92     16 1 2   23

klankbord voor de kiding.

72  In het overleg wordt veel A   16  35  54  41  6 45
gesproken, maar weinig besloten.       B             9             17          13        66      70     22
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1.2 Indeling van de items naar oriEntatie op professionele kwaliteit
en naar activiteitenveld

bemensen beoordelen ontwikkelen belonen organiseren pal·ticiperen

interne 1,2,3,5 6,7,8 9,10,11,12 13,14,15, 17,18,19, 21, 22

orientatie                                                                 16              20

externe 4,23,24, 28,29,30 31,32,33, 38,39,40, 44,45 46,47
orientatie 25,26,27 34,35,36,37  41,42,43

lerende 48,49,50, 54,55,56,  60,61,62,63 64,65 66,67,68 69,70,71,

orientatie  51,52,53   57,58,59                                                        72
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Bijlage 2: frequentieverdeling van de items van de
gebruikerskwaliteit vragenlijst

Resultaten gebruikerskwaliteit vragenlijst N =277 (KL EN KLU)

Vraag A = tevredenheidsvraag: 1 = zeer ontevreden. 5 = zeer tevreden
Vraag B = belangrijkheidsvraag;  1 = zeer onbelangruk; 5 = zeer belangrijk

Nr Vraag A/B 1 2 3 4 5 9

101 Het personeelsmanagement

gericht op het bemensen van de
organisatie: A     13    81    123     51      2    29
a. het werven en   B 0 3 25 107 131   11

selecteren van mede- A 35 123   67     38      2    12

werkers bij uw onder-   B 1 2 21 162 82    9

deel; A    25    54    90     64      6    38
b.                de manier waarop        B                4                4 3 1 112 106   20

medewerkers in de
organisatie worden
bevorderd;

c. de manter waarop

medewerkers de orga-
nisatie verlaten n.a.v
gedwongen, vrijwillig
ontslag of pensione-
ring

102 Het personeelsmanagement
gericht op het belonen:
het belonen van de inzet van  A    51    107   55     57     6    1
medewerkers B 4 4 22 148 99    0

103 Het personeelsmanagement

gericht op het beoordelen:
a.   de manier waarop u  A   29   51   65   102   16  14

wordt beoordeeld (via  B 1 8 30 126 106   6
de

beoordelingsgesprek- A    27    80    73     61      10   26
ken. 8 1 5 3 4 139     81    17

b.     de manier waarop uw
functioneren wordt
begeleid (via

functioneringsge-
sprekken
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Nr Vraag A/B 1 23459

104 Het personeelsmanagement

gericht op het ontwikkelen van
medewerkers: A 19 79 76 84 13 6
a.        het trainen en opleiden    B        1        0 13 138 120   5

van medewerkers,
A 32648739451

b.    de manier waarop de  B    0    1    28    92    133  23
organisatie zorgdraagt
voor individuele

zorg/opvang van

personeel            bij
functioneringsproble-
men en/of n.a. v.

uitzendingen

105 Het personeelsmanagement

gericht op (re)organisatie:
a. het A     36    86    91     50      2    12

personeelsmanagement B 0 5 2 5 111 124   12

bij reorganisaties; A 1660959178
b.  de manier waarop B 1 5 3 6 145 82    8

wordt zorggedragen

voor             de

omstandigheden
waarin u uw werk
moet verrichten
(arbeidsomstandig-
heden)

106 Het personeelsmanagement

gericht op medezeggenschap:
de manier waarop inspraak en   A      20     34    118      76      12    17
overleg zijn gerealiseerd in uw   B       4       7 74 114     62    16

organisatie (onderdeel-
soverlegorgaan (000) of
dienstcommissie)

201 uitterlijke vorm                         A         5        26       87 137 18 4
B 2 8 87 152 25    3

202 betrouwbaarheid A    23    57    89     80     11    17
BO 0 17 109 140   11

203 alertheid A     20    51    81     83     17   25
BO 2 11 129 125   10

204 zekerheid A    20    43    112     73     10    19
8 1 0 17 104 149   6
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Nr Vraag A/B 1 23459

205 individuele aandacht A    21    57    97     60      9    33
BO 4 27 128 107 11

206 uiterlijke vorm van A 4     14    97 139 16    7

dienstverlening B 2 7    78     145     36    9

207 betrouwbaarheid bu  A     19    39    87     94     22    16
dienstverlening BO 0 29 143 97    8

208 alertheid A    13    22    67    116    49   10 i
Bl 0 12 146 114   4  |

209 zekerheid A 15 52 98 77 22 13
B 2 0 42 141 89    3

210 individuele aandacht A     18    31    66 110 44    8
BO 1 26 147 98    5
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Bijlage 3 geinterviewden in het kader van het vooronderzoek

Krijgsmacht

Met betrekking tot de professionele kwaliteit vragenlijst, zijn 6 respondenten geinterviewd uit
de KL en Klu, in hun hoedanigheid van Ajnmanager of personeelsfunctionaris. Ten behoeve
van de gebruikerskwaliteitvragenlijst zijn ook 6 respondenten geinterviewd uit de KL en Klu,
in hun hoedanigheid van 'gewoon' medewerker.

Wetenschap
Vanuit de wetenschap zijn 4 deskundigen benaderd op het gebied van de sociale
wetenschappen
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Bijlage 4: missing values professionele kwaliteit vragenlijst

Betreft: missing value problematiek en schaalberekening (par 6.6)

Bij een aantal items uit de vragentijst "organisatorische orientatie" hebben veel respondenten
de antwoordcategorie 9 'weet niet' (missing value) ingevuld. Om te voorkomen dat deze
missing values de score van respondenten op een schaal banvloeden, hebben we de
onderstaande procedure/formule gehanteerd voor het berekenen van schaalscores (bestaande
uit n items).

1.      Construeren van een hulpvariabele "Hulpvar". Deze hulpvariabele telt hoeveel keer
door hoeveel keer respondenten bij een bepaalde schaal een de waarde 9 (missing
value) hebben ingevuld.
Spss procedure: count Hulpvar = item 1 + . . . item n (9)

2.         Creeren van de variabele "Schaal" die de schaalscore berekent

Spss procedure:

Compute Schaal =
((item 1 + .  + item n) - (hulpvar * 9))/(n - hulpvar).
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Bijlage 5 samenhang tussen schalen professionele kwaliteit vragenlijst

Betreft: samenhang tussen de organisatorische orientatie-schalen (par. 6.6.2)

Organisatiegedrag- interne orientatie externe orientatie lerende orientatie
schalen

interne orientatie            1

extern orientatie .56**               1

lerende orientatie 50** 67**               1

Tabel     =:     Pearsons     correkine     tussen     de     dne     orientaties     (organisatiegedrag),      N      =      197:

signijicantieniveau *.001

Belangrijkheidsschalen interne orientatie exteme orientatie lerende orientatie

interne orientatie           1

| extern orientatie 66**               1

lerende orientatie 59** 74**                1

Tabel =: Pearsons correlatie tussen de drie orientaties (belangrijkheid), N =  197;
signijicantieniveau *.001.
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Bijlage 6 factor-analyse professionele kwaliteit vragenlijst

Betreft: Toetsing van de theoretisch geconstrueerde schalen  (b-items)

B-items vertonen t.o.v. A-items relatief weinig missing values en vormden derhalve  niet  zo

groot probleem. Factor-analyse was hier mogelijk toe te passen door pairwise om te gaan met
de missing values. Hercoderen was derhalve niet noodzakelijk.

Een ander probleem daarentegen is dat de B-items zeer scheef zijn verdeeld. Om deze
scheefheid deels op te heffen zijn de antwoordcategorieen waar relatief weinig op werd
gescoord, gehercodeerd tot 1 waarde. I.p.v antwoordcategorieen 1 2 3 4 5, werden 3 4 e n 5

samengevoegd tot 3, zodat de nieuwe antwoordcategorieen werden  1  2 3.

De factoranalyse leverde 23 factoren op met een eigenwaarde groter dan  1. De eerste factor
verklaart 19.2%, de 2e factor 4.8% en de 3e factor 3.9% van de variantie (opgeteld: 27.9%).
Dus de eerste factor is de meest belangrijkste. In het onderstaande schema hebben we
bekeken hoe de items, afkomstig uit de 3 orientaties, zijn verdeeld over de 3 factoren. Hierbij
kijken we alleen naar items die .50 ofhoger laden op een factor

orientatie intern extem lerend

factor,
eerste factor                     0                                     3                                      6
tweede factor                     8                                          0                                          0
derde factor                        0                                          0                                          4

Tabel: aantal variabelen a»mstig uit de interne, externe en lerende orientatie die hoger
dan .50 correleren met de eerste, tweede of derdefactor.

onentatie intem extem lerend

factor 0
eerste factor 16                               .78                               .26
tweede factor .67 .28 .22

derde factor .59                               .20                               .52

Tabel: De mate waarin de interne, externe en lerende orientatie correleren met de eerste,
tweede  en  derde factor,
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Indien we alleen de eerste factor bekijken, dan blijken de volgende items hoger dan .50 te
correleren met deze factor:

intern:  geen item correleert .50 ofhoger met de eerste factor

extern:
45 klantenevaluaties gebruiken bij reorganisaties
46 participatie werkvloer bij reorganisaties
47 overleg levert bijdrage aan verbetering organisatie
lerend:
50       evaluatie van werving/selectie
52 invloed werkvloer bij formatieplanning
53 relatie formatieplan met belonen, traineg beoordelen
57        lijn en pz. bespreekt knelpunten bij beoordelen
64        belonen van medewerkers met goede ideeen
68 gebruik kennis werkvloer bij reorganisaties

Conclusie is dat alleen items uit de externe en lerende orientatie hoger dan 50 samenhangen
met de eerste factor. Aangezien deze items nagenoeg allemaal te maken hebben met het
betrekken van de medewerker bij de besluitvorming en gebruik maken van aanwezige kennis
op de werkvloer, noemen we deze eerste factor de 'empowerment'-schaal
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Bijlage 7 lisrel-analyse items van de professionele kwaliteit vragenlijst

INTERNE EXTERNE LERENDE
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items interne orientatie
vrOlb .40

'
vr02b                               .53

'

vr03b                                   .41
vr05b                         .45
items exteme orientatie
v 04b                                                                      .46

i vr23b .36

vr24b                                                         .23
vr25b .48

vr26b                                     .56

vr27b                                     53

items lerende orientatie
vr48b                                                          .34

vr49b 53

vr5Ob .68

vr5 lb .42

vr52b                                                          .53

vr53b                                                          .52

Tabel. correlaties tussen concepten en items, behorende tot het activiteitenveld bemensen
(chi-kwadraat met 98 wijheidsgraden =  1 18,45 (p =  0,078); Non normedfit index (NNFI) -
0,95)
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INTERNE EXTERNE LERENDE
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items inteme orientatie
vr06b                .52

vr07b .77

vr08b                .57

items externe orientatie
vr28b                                                         .51
vr29b                                                         .62
vr3Ob                                                               .58
items lerende orientatie
vr54b 50

vr55b 34

vr56b                                                                                          .37
vr57b                                                                                          .53
vr58b                                                          .62

vr59b                                                                                          .53

Tabel: correlaties tussen concepten en items, behorende tot het activiteitenveld beoordelen
(chi-kwadraat met 98 wijheidsgraden =  67,86 (p - 0,047); Non normed fit index (NNFI)  =
0,92).
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INTERNE EXIERNE LERENDE       I
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items inteme orientatie
vr09b .44

vr12b .59

vrlOb                       .51
vrllb .34                                                                                           1

items externe orientatie
vr32b .37

vr33b                                     .51

vr35b .43

vr36b .59
,vr3lb .44
vr34b .59
vr37b .36

items lerende onentatie
vr6Ob .79

vr6lb 42

vr62b .76

vr63b .20

Tabel: correlaties tussen concepten en items, behorende lot het activiteitenveld ontwikkelen
(chi-kwadraat met 98 wuheidsgraden =  1 12,25  (p = 0,036); Non normed jit index (NNFI)  =
0,93)
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INTERNE EXTERNE LERENDE
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items inteme orientatie
|vr14b .49

|vrl3b .56

|vr16b                .48
I items externe orientatie
|vr38b                                                .61
] vr39b 62

vr4Ob 60

vr4lb .69

vr42b                                     .41

vr43b                                     .53

items lerende orientatie
vr64b .79

vr65b .57

Tabel: correlaties tussen concepten en items, behorende tot het activiteitenveld belonen (chi-

kwadraat met 98 wijheidsgraden = 52,05 (p = 0,079); Non normedjit index (NNFI) = 0,96)
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INTERNE EXTERNE LERENDE
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items interne orientatie
vr2lb 74

vr22b                            .97
items externe orientatie
vr46b .49

vr47b                                                               .85
items lerende orientatie
vr7Ob .69

'vr7lb 66

vt·69b 30

Ivr72b .46

Tabel. correlaties tussen concepten en items, behorende tot het activiteitenveld participeren
(initial estimates: m.b.v. lisrel kon dit deel van het model niet worden bevestigd)
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INTERNE EXTERNE LERENDE
ORIENTATIE ORIENTATIE ORIENTATIE

items interne onentatie
vr09b                            .52
vr12b                .54

vrlOb                .71

items externe orientatie
vr32b                                                               .58
vr33b                                                               .58
items lerende orientatie
vr6Ob                                                                                                   .55
vr6lb                                                          .68

Tabel: correlaties tussen concepten en items, behorende tot het activiteitenveld organiseren
(chi-kwadram met 98 wijheidsgraden - 21,52 0 - 0,028): Non normedfit index (NNFI) =
0,90)
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Bijlage 8 betrouwbaarheid schalen gebruikerskwaliteit

Betreft: betrouwbaarheidstesten van de schalen van de gebruikerskwaliteit-
vrageniijst (par. 6.6.3)

1 gebruikerskwaliteit personele functie

De cronbach's alpha's zijn:
tevredenheid gebruikerskwaliteit personele functie: 6623

belangrijkheid gebruikerskwaliteit p-functie: .7133

De cronbach alpha's zijn voldoende hoog. Vanuit de betrouwbaarheidstest is er geen
aanleiding om een item weg te laten.

2         Serviceniveau van personeelszaken en lijnmanagement

Missing values zijn pairwise benaderd.

De alpha's zijn:
SHRMA.8115
SHRMB.8615
SMGTA.7503
SMGIB.8165

legenda:

SHRMA = tevredenheid dienstverlening personeelsfiinctionaris
SHRMB = belang dienstverlening personeelsfunctionaris
SMGTA = tevredenheid dienstverlening lijnmanagement
SMGTB = belang dienstverlening lijnmanagement

3 Samenhang tussen de schalen

De pearson-correlaties tussen de tevredenheids- en de belangrijkheidsitems zijn zeer
laag (wisselend van 0 tot .2 (p=.01) significantie). De correlaties tussen de diverse A-
schalen onderling is groot (ca. .4 (p=.001) significantie). Ook de correlaties tussen de
diverse B-schalen is groot, wisselend van .5 tot .6 (p = .001) significantie).
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Bijlage 9 factor-analyse items gebruikerskwaliteit

Betreft: factor-analyse over belangrijkheidsitems uit de gebruikerskwaliteit-
vragenlijst (par. 6.6)

1 Toetsing schalen gebruikerskwaliteit p-functie (QHRM)

Er zijn 4 factoren met een eigenwaarde groter dan 1, die tesamen 62.8% van de
variantie verklaren. De eerste factor verklaart 28.3%, de tweede factor 13.2%, de
derde factor 12.0%, de vierde factor 9.4%  van de variantie.
Itemverdeling over deze 4 factoren, d.w.z items die .50 of meer samenhangen met
een factor:
factor 1
104a    training en opleiding
105a organisatie: personeelsmanagement bij reorganisaties
105b organisatie: arbeidsomstandigheden
106 medezeggenschap
factor 2:
101c uitstroom: ontslag e. d.
103a    beoordelen van prestaties
103b    beoordelen als begeleiding

factor 3:
101 a instroom: werving en selectie
10lb doorstroom: bevorderingen

factor 4:
102 belonen

Niet significant:
104b personeelszorg

2          Toetsing van de 'dienstveriening personeelsfunctionaris' (SHRM)

Er is 1 factor met een eigenwaarde groter dan 1, die 65.4% van de variantie verklaart.
Alle items correleren met meer dan .50 met deze factor.
Dus deze schaal wordt ook als samenhangend geheel door de respondenten geperci-
pieerd
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3          Toetsing van de 'dienstveriening lijnmanager' schaal  (SMGT)

Er is  1  factor met een eigenwaarde groter dan  1,  die  60.6%  van de variantie verklaart.
Alle items correleren met meer dan .50 met deze factor.
Dus deze schaal wordt ook als samenhangend geheel door de respondenten geperci-
pieerd.



Bijlagen 282

Bijlage 10 lisrel-analyses gebruikerskwaliteit vragenlijst

bemensen belonen beoordelen ontwikkelen organiseren participeren
instroom                          .33
doorstroom                      .51
uitstroom 56

belonen 1,02

beoordelings 74

gesprekken
functioneringsgesprekken 87

.50

zorg bij uitzending                                                                    .52
reorganiseren                                                                        .55
att)o 73

participemn 1.03

Tabel: correlaties tussen items en concepten, behorende tot gebruikerslcwaliteit diensten
(chi-kwadraat met 98 wijheidsgraden = 46,63 (p - 0,020): Non normed fit index (NNFI) =
0,94)

Nb: correlaties groter dan 1 worden wellicht veroorzaakt doordat lisrel niet adequaat 1
variabele op 1 concept relatie kan interpreteren.

gebruikerskwaliteit
dienstverlening door

personeelsfunctionaris
vr20lb uiterlijke vorm dienstverlening                     .31
vr202b betrouwbaarheid .59
vr203b alertheid 76

vr204b zekerheid                                               .67
vr205b individuele aandacht .69

Tabel: correlaties tussen dienstverleningsitems en personeekfunctionaris (chi-kwadraat met
98 wijheidsgraden = 9,57 (p = 0,088); Non normedjit index (NNFI) = 0,97)
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gebruikerskwaliteit
dienstverlening door
personeelsfunctionaris

vr20lb uiterliike vorm dienstverlening                     .35
vr202b betrouwbaarheid 76

vr203b alertheid                                                      .75
vr204b zekerheid                                                     .73
vr205b individuele aandacht                                        .80

Correlaties tussen dienstverleningsitems en manager (chi-kwadraat met 98 wijheidsgraden
= 9,48 (p = 0,050); Non normedfit index (NNFI) = 0,97)
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Bijlage 11 frequentieverdelingen professionele kwaliteit

Variable Mean    Std Dev Minimum Maximum         N
formalisering 2.09 .59 1.00 5.00 197

standaardis. 2.65 .60 1.20 4.50 197

centralisering 2.94 .68 1.00 5.00 196

planning 2.81 .82 1.00 5.00 196

Tabel: gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
aantal respondenten met betrekking tot de mate waarin de interne ori.Oiltatie
(opgesplitst  in  de  variabelenformalisering,  standaardisering,  centralisering  en
planning)  van toepassing wordt gevonden door de respondenten

Variable Mean   Std Dev Minimum Maximum     N
fonnalisering 1.77 55 1.00 5.00 195

standaardis. 1.72 .48 1.00 5.00 195

centralisering 2.61 .63 1.00 5.00 196

planning 1.78 .54 1.00 5.00 196

Tabel. gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
aantal  respondenten  met  betrekking  tot  de  mate  waarin  de   interne  ori Jntatie
(opgesplitst  in  de  variabelenformalisering,  standaardisering,  centralisering en
planning) van belang wordt geacht door de respondenten

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum     N
ext.  adaptatie 3.18 63 133 4 82 197

int.  adaptatie 3.17 .57 1.50 4.71 197

Tabel. gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
aantal respondenten met betrekking tot de mate waarin de externe oriintatie
(opgesplitst in de variabelen externe en intenie adaptatie) van toepassing wordt
geacht door de respondenten

Variable Mean   Std Dev Minimum Maximum    N
ext. adaptatie 2.03 .55 1 00 5.00 195

int. adaptatie 1.96 .50 1.08 5.00 194

Tabel: gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
arnital  respondenten  met  betrekking  tot  de  mate  waarin  de  externe  ori Jntatie
(opgesplitst  in de variabelen externe en  interne  adaptatie) van  belang wordt geacht
door de respondenten.
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Variable Mean    Std Dev Minimum Maximum     N
cultuur 2.91 .48 1.71 4.71 196

leerprocessen 3.16 63 1.00 5.00 195

probleemgericht 3.22 .55 1 44 4 63 196

Tabel: gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
aantal respondenten met betrekking tot de mate waarin de lerende ori)itatie
(opgesplitst in de variabelen cultuur, leerprocessen en probleemgerichte aanpak)
van  toepassing wordt geacht door de respondenten

Variable Mean   Std Dev Minimum Maximum    N
cultuur 2.01 .45 1.00 3.75 195

leerprocessen 2.00 .53 1.00 5.00 194

probleemgericht 2.00 .47 1.00 4.22 195

Tabel: gemiddelde, standaarddeviatie, minimale waarde, maximale waarde en
aantal  respondenten  met  betrekking  tot  de  mate  waarin  de  lerende  ori Jntatie

(opgesplitst in de variabelen cultuur, leerprocessen en probleemgerichte aanpak)
van belang wordt geacht door de respondenten.

Voor alle tabellen geldt bij de minimale en maximale waarden: 1 = zeer van toepassing
resp. zeer belangrijkheid; 5 = in het geheel niet van toepassing resp zeer onbelangrijk.
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Bijlage 12 correlaties tussen tevredenheid met diensten en
dienstverlening

Legenda:

QHRMA = tevredenheid met diensten van de personele functie

SHRMA = tevredenheid met personeelsfunctionaris als dienstverlener
SMGTA = tevredenheid met lijnmanager als dienstverlener
SERVA = tevredenheid met dienstverlening (personeelsfiinctionaris en

lijnmanager)

Correlations: QHRMA SHRMA

QHRMA 1.0000 .4993**
SHRMA .4993** 1.0000

N ofcases: 274 2-tailed Signif.    *  -    01     * *  -  .001

Correlations: QHRMA SMGTA

QHRMA 1.0000 .4524**

SMGTA .4524**  1.0000

N ofcases: 276 2-tailed Signif * - 01  ** - .001

Correlations: QHRMA SERVA

QHRMA 1.0000 .5570**
SERVA .5570**  1.0000

N of cases: 276 2-tailed Signif * - 01  ** - .001
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1:   INHOUDELIJKE KWALITEIT VAN HET GEVOERDE PERSONEELSBELEID

Hieronder staan een aantal activireiten vermeld die worden uirgevoerd in her leader van het per-
soneelsmanagement. Bij iedere activireit worden twee vragen gesteld:
A Hoe revreden bent u over de uitvoering van de betreffende activiteit?

5 = zeer tevreden 4 = tevreden
3 = neutrul (niet tevreden en nier ontevreden)  2 = ontevreden
1 = zeer ontevreden 9 = weet niet/niet van toepassing

B. Hoe belangrijk vindt u de betreffende activiteit7
5 = zeer belangrijk 4 = belangriik
3 = neutraal 2 = onbelingrijk
1  = zeer onbelangrijk 9 = weet niet/niet van toepassing

Her cijfer dat correspondeert met her volgens u juiste antwoord, kunt u invullen in de hokjes voor her
antwoord op vrug A en B bij iedere personeelsactivireit.

Het pat hier om uw algemene indruk Enige bijzonderheden kum u kwijr bij vraag 3 van deze vragen-
Hist.

VRAAG A | | ACTIVrTErrEN
VRAAG B        

1. Het personeelsmanagement gericht op het bemensen
van de organisatic:

-  het werven en selecteren van medewerkers bij uw
onderdeel;

-  de manier waarop medewerkers in de organisatie wor-
den bevorderd;

-   de manier waarop medewerkers de organisatie verlaten
naar unleiding van gedwongen, vrijwillig ontslig of
pensionering.

2. Het personcelsmanagement gericht op het belonen:

-  her belonen van de inzet van medewerkers.

3. Het personeelsmanagement geright op het bcoordelen:

-   de manier waarop u wordt beoordeeld (via de beoorde-
lingsgesprekken);

-  de manier waarop uw functioneren wordt begeleid (via
functioneringsgesprekken).

*- 1



VRAAG A | | ACTTVTTErrEN | |       VRAAG A       |
4. Het personecismanagement gericht op het ontwikkelen

van medewerkers:

-  het trainen en opleiden van medewerkers;

-  de manier waarop de organisatie zorgdraagt voor indivi-
duele zorg/opvang van personeel bij functioneringspro-
blemen en/of nur unkiding van uitzendingen.

5. Het personeelsmanagement gericht op (re)organisatie:

-  het personeelsmanagement bij reorganisaties;

-   de manier waarop wordt zorggedragen voor de omstan-
digheden waarin u uw werk moer verrichten (arbeids-
omstandigheden.

6. Het personeelsmanagement gericht op medczeggen-

schap:

-  de manier waarop inspraak en overleg zijn gerealiseerd
in uw organisatie  (onderdeelsoverlegorgaan (000)
of dienstcommissie).

2       ···············1,-



2: SERVICEGRAAD

De onderstaande vragen gain over het service-niveau zoals u dit persoonlijk ervaart bij de uit-
voering van het personeelsbekid. Her service-niveau hebben we onderverdeeld in 5 aspecten:
uiterliike vorm, betrouwbaarheid, alertheid, zekerheid, individuele undacht

Ieder aspect is geconcreriseerd met een stelling.

Bij iedere stelling hebben we twee vragen:

A. Hoe tevreden bent u over dit aspect van dienstveriening?
5 = zeer tevreden 4 = revreden

3 = neutrail (niet tevreden en niet onicvreden)  2 = ontevreden
1 = zeer onrevreden 9 = weet niet/niet van toepassing

B. Hoe belangrijk vindt u de betreffende aspect van dienstverlening;
5 = zeer belingrijk 4 = belangrijk
3 = neutral| 2 = onbelangrijk
1 = zeer onbelangrijk 9 - weer niet/nier van toepassing

De uitvoering van het personeelsbeleid valt nier alleen onder de verantwoordehykheid van
Personeelszaken, maar ook onder de verantwoordelijkheid van uw directe chef (biN. ten aan-
zien van beoordelingen, functioneringsgesprekken etc.). Derhalve stellen wij alle vragen 66n
keer ten aanzien van Personeelszaken en 66n keer ten aanzien van uw directe che£

VUAG A | | SERVICENIVEAU VAN PERSONEELSZAKEN
| |       VRAAG B       |

Uiterliike vorm, bijvoorbecld...
De formulieren die op personeelsgebied worden gebruikt (bijvoorbeeld ver-
lofkaarten, ainvraag dienstreizen, ziekremeldingskaarten, beoordelingsfor-
mulieren e.d.) zijn duidelijk en overzichtelijk opgesteld.

Betrouwbaarheid, bijvoorbeeld...
Personeelsfunctionarissen komen gemaakte afspraken na.

Alerthcid, bijvoorbeeld...
Personeelsfunctionarissen ziin altijd bereidwillig om me te helpen als ik pro-
blemen heb op personeelsgebied.

Zekerheid, bijvoorbeeld.
Personeelsfunctionarissen hebben kennis van zaken.

Individuele aandacht, bilvoorbeeld...
Mijn personeeisfunctionaris verplaarst zich in en begrijpt mijn persoonlijke
situatie en problemen

··-·.·.··-···.1:-          3



VRAAG A | | SERVICE-NIVEAU VAN UW DIRECTE CHEF (M.B.T. PERSONEEISBELEID)        | |       VRAAG B       |

Uiterlijke vorm van dienstverlening, bijvoorbeeld..
De formulieren die op personeelsgebied worden gebruikt door mijn chef(bij-
voorbeeld verlofkaarten, unvrug dienstreizen, ziekremeldingskaarten,
beoordelingsformulieren e.d.) zijn duidelilk en overzichtelijk opgesteld.

Betrouwburheid van dienstverlening, bilvoorbeeld.
Mijn problemen op het gebied van personeelszaken worden door miin direc-
re chef foutloos afgewerkt.

Alertheid, bijvoorbeeld.
Mijn directe chef is aliild bereidwillig om me te helpen als ik problemen heb
op personeelsgebied

Zekerheid, bilvoorbeeld.
Mijn directe chef heeft kennis van zaken als her gaar om personeelsmanage-
ment.

Individuele undacht, biivoorbeeld.
Miln directe chef verplaatst zich en begriipt miln persoonlijke situatie en
problemen.
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3:  POSITIEVE & NEGATIEVE ERVARINGEN

Wat ziin de beste en slechute ervaringen die u in het afgelopen jaar heeft gehad in uw contact
met personeelszaken, met betrekking tot onderstaande vragen?

1. Het personeeismanagement gericht op het bemensen van dc organisatic:
(zoals het werven en selecteren van medewerkers biluw onderdeel; de manier waarop mede-
werkers in de organisatie worden bevorderd en de manier waarop medewerkers de organisa-
tie verlaten naar unleiding van gedwongen, vrijwillig ontslag en pensionering).

(1) Beste ervaring

(2)  Slechtste ervaring

2. Het personcelsmanagement gericht op het beloncn:
(zoals het belonen van de inzer van medewerkers).

(1)  Beste ervaring.

(2)  Slechtste erv,-ing

3. Het perionceismanagement gericht op het beoordelen:
(zoals de manier waarop u wordt beoordeeld (viade beoordelingsgesprekken); de manier
wairop uw functioneren wordt begeleid (via functioneringsgesprekken)).

(1)  Beste erv,-i.g

.................(2) Slechtste ervaring ............................................········································---'*,...,''

··..··..··..··-'-          5



4. Het personcelsmanagement gericht op het ontwikkelen van medewerkers:
(zoals het trainen en opleiden van medewerkers; de manier waarop de organisatie zorgdraagt
voor individuele zorg/opvang van personeel bij functioneringsproblemen en naar aanleiding
van  uitzendingen).

(1)  Beste erv. ring

(2)  Slechtste erv.-Ing

5. Het personeelsmanagement gericht op (re)organisatic:
(zoals het personeelsmanagement bij reorganisaties; de manier warop wordt zorggedragen
voor de omstandigheden waarin u uw werk moet verrichten (arbeidsomstandigheden).

(1)  Beste ervaring

(2) Slechtste ervaring

6. Het personeelsmanagement gericht op medezeggenschap:
(zoals de manier wairop inspraak en overleg zijn gerealiseerd in uw organisatie m.n. her
000 en DC).

(1)  Beste erv.-.g

(2)  Slechiste erv.-ng

6      ················*



4: PERSOONLIJKE KENMERKEN

Vul de vrng zo goed mogetijk in tf omcirkel het juiste antwoord achter de vrng.

1. Geslacht
a. mail
b. vrouw man/vrouw

2.    Bent u militair of burger? militair/burger

3.    Bij welk onderdeel werkt u?

4. Opleiding
a.  Wat is de hoogste civiele opleiding die u genoten heeft7

b. War is de hoogste militaire opleiding die u genoten heeft2

c.  Heeft u personeelsmanagementcursussen gevolg? ja/nee

zo 12, welke,

5.   Sinds welk jur werkt u bij Defensie2 19......

6. Krijgsmachtdeel7
1 KL
b. KLu KL/KLu

7.   Wapen, dienstvak of functiegroep waarbinnen u werkzaam bent?

8.   Rang of schaal? ....................................

9.    In uw functie houdt u zich in hoofdzaak bezig met2:
a. operatien
b. materieel
c. financieen
d. personeel a/b/c/d

10. Heeft u een kidinggevende functie? ja / nec
zo ja. aan:
1 1-5 personen ................... personen
b.  6 - 20 personen ................... personen
c.  21 - 50 personen ................... personen
d.  meer dan 50 personen ................... personen

-- 7



12. Tevredenheid saleris
U kunt uw antwoord achter de vragen vermelden m.b.v. een letter 1 rot en met 5 en 9 wur-
bii:

5 = zeer revreden 4 = [evreden
3 = neutraal 2 = onrevreden
1 = zeer ontevreden 9 = niet van toepassing

a.  Als u uw eigen salaris vergelijkt met dat van uw chef, beni u dan tevreden,
ri-1 r-rl ri--1 ri-1 ri-1 ri-1

b.  Als u uw eigen salaris vergelijkt met dat van uw naaste collega's, bent u dan tevreden,

FT-7 rrI ri-7 ri--7 r-1 rin
c.  Als u uw eigen salaris vergelijkt mer dat van uw ondergeschikre(n), bent u dan revreden?

FT-7 ri--1 ri-1 ri-1 ri-1 ri-1
d.  Als u uw eigen salaris vergelijkt met war u zou kunnen verdienen op de externe arbeids-

markt, bent u dan tevreden;

rrI ri-1 FT-1 FT-7 ri_1 ri--1
13. Bent u lid van een dienstcommissie of onderdeelsoverlegorgaan? ia/nec

14. Hoc vaak heeft u gemiddeld contact met dc personeeldienst?
0   = minder dan 1  x per jaar
1   =1 1 2 x per jur
2   =2 1 3 X per jaar
3   =5 i 6 x per jaar
4   = meer dan 6 x per jaar 0/1/2/3/4

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING

8 ---
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TOELICHTING OP DE ENQUETE

In de enquate wordt u een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op de soort professionele
ori8ntatie die een personeelsfunctionaris of lijnmanager kan hebben op de personele functie. Met andere
woorden: opvattingen over hoe het personeelsbeleid eruit moet zien an hoe de activiteiten op dat terrein
moeten worden uitgevoerd.

De stellingen hebben betrekking op zes aandachtsvelden van personeelsbeleid:
1.    bemensen  (= in-,  door- en uitstroom van personeel);
2. belonen;
3. beoordelen;
4.  ontwikkelen (van kennis en kunde van het personeel);
5.  taak- en organisatie-ontwerp;
6. arbeidsverhoudingen.

Bij ledere stelling hebben wij voor u twee vragen:
A.  In welke mate worden de activiteiten die in de stelling zijn genoemd in uw organisatie(onderdeel) toege-

past?
1.   zeer van toepassing;
2.  van toepassing;
3.  min of meer van toepassing;
4.  niet van toepassing;
5.  in het geheel niet van toepassing;
9.  weet niet, geen mening.

B.  Hoe belangrijk vindt u dat de stelling voor uw organisatie zou moeten gelden?
1.   het gestelde moet volgens u absoluut in uw organisatie plaatsvinden;
2.  het heeft volgens u de voorkeur dat het in uw organisatie plaatsvindt;
3.  het maakt volgens u niet uit of in uw organisatie het gestelde plaatsvindt;
4.  het zou volgens u liever niet in uw organisatie moeten plaatsvinden;
5.  het mag volgens u absoluut niet in uw organisatie voorkomen;
9.  weet niet, geen mening.

Wij adviseren u bij het invullen van de enquate eerst vraag A bij iedere stelling te beantwoorden, omdat
deze vraag betrekking heeft op de mate waarin u denkt dat het gestelde daadwerkelijk voorkomt in uw
organisatie. Pas nadat u vraag A heeft afgehandeld, verzoeken wij u vraag B in te vullen, die betrekking
heeft op uw waardering van het gestelde . Het cijfer dat correspondeert met het volgens u juiste antwoord,
kunt u invullen in het betreffende hokie bij iedere stelling.

U dient de stellingen te betrekken op uw eigen onderdeel. Dus woorden als'wij, onze organisatie, de
"top", het management' hebben allemaal te maken met het onderdeel waarin u werkzaam bent en
niet met de KL en KLu als geheelll

.......#-      1



TABELA; MEETDEMATEVAARIN HET-GESTEIDE INUT ORGANISATTFJONDERDEEl.VORDTTOEBE,AfT (1-5 op 91
TABEL B:     MErr MET BELANG DAT WHICIrr AAN HEr GESTELDE (1-5 OP 9).

VRAAG A | | STaLINGEN                                                      | | VRAAG B       |

1.      Wij werken bij her vervullen van vicatures met een op schrift vast-
gelegde sollicitatieprocedure.

2.      Onze organisatie beschikt over een procedure voor het stellen van
een vacature.

3. Iedere externe sollicitant ontvangr binnen 66n week een ontvangst-
bevestiging op zijn sollicitatiebrief.

4. Overplaauingen binnen een afdeling is gedelegeerd naar het
management van die afdeling.

5.      We hebben nu zicht op de omvang van de forrnatie binnen'r
gebied waarvoor ik verantwoordelijk ben over een jnr.

6.       Wij maken altijd gebruik van beoordelings formulieren bij de
bcoordeling van medewerkers.

7.      We hanteren een beoordelingssysteem waarin precies 5/22/ voorge-
schreven hoe we medewerkers moeten beoordelen.

8.     Als in de organisarie een medewerker nier 'op tijd' beoordeeld
wordt, din krijgt de beoordelaar een scintje van personeelsziken

9.      Er is vastgelegd aan welke eiscn opleidingsunvragen moeten vol-
doen.

10. Alle nicuwe medewerkers doorlopen een standard introductiepro-
grammi

11.      Alle opicidingsaanvragen wordcn gautoriseerd door de top van de
organisatie.

12.     Jurlijks stellen wil een opleidings-/trainingsplan op.

13.      Als een chef een medewerker voordrugt voor loonsverhoging, dan
toetst personeelszaken dat aan vastgelegde criterk

14.     Beloning is gebaseerd op een  functiewaarderingssysteem.

15. Directe chefs magen niet zelfstandig beslissen over het toekennen
van extra beloningen un het personeel.

.......". 1



TABELA: MEET DEMATE WAARIN HET GESTILDE IN UNF ORGANISATIE/ONDERDEEL VOKIATOEGEPAST (1- 5 OP 9)
TABELB.    MEETHETBELANG DAT UHECKTAANHEr GESTRIDE (1-5 OF 9).

VRAAG A | | STELLINGEN | |      VRAAG B      |

16. Wij hebben nu inzichz in de loonontwikkeling voor her komend
jur binnen ons organisarie-onderdeel

17. Elke reorganisatie wordt gestart met een doorlichting van de huidi-
ge situatie.

18.      Van elke veranderende functie wordt binnen een par de functiebe-
schrijving biigesteld.

19.     Binnen ons organisatie-onderdeel kan geen invloed worden uitge-
oefend op het personeelsbekid, omdit alle beslissingen op centraal
niveau worden genomen.

20. Een reorganisatie wordt pas doorgevoerd als er een gedetailleerde
rijdsplanning ligt

21.     Frequentie en onderwerpen van vergaderingen van overlegorganen
zijn geregeld in een reglement van het overleg.

22. Het afgelopen jur hebben het minimul untal verplichte overleg-
vergaderingen ook daadwerkelijk plaarsgevonden.

23.     Medewerkers zijn nier zozeer gel)on(len aan een bepaalde functie
(baan), maar aan de organisatie als geheel (in algemcne dienst).

24. Wij maken veel gebruik van arbeidscontracten van bepulde duur.

25. Onze organisatie is op de hoogre van ontwikkelingen met betrek-
king rot vrug en aanbod op de arbeidsmarkt.

26.      Veranderingen in raakstelling en werkwijze in de organisarie verta-
len wij in ons personeelsbeleid.

27. Bij werving en selectie van personed is een criterium of de kandi-
dat past binnen de cultuur van onze organisatie.

28. Wij maken in onze organisatie een vertulslag van de organisa-
tiedoelen naar de bcoordeling van medewerkers.

29. Bij inkrimpingen van het personeelsbestand maken wij gebruik van
informatie verkregen uit beoordelingen.

.........-



TABEL A: MEETDEMATEVAARINHETCESTELDEIN UV ORGANISATIE/ONDERDEELVORD'rTOELEPAST (1- 5 OF 9)
TABEL B: . MEET},ETBELANG DATUHECFH AANHETGEST'EIDE (1-5 OP 9).

VRAAG A 1 1 STEILINGEN
| |       VRAAG B       |

30.      Her oordeel van 'afnemers' (klant, interne of externe collega's)
wordt meegenomen in de beoordeling van de medewerkers.

31.     Bij reorganisaties wordi veel undacht geschonken un training en
oplcidingen.

32. Lijnmanagers beschikken over eigen budgetten t.b.v. opleidingen
die medewerkers wensen.

33.      Er vindt behoefte-registratie pints m.b. t. de onrwikkeling (loop-
baan, opleidingen e.d.) die de werknemers wensen.

34.     In onze organisatie wordt kennis die een medewerker heeft opge-
daan tijdens opleidingen, congressen en dergetilke naderhand
dudwerkelijk gebruikt in het werk

35.     Via tnining en opleidingen proberen wij ie bevorderen dat
medewerkers hun collegae en management als klant behandelen

36. Onze organisatie heeft ten volledig en juist beeld van her oplei-
dingsaanbod (van trainingsbureaug, opleidingsinstituten, instellin-
gen van hoger onderwijs e.d.)

37. Wij laten medewerkers via merna deracheringen ervaring opdoen.

38. Ons beloningssysteem stimuleert werknemers om verbeteringen in
het werk voor te Stellen.

39. Het beloningsbeleid kent voldoende vormen vzn beloning om
regemoet re komen un de individuele wensen van de werknemers.

40.     Lijnmanagers hebben zelf een budget om un hun werknemers
extra-beloningen te verstrekken.

41.     Met ons personeelsbeleid leggen wij via beloning een duidelijke
relatie tussen prestaties en organisaticdoelen.

42. Wij houden in ons beloningsbeleid rekening met schurste op de
arbeicism2rkt.

43.     Klantgencht gedng wordt beloond.

........* 3



TABELA: MIEr DEMATEVAARIN HET GESTELDE IN LY ORGANISATIE/ONDERDEELVORDT-rOEGEPAST,(1-5 OP 9)
TABEL B. MEET HEr RFLANG DAT U HECHT AAN HE:r GESTELDE (1-5 OF 9).

  VRAAG A | | STELLINGEN | |       VRAAG B       |

44. Onze organisatie kent produkr-/markrgerichte afdelingen.

45.     Evaluaries gehouden bij de afnemer (= andere afdelingen, klenten)
worden gebruikt bij reorganisaties.

46. Wij laren bij reorganisaties veel mimre voor participatie van de
werkvloer.

47.     Her overleg |evert een subscantiele bijdrage un de verbetering van
de organisarie.

48.     Bij de selectie van sollicitanten vormt een 'positieve kritische hou-
ding' een belangrijk criterium.

49. Aan nieuwe medewerkers vragen we -na hun eerste contacten met
de organisatie- hun mening te geven over de sterke en zwakke
punten van de organisatie.

50. Wij evalueren alle wen ings- en selectie-inspanningen.

51.     Als organisatie proberen we horizontale mobiliteit (= overpints-
ingen op gelilk niveau) te bevorderen.

52. In onze organisatie wordt de werkvloer nauw berrokken bil de

formatieplanning

53.      Bij her formatieplan wordt rekening gehouden met consequenties
van dit plan voor belonen, ontwikketen en beoordelen.

54.     Beoordelings- en functioneringsgesprekken worden door de
werknemers primair gezien als tecrmomenten.

55.      In onze organisatie wordt regelmatig geexperimenteerd met nieu-
we vormen van beoordelen.

56.      Tijdens functioneringsgesprekken wordt ook het functioneren van
de chef besproken.

57. Tussen chefs (bcoordelaars) en personeelsfunctionlrissen bestat
regetmatig overleg over mogelijke knelpunren in her beoorde-
lingssysteem.

4     ........i



TABEL A: MEErDE MATE,AARIN HEr GESTELDE IN U, ORGANISATTE/ONDERDEIL VORDTIOEGEPAST (1- 5 0,9)
TABIL B:. MEEr HEr BELANG DAr U HECHT AAN HET GESTE,DE (1.5 OP 9).

VRAAG A | | STELLINGEN
| |       VRAAG B       |

58. Wij houden met werkncmers die her bedrilf pan veriaten
exit-interviews.

59. Functioncringsgesprekken warden in onze organisatie emren als
renrichtingsgesprekkeri

60.     In onze organisatie heerst een arbeidsklimaat waarbinnen werkne-
mers zichzelf kunnen ontwikkelen.

61. Medewerkers krijgen binnen hun functies de tild en ruimie voor
het ontwikkelen van ideeen.

62.     Bij het opstellen van opkidingsprogramma's richten we ons niet
alleen op specifieke functies maar ook op de algemene vorming van
medewerkers.

63. Training geven we zoveel mogelijk op de werkplek zelf.

64.     Medewerkers met goede ideeen worden beloond

65.      Knelpunten in her beloningssysteem worden doorgesproken cus-
sen personeelszaken en het lijnmanagement.

66. Reorganisaties worden goed gestart, mur in de prakrijk komt er
niers Van.

67. Problemen worden in onze organisatie grondig geinalyseerd voor-
dat we tot actie overgaan.

68.      De leiding maakt bil reorganisaties gebruik van de kennis die op de
werkvloer unwezig is.

69. Her overleg (tussen commandant en 000/DC) wordt omgeven
door geheimhouding en embargo's.

70. Regelmatig wordr in het overleg gesproken over de roekomstige
organisarie.

71. Het overleg wordt in onze organisatie ervaren als ten goed klank-
bord voor leiding.

72.      In her overleg wordt veel gesproken mur weinig besloten.

........-      5



KENMERKEN RESPONDENT EN ORGANISATIE (ONDERDEEL)
Geef cen zo goed mogelijk pntwoord op de Vriag of omcirkcl het goede ant-
woord.

01. Geslacht a) Mart M/V
b) Vrouw

Ubent
burger / militair

02. Leeftild tr

03. Opleiding a) Wat is de hoogste militaire opleiding die u met goed
gevolg heeft afgerond?

b) Wat is de hoogste civiele opleiding die u met goed
gevolg heeft afgerond,

c) Heeft u un opleiding gevolgd m.b.t. personeelsbe-
Icid?

04.  Sinds welk jaar werki u bij Defensie1                                                                               19

05. Krijgsmachidecl   a) KL
b) KLu KL / KLu

06. Bil well onderdeel werkt u.1

07. Wapen/dienstvak of funcriegebied1

08. War is uw rang/schaal? Kang.............................

Schaal................................................

09.  Uw uak heeft betrekking op?
a) Operatien
b) Materieel
c) Finincien
d) Personeel a/b/c/d

10.  Kunt u aangeven hoeveel uur u per week besteedt aan:
a) Personeelsbeheer/-zaken ,................................................... uur
b) Personeelsbeleid .................................................... uur
c) Personeelszorg/individuele zorg .................................................... uur
d) Anderszins, nl. .................................................... uur

11.  Vanaf welk jaar heeft u deze functie?                                                                                             19

13.  a) Geeft u leiding? ia / nec
b) Zo A un hoeveel personen? .......................................... personen



14. Hoe vaak heeft u -indien u een leidinggevende functie vervult- gemiddeld
contact mer de personeeldienst?
0 = minder dan 1  x per jur
1=l i 2 x per jaar
2 = 3S4 x per jaar
3 = 5f6 x per jaar
4=meer dan 6 x per jur 0/1/2/3/4



Summary

1. Introduction

This study centres around the quality of the personnel function. Using insights
from the areas of organisation, quality control and human resource management,
we explored the relevancy of these areas and their possible integration vis-a-vis
the personnel function as well as ways of making the personnel function
measurable.

2. Quality of the Personnel Function

2.1 Views Regarding Quality and Quality Management

First it is determined that there is no such thing as the definition for quality.
Quality is a subjective term related to the position and norms of the parties
concerned as regards a product or service. We have limited ourselves to a
realisational and a resultative approach to quality.
The realisational approach to quality involves the means and methods that are to
ensure a certain service quality level. Professional service providers and their
management establish the norms which the provided services should meet.
Within this approach, quality care is provided through inspections, process
control and craftsmanship. The service providers themselves set the norms and
are therefore crucial when quality is to be measured. We call this professional
quality.
The resultative approach to quality deals with the results, effects and usages of
the provided services. In this approach customers establish the nonns which the
services should meet. Quality is controlled on the basis of customer wishes.
Because those wishes take centre stage, customers play an important role when
quality is to be measured. It is what we call customer quahty.
The combination of both approaches provides one with an integral approach to
quality and quality care.

2.2 Description of the Personnel Function

We have described the personnel function as 'the objectives and activities aimed
at the effective usage of labour in an organisation'. The activities are the services
which are provided as a result of the personnel function. We chose to delineate
that function on the basis of so-called generic or core activities: staffing,
rewarding, evaluating, developing, organising and participating. There are
different normative approaches as to how these activities are to be executed.
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Using notions such as theoretical basis, development stage, envisaged results and
role conception,  we have distinguished six different types of personnel functions:
the administrative, care, instrumental, surroundings, efficiency and development
functions. Each type represents a view of how the personnel function should be
executed.
The administrative approach emphasises control. The care approach is aimed at
employee well-being. The instrumental approach focuses on the development and
application of personnel management systems and instruments. The surroundings
approach puts the emphasis on the social surroundings of the organisation. The
efficiency approach views employees as a means for production and the
development approach sees employees as resources that can be developed by the
organisation.

2.3 The Personnel Function's Quality Dimensions

Next the notions quality and personnel function were linked to each other. This
was done on the premise that the personnel function is a whole made up of six
clusters of services which are being given to the various and mostly internal
customers of an organisation. Besides personnel managers, line managers also
provide personnel services because they too are responsible when it comes to the
execution of the different activities of the personnel function like rewarding,
promoting, training and evaluating personnel.
Within the realisational approach we have distinguished three orientations (or
norm clusters). Internal orientation emphasises management and control. External
orientation underlines the customer and the surroundings. Learning orientation is
focused on development and pro-active/strategic actions.
Within the resultative approach the employees - the internal customers - of the
personnel function take centre stage. They were asked to evaluate the level of
quality on three planes: services and activities delivered, the service providers
themselves and their critical experiences with the personnel function. The six
clusters of services were evaluated by employees in terms of satisfaction and
importance. Employees indicated their satisfaction with a particular service and
how important they believed it to be. Service providers (personnel and line
managers) were judged on aspects such as reliability, individual attention,
alertness, certainty and the outward appearance of the services. The last element
of the resultative approach are the critical incidents which employees have
experienced, positively or negatively, in their contacts with personnel and line
managers. Figure 1 below provides a schematic model of the quality of the
personnel function.
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organizational characteristics
A A

V V

Professional User quatity
quaUty

• internal orientation Cridcal
* external orientation 4-+ , senices .F-ii incidents
- learning orientation •providers

A A

W V

individual characteristics

Figure  1:  Model for the  Quality  of the  Personnel  Function

3. Instrument Development

Also part of our research was the development of an instrument to measure the
quality of the personnel function.

3.1 Operationalisation of the Definitions for Quality of the Personnel
Function

The professional qualig of the personnel function was made operational by using
three views about how the personnel function can be realised: the internal
orientation, the external orientation and the learning orientation. Each orientation
was operationalized into a number of variables.
The internal orientation was developed using the variables formalisation,
standardisation, centralisation and planning. For the operationalisation of the
external orientation we used variables called internal and external adaptation. For



Summary 308

the learning orientation the variables reflection (culture), double loop learning
(processes) and problem-oriented action (behaviour) were used.
These variables were consequently linked to the six services of the personnel
function yielding a matrix of 6 (services) by 3 (orientations and variables).  Each
cell was then filled with a number of items. The result was a list consisting of 72
items.

Customer quality of the personnel function was operationalized into three parts:
1. employee evaluation (as internal customer) of the services provided, 2.
employee evaluation of the service providers, 3. critical incidents experienced by
the employee.
Part 1, i.e. employee evaluation of services, was operationalized by asking
employees to evaluate each of the six activities of the personnel function - such
as staffing and personnel evaluation - on satisfaction and importance. We call the
difference between satisfaction and importance the service quality gap.
Part 2, i.e. employee evaluation of service providers, was operationalized by
asking employees to give their opinions on five service aspects: reliability,
individual attention, alertness, certainty and the outward appearance of the
services.
Part 3, i.e. critical incidents, was operationalized by giving employees the
opportunity to sum up a number of positive and negative experiences per
service/activity.

This operationalisation resulted in a questionnaire about the professional quality
of the personnel function for personnel and line managers, and a questionnaire
for employees, i.e. the internal customers, about the customer quality of the
personnel function.

3.2  Validation of the Instrument

Validation was achieved by executing preliminary research and our primary field
research. Research was done within the armed forces. During our preliminary
research the two questionnaires were placed before experts from the scientific
community and before test respondents from the armed forces. These persons
were asked to evaluate the questionnaires on aspects such as validity,
applicability and discriminatory capacity. The questionnaires were then adjusted.
The questionnaires were then distributed within the armed forces. We have
assumed this organisation to be a multiple case-study consisting of eight
organisations/departments from the Royal Netherlands Army (RNLA) and Air
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Force (RNLAID which concern themselves with policy, training, operations and
materiel/logistics. About 1,000 people  were  sent a questionnaire.
About 48% of questionnaires was returned. Reliability analyses show that all
theoretically constructed scales have high reliability scores. It was also shown
that all scales (within both approaches for quality) correlate significantly. The
internal, external and learning orientation for the professional quality of the
personnel function showed close mutual interdependence. It was also shown that
opinions about the different activities within the personnel function (like staffing
and evaluating) are closely related to different aspects of service provision (like
reliability and alertness).

Our theoretically constructed scales were not supported by the results of the
factor analysis. Factor analysis on the professional quality questionnaire did yield
an alternative scale which we called the empowerment scale because the items
were related to the notion of empowerment.
All theoretically constructed scales were, however, confirmed by LISREL
analyses. The supposed correlations between items - conform the theoretical
model - correspond sufficiently to the actually found item correlations.

4. Results of Defence Field Research

Besides results from the pre-tests and tests of the questionnaires, field research in
the defence organisation has also produced data concerning the quality of the
personnel function of the RNLA and RNLAF. This mainly concerns hypotheses
that were tested on the basis of data from the field research. These results must
be carefully interpreted because the measuring instrument was still being
developed during the research. We therefore consider these results to be
illustrative. Because the armed forces are a unique organisation due to its military
nature, the results must be carefully considered before they are applied to other
organisations. Against this background all results will have to be interpreted.

In our case description we have interpreted the armed forces as an old and large-
scale organisation which is particularly suited to making preparations for and
executing large-scale conflicts. Document and literature analysis made clear that
the activities of the personnel function of the armed forces have  much in common
with an internal orientation towards the personnel function: a standardised,
centralised, planned and formalised execution of activities.
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Concerning the professional quality of the personnel function it became apparent
that personnel and line managers consider the internal, external and learning
orientation of great importance. That also shows that the respondents are of the
opinion that the three orientations are not mutually exclusive. They consider their
own organisation - the personnel function of the RNLA or RNLAF - to be
characterised by an internal orientation. They consider the external and learning
orientation to be less applicable to the armed forces. We found no differences in
orientation between personnel and line managers. We did find that respondents
with the most years of service believe the internal orientation to be more
important than those who recently joined the defence organisation.

Employees, the defence organisation's internal customers, consider all activities
of the personnel function and all aspects of service provision of great importance.
Their satisfaction with the provided services is closely linked to their opinions
about the service providers themselves. It was also shown that the more they are
satisfied with their salaries the higher their customer satisfaction is.
Positive events and experiences of employees with the personnel function are
NOT the result of the outcome of the personnel function (like promotions or
changes in salary) but of the way the activities are executed. Positive experiences
are related to a just and transparent decision-making process, whereas negative
experiences are related to a subjective and opaque process. Managerial errors are
also  a rich source of negative and critical remarks.
A striking result was the fact that employees in the higher ranks/salary scales and
those with low ranks/salaries are more satisfied with the personnel function than
those respondents belonging to the middle management. A high score for
satisfaction with the personnel function is also strongly linked to a high amount
of positive experiences. This also leads to the conclusion that personal
experiences with the personnel function are of major importance to the
impression of employees concerning the customer quality of that function.

Research also showed that professional and customer qualities are independent of
the type of organisation to which a respondent belongs. We have distinguished
four types of organisation, i.e. policy, training, operations and materiel/logistics
in both the RNLA and the RNLAF. This gave us eight organisations. It appears
that the supposition is incorrect that the differences between army and air force,
and between the different types of organisation would influence the quality of the
personnel function. The opinions about the quality of the personnel function in
these eight rather different organisations do not differ significantly.

We have only been able to research the relationship between professional and
customer quality on the level of the eight mentioned organisations. Because there
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is hardly any variation in professional and customer qualities between the eight
organisations we cannot, at this moment, draw any conclusions about this
relationship.

5. Reflection and Recommendations

5.1 Methodological Reflection and Recommendations

This study was concentrated on problem-oriented, explorative research. In it we
used a relatively "loose" scientific style in which not all methodological rules

were applied as strictly as they could have been. We concluded that, in the end,
this benefited innovation and the creation of knowledge, especially because this
was explorative research in an early stage of the scientific life-cycle. Starting to
test hypotheses at a too early stage sometimes forces that research into an
unwanted straightjacket.

In our study we have deliberately used the same information basis for theory and
instrument development and our field research. This goes against the classic way
of doing research. And although field-oriented research and action learning are
not uncommon in management science they do yield problems when it comes to

drawing valid conclusions. On the other hand, this iterative and cyclical method
does provide one with the opportunity to relatively quickly explore an area of
scientific interest.  It also ties in to the needs of the researcher's client who often
wants to have results quickly.

Before we started our study we expected to be able to treat the parts of the
Netherlands armed forces we selected as individual organisations (multi-case
approach). With hindsight we determined that these organisations showed

relatively few differences as far as the personnel function is concerned. This, of
course, has its consequences concerning the degree of result generalisation.
Nonetheless, we have the impression that many of the large bureaucratic
organisations which say they are committed to decentralisation will provide
similar results. Additional research will be necessary to support this argument.
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5.2 Theory Reflection and Recommendations

On the basis of our research many conclusions can be drawn and
recommendations given vis-A-vis the theory used.  We will limit ourselves here to
some of the more important, higher-level ones.

Comparable developments are taking place concerning the personnel and quality
functions of organisations. Especially the introduction of integral managementphilosophies has led to similar, widespread changes from happening in
organisations, e.g. from staff to line organisations, from control to strategic
policies. These changes seem also to be occurring as regards other, secondary
functions such as the financial, logistical and IT functions. It is therefore
conceivable that similar methods to ours of measuring professional and customer
quality can be used for these secondary functions.

It appears to be wise to always look at quality from several perspectives. The
usage of different definitions of quality regarding a certain product or service  will
then be beneficial to the enlargement of insight into the real quality of that
product or service. At the same time this also shows the limitations of one-
dimensional quality approaches such as they sometimes still used in certification
processes.

The internal, external and learning orientation of the professional quality of the
personnel function are not mutually exclusive but supplemental. One orientation
might, for example, pay more attention to efficiency whereas another might look
more towards the innovative capability of an organisation. Organisations will
therefore be better of if they consider all three approaches, separately as well as
in unison, when trying to improve quality. There is evidence, however, that
perhaps it would be better to turn our division of quality Onto an internal,
external and learning one) into what we call an empowerment scale. Such a scale
could perhaps be used to see in what way the personnel function of an
organisation is capable of producing motivated, widely usable, creative and
efficient employees.

Within the personnel function it is difficult to formulate clear customer-supplier
relations. A line manager can, for example, provide as well as receive a service.
Added to this is the fact that different stakeholders set different quality standards
as regards the personnel function. This makes it difficult to establish the quality
and effectiveness of the personnel function. This becomes even more difficult
when the personnel function is to be causally linked to the effectiveness of the
primaiy production processes.
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It is remarkable that being satisfied with own salary and having experienced
critical incidents strongly correlate to customer quality. This confirms theories
about divisional and procedural justice.  Not just the outcome (good and bad ones)
of the personnel function, but especially the prevailing rules play a dominant role
in employees' opinions about the quality of that function. Especially when
employees do not have a choice of service provider, employee satisfaction cannot
be deduced from the usage of that provider and it therefore becomes of great
importance to pay special attention to and to monitor the image of the personnel
function.
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Stellingen

behorende bij het proefschrift

De kwaliteit van de personele functie

van

M.J.W.T. Nollen

1. ISO-certificering werkt remmend bij kwaliteitsverbetering

2. Vanuit de HRM-filosofie is meer behoefte aan een post-doctorale opleiding
personeelswetenschappen voor managers, dan aan een zelfstandige academische
studierichting personeelswetenschappen.

3.   De   kwaliteit   van   de personele functie   is een afgeleide   van    de   kwaliteit   van   het
personeel en vice versa.

4. De kwaliteit van de middelenfuncties in organisaties zal, vanwege de inherent
tegengestelde kwaliteitseisen, altijd onderwerp van discussie blijven.

5. Volledige invoering van integraal management op alle niveaus van de organisatie leidt
tot kwaliteitsverlies.

6.  In Nederland wordt de kwaliteit van de personele functie in organisaties in grote mate
bepaald door institutionele kaders en de werking van de arbeidsmarkt.

7. Verhoging van salarissen is de eenvoudigste manier om de kwaliteit van de personele
functie te verhogen.

8. Bij de implementatie van marktwerking komt de meeste weerstand niet van de
overheid maar van zittende marktpartijen.

9. In tegenstelling tot wat velen denken betekent flexibele pensionering niet retired on
the job.

10.De uitdrukking 'Hij is zo flexibel als een betonnen paaltje' heeft een omgekeerde
betekenis gekregen sinds op grote schaal betonrot aan woningen wordt geconstateerd.



Stellingen

behorende bij het proefschrift

De kwaliteit van de personele functie

van

J.B.G. Born

1. Werknemers die de procedurele rechtvaardigheid belangrijker vinden dan de
verdelende rechtvaardigheid, hebben in hoge mate een bureaucratische attitude.

2. De kwaliteit van de personele functie wordt eerder bepaald door de manier waarop
lijnmanagers en personeelsfunctionarissen hun besluiten nemen dan door de
uitkomsten van die besluiten.

3. Naarmate lijnmanagers  van een organisatie  bij de vragenlijst "professionele kwaliteit
van de personele functie" vaker "weet niet/geen mening" invullen, wordt die
organisatie minder gekenmerkt door integraal management.

4. Nieuwe organisatievormen  zoals de netwerkorganisatie, de teamorganisatie,   de  
lerende organisatie, de flexibele organisatie, de gedecentratiseerde divisie-organisatie
of de adhocratie, vormen niet zozeer een breuk met de klassieke bureaucratische
organisatie, maar zijn eerder een moderne voortzetting daarvan.

5.  De Nederlandse Landmacht uit de tijd van Prins Maurits van Oranje is de moeder van
de moderne organisatie (Weber 1972).

6. Veranderingen van de personele functie zijn gedoemd te mislukken wanneer in die
veranderingen de "front line bureaucrats" (personeelsfunctionarissen, lijnmanagers)
geen rot van betekenis spelen.

7. Met het oog op de validiteit kan het kwantificeren van kwaliteit van de personele
functie niet plaatsvinden zonder gebruik te maken van elementen van kwalitatief
onderzoek.

8. Het 'majoorsyndroom' bestaat hierin dat werknemers met de laagste en de hoogste
rangen meer tevreden zijn over de personele functie dan werknemers met een
middenrang (vergelijk Stouffer 1949, Soeters 1997).

9. Generaals die hardnekkig vasthouden aan het verdedigen van de nationale
soevereiniteit van Nederland, zijn generaals die nog steeds de vorige oorlog voeren.

10.waar voor studenten van universiteiten in toenemende mate prestatiebeloning

plaatsvindt, blijft deze vorm van beloning achter voor universitair wetenschappelijk
personeel
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