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Voorwoord

Voor de een is zijn proefschrift een meesterproef, uoor de ander zijn leuenswerk.
In dit geval is het geen van beide. Dit proefschrift heeft, achteraf gezien,
meer het karakter van een 'mid-life review': na ruim tien jaar actief te zijn
geweest in het ordenen en nadenken over theoriein en instrumenten van
personeelsmanagement bestond bij mij de behoefte de balans op te maken
en nieuwe wegen voor de toekomst te verkennen. Die behoefte werd vooral
gevoed door de idee dat bestaande indelingen, visies en instrumenten niet
erg adequaat meer zijn voor de praktijken die zich hedentendage ontwikke-
len.  Sterker nog; bestaande opvattingen belemmeren vaak het zicht op wat
gaande is. Daarom nemen reflecties over het verleden en het heden zo'n
centrale plaats in: vanuit dat verleden probeer ik de heden beter te begrij-
pen. Voor mij vormt dit proefschrift dan ook niet zozeer een eindpunt, maar
eerder een nieuw begin.

Het schrijven van een proejschrift is een eenzame bezigheid, die velen tot last is.
Ik zal niet ontkennen dat ik die gevoelens ook wel eens gehad heb. Maar
meer toch overheerst het gevoel van voorrecht om met zoveel vrijheid nieuwe
zaken te mogen verkennen. In die verkenning merk je dan ook hoe afhanke-
lijk je bent van de denkkracht van anderen. In de eerste plaats betrof dat
mijn mede-auteurs, Jaap Paauwe, Ed van Sluijs en Rien Huiskamp die ook
heel concreet een bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift.
De intellectuele bijdragen van mijn promotor zijn weliswaar niet zo zicht-
baar, maar niet minder van belang. Wat voor mij begon als een bundeling
van reeds bestaand werk, groeide onder invloed van Jules van Dijck uit tot
iets heel nieuws. Vooral de wijze waarop hij als katalysator mijn denkproces
prikkelde en vooruit hielp, riep bij mij bewondering op: subtiel door de
juiste vragen op het goede moment te stellen, nooit dwingend en altijd in-
spirerend.

Een proefschr(ft is het werk van etn persoon.
Al  is dat in dit geval al feitelijk onjuist (sommige artikelen zijn immers met
anderen geschreven), het doet ook in andere zin geen recht aan de realiteit.
Intellectueel ben ik aan velen schatplichtig. Veel collega's hebben bewust of
onbewust aan mijn intellectuele vorming van de afgelopen tien jaar bijge-
dragen. Mijn werk aan de Open Universiteit Nederland bood daar alle gele-
genheid toe, maar ook mijn redactiewerk voor Kluwer is altijd een belang-
rijke bron van inspiratie geweest. Iedereen waarmee ik de afgelopen jaren
in enigerlei netwerk heb samengewerkt zou ik dan ook willen bedanken. Ze
bij namen noemen is echter onmogelijk. Voor drie personen wil ik een uit-



zondering maken: Joep Bolweg, die praktijk en theorie op een sublieme
manier kan combineren; Jacques van Hoof, op wiens intellectueel vermo-
gen om orde te scheppen in een vaak onoverzichtelijke werkelijkheid ik al-
leen maar jaloers kan zijn en Rien Huiskamp die aan de basis heeft gestaan
van het in dit proefschrift gepresenteerde analyse- en onderzoeksmodel.

Een proe/schr(ft maken is een kwestie van onderzoeken, analyseren en opschrijven.
Dat klopt, maar uit mijn contacten met uitgevers besef ik maar al te goed
dat dat slechts een eerste stap is. Daarna begint het werk van anderen die
van een letterbrij leesbare en fraai opgemaakte teksten moeten maken. Hun
werk is alleen zichtbaar als het niet goed gedaan wordt en een eervolle ver-
melding blijft vaak achterwege. John Schobre, Annette Bouwels en Sandra
Daems van de Open Universiteit Nederland en de redacteuren en uitgevers
van Kluwer hebben in dit geval dit onzichtbare werk verricht. Hun nauw-
gezetheid en hurt meeleven vond ik hartverwarmend.

Ik draag dit proefschrift op aan Igna, mijn steun en toeverlaat, die zelfs mijn
zwijgen verstaat.

Voerendaal, januari 1999
Frits Kluytmans
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Verantwoording en karakter van deze studie

Inleiding

Personeelsmanagement is wetenschappelijk gezien een uiterst boeiend
onderzoeksterrein, omdat daarbinnen vraagstukken van mens, arbeid, or-
ganisatie en maatschappij in hun onderlinge samenhang zich aandienen
(Bolweg, 1998). Het betekent dat processen bestudeerd kunnen warden die
zowel een micro-, meso- als macrosociaal karakter hebben. Deze gelaagdheid
van het onderzoeksobject heeft echter ook zijn keerzijde. Omdat gedrags-
wetenschappen zich gespecialiseerd hebben op bepaalde niveaus van ana-
lyse of op bepaalde aspecten van gedrag, treedt fragmentatie van resultaten
op. Die constatering kwam ook als centraal aandachtspunt naar voren uit
de Wetenschapsverkenning Personeelswetenschappen, waaraan ik in 1992
en 1993 heb meegewerkt:
'er zijn thans meerdere disciplines bij het onderzoek van personeelsvraag-
stukken betrokken [...], maar deze lijken vooralsnog hun eigen aanpak te
volgen [...]. Multi-disciplinair onderzoek komt weinig voor, terwijl denkkaders

diegericht zijnopde verbinding van disciplines nog nauwelijks ontwikkeld zijn'
(Maenhout en Van Hoof, 1993: 10, cursivering fkl).

In 1998 blijkt die situatie nauwelijks veranderd te zijn. Zo constateren Looise
en Paauwe na een hernieuwde analyse van onderzoek dat er 'sprake is van
een gefragmenteerd en gedifferentieerd patroon. Veel theorievorming op
onderdelen van het personeelsmanagement, uitgespreid over verschillende
niveaus, zonder veel onderlinge samenhang' (Looise en Paauwe, 1998).

Het zijn deze constateringen die een belangrijke inspiratiebron vormen voor
mijn werk en van deze studie. Centraal staat daarbij de vraag: wat is het
verbindend element in het onderzoek op het terrein van personeels-
management en op welke manier kunnen resultaten van dit onderzoek zo
met elkaar verbonden worden dat kennisaccumulatie bevorderd wordt.

Die vraag vloeit min of meer rechtstreeks voort uit het werk dat ik de afge-
lopen twaalf jaar heb gedaan: het ontwikkelen van cursussen op het terrein
van Personeel en Organisatie aan de Open Universiteit Nederland. Vanuit
die opdracht werd ik geconfronteerd met een praktijk- en onderzoeksveld
waarop velen zich met zeer uiteenlopende perspectieven bezighouden: psy-
chologen, sociologen, economen en organisatieadviseurs. Van de producten
van dit bonte gezelschap moest een coherente cursus gemaakt worden. Dat
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Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

betekende dat ik voor de vraag stond binnen welk overkoepelend concep-
tueel kader de verschillende onderdelen een heldere plaats zouden kunnen
krijgen. Die vraag zal me vervolgens niet meer verlaten.

Dit proefschrift bevat zowel eerder gepubliceerde als nieuwe artikelen van

mijn hand (soms geschreven samen met anderen). Zij bestrijken niet alleen
een ruime tijdsperiode van 10 jaar, maar ook een veld (globaal aan te dui-
den als personeelsmanagement) dat zeer breed genoemd mag worden. Het
verbindend element tussen de onderdelen wordt dan ook niet zozeer ge-
vormd door de onderwerpen van studie, maar meer door de basisassumpties
die daaraan ten grondslag liggen. In deze verantwoording van de opzet van
dit proefschrift zal ik eerst ingaan op die basisassumpties die aan alle arti-
kelen ten grondslag liggen. Daarna bespreek ik een aantal gemeenschappe-
lijke kenmerken en zal ik kort een verantwoording geven van de gevolgde
werkwijze. Ik besluit deze verantwoording met een overzicht van de opzet
van dit proefschrift.

1          Basisassumpties en kenmerken

Wetenschappelijk gezien vormt het werk van Tony Watson een van mijn
belangrijke inspiratiebronnen.1 Net als ik wordt Watson gedreven door de
vraag welke structuren en processen schuilgaan achter de oppervlakkige en
gefragmenteerde werkelijkheid van arbeid en organisatie. 'So complex are
the problems of managing work in this period in such a way that we meet
both the material wants of people and their need for meaning that we cannot
rely totally on an unsystematic muddling-through philosophy. The practice
of organising and managing work needs some kind of underlying principles,
sorne kind of intellectual framework, some kind of theory' (Watson, 1986: 2,
cursivering fkl).

Watson (net als ik van huis uit socioloog) is daarbij voorstander van een
reflectieve sociologie, hoewel hij over de aard van dit type sociologie wei-
nig expliciet is (Watson, 1977). Hij verwijst slechts naar de gemeenschappe-
lijke drijfveer van zowel leken als sociologen om betekenis te geven aan de
wereld om hen heen en beiden benaderen daarbij die werkelijkheid vanuit
eenbepaald waardepatroon met concepten en classificaties die hunzijn aan-
geleerd. Sociologie is dan ook geen waardeneutrale wetenschap.
Dat betekent echter niet dat er geen onderscheid is (of zou moeten zijn)
tussen uitspraken van leken en die van sociologen. Die zijn echter niet zo-
zeer gelegen in de aard van deze uitspraken (daarom lijken sociologische

verhandelingen in de ogen van leken ook zo voor de hand liggend), maar
meer in enerzijds de methode waarmee de ervaringen vergaard en geor-
dend worden (waarbij repliceerbaarheid en controleerbaarheid door der-
den een centrale rol spelen) en anderzijds doordat de socioloog verplicht is
zijn uitgangspunten en assumpties omtrent die werkelijkheid zo expliciet
mogelijk weer te geven.

8
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Verantwoording en karakter van deze studie

Daarnaast duidt de toevoeging reflectief op nog een ander kenmerk van dit
type sociologie. En dat is dat bijzondere betekenis wordt toegekend aan het
zingevingsaspect van menselijk handelen. Een van de centrale theoretische

vragen in de sociologie betreft de verhouding tussen'structure'en'agency':
hoe verenigen we in de sociologie de stelling dat menselijk gedrag bepaald
wordt door structuren en in cultuur vastgelegde denkkaders en gedrags-
modellen met de stelling dat diezelfde structurele en culturele arrangemen-
ten het product zijn van handelende individuen (Van Hoof en Ruysseveldt,
1996). In mijn ogen (en, gezien de aard van zijn aanpak, ook in de ogen van
Watson) kunnen die stellingen alleen maar met elkaar verenigd worden
wanneer bijzondere aandacht wordt geschonken aan de wi]ze waarop proces-
sen van zingeving en betekenisverlening door actoren zich voltrekken. Weliswaar
is de invloed van structuren en culturen op menselijk gedrag groot, maar
daar staat tegenover dat diezelfde individuen ook deelnemen aan het pro-
ces van betekeniscreatie, waardoor deze structurele en culturele arrange-
menten zich op den duur wijzigen. Dit uitgangspunt zal ik in de volgende
subparagraaf, toegespitst op de wereld van arbeid en organisatie, uitwer-
ken in een aantal basisassumpties en kenmerken, die ten grondslag liggen

aan mijn werk. Vervolgens zal ik in een subparagraaf ook ingaan op de ge-
volgde werkwijze.

1.1 BASISASSUMPTIES

De wetenschappelijke vorming in een gedragswetenschap vanaf het mo-
ment dat men de universiteit betreedt, wordt mede beinvloed door de per-
soonlijke vorming die men in de voorgaande jaren heeft gehad. Zo merkt
Watson op dat zijn fascinatie voor de sociale werkelijkheid ontstond door-
dat hij thuis geconfronteerd werd met klassenverschillen en verschillen tus-
sen het Engelse en Schotse cultuurpatroon (Watson, 1977).
Ook die prdwetenschappelijke ervaring herken ik in mijll eigen opvoeding.

Mijn vader, een actief vakbondslid van traditioneel katholieken huize, pro-
pageert ondanks zijn erkenning dat er verschillen in belang zijn tussen werk-

gevers en werknemers, het overleg en het streven naar consensus. Mijn
oudere broers, eveneens actieve vakbondsleden, hebben zich reeds ontwor-
steld aan dit religieus getinte gedachtegoed en propageren een meer strijd-
bare variant van verzet. Discussies over dit onderwerp, de enige in huis die
tot felle emoties leiden, volg ik als nakomer met aandacht. Ik deel uiteinde-

lijk de mening van mijn broers: belangen zijn meer bepalend voor gedrag
dan ideeen, maar dat neemt niet weg dat ideean niet van belang zijn.

Die assumptie vormt ook het uitgangspunt van het werk van Watson (1977:
16, 170): het bestaan van schaarse goederen en niet-verenigbare behoeften
tussen personen leidt tot vorming van groepen, die menen gelijke belangen
te hebben ten opzichte van andere groepen met andere belangen.

Deze groepen hoeven niet per se klassen te zijn, maar kunnen evenzeer groe-
pen zijn die zich verenigen op grond van eenzelfde beroep, een gelijkwaar-
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Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

dige status of een gemeenschappelijke activiteit. Wil er sprake zijn van een
echte groep die zich verenigd heeft rond objectieve belangen dan is een
groepsideologiez van essentieel belang. Daaronder verstaat Watson: 'any
statement which any group makes which acts to further the interests of that
group (whether by articulating interests to increase group identity, [...], or to
legitimate group interests with reference to other groups,[...]), is concep-
tualised as an aspect of group ideology' (Watson, 1977: 16). Dat betekent dat
waarderende uitspraken niet op zich ideologisch zijn, maar pas ideologisch
worden wanneer ze bedoeld zijn om belangen van een groep te legitimeren
of te verdedigen. Daarbij spelen woordvoerders een belangrijke rol: perso-
nen die erin slagen belangen dusdanig te verwoorden dat zij de groep kurt-
nen verenigen en leden kunnen mobiliseren.
Omdat sommige groepen daar beter in slagen dan anderen en dus meer
voordeel en macht bereiken, ontstaat er een politieke en gestratificeerde struc-
tuur.

De wereld van arbeid, organisatie en personeel is bij uitstek een werkelijk-
heid waar (grote) belangen in het geding zijn. Inkomen, bestaanszekerheid
en zeggenschap zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Afgeleid daarvan
spelen macht en status een belangrijke rol. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat het kennisdomein van personeel en organisatie bij uitstek gekleurd
wordt door concepten die men, gegeven de omschrijving van Watson, als
ideologisch moet typeren; ze geven zin en richting aan het handelen en zijn
normatief en emotioneel geladen. Zo wordt de ontstaansgeschiedenis van
het personeelsmanagement vaak voorgesteld als een opeenvolging van der-
gelijke ideeancomplexen (ideologieen): paternalisme, scientific management,
human relations, revisionisme, institutionalisme en human resource mana-
gernent. Daarbij bestaat vaak meer oog voor de woordvoerders en hun in-
vloed dan voor de constituerende factoren die de betreffende omslag in het
denken hebben beinvloed en mogelijk hebben gemaakt.
Ook nu (of misschien juist nu3) is er vaak meer aandacht voor concepten
dan voor de onderliggende belangen en verschuivingen die zich daarin
voordoen. Zo oefenen concepten als HRM, empowerment, competenties en
employability een sterke aantrekkingskracht uit op de praktijk (ze blijken
hun functie als sensitiverend en mobiliserend concept zeer goed te vervul-
len) zonder dat precies duidelijk is, hoe ze geoperationaliseerd moeten wor-
den en welke belangen in het geding zijn.4

Vanuit deze basisassumptie heb ik het altijd als mijn taak gezien om con-
cepten die in de praktijk van het personeelsmanagement gebruikt worden,
te toetsen aan feitelijke ontwikkelingen, zoals die in onderzoek naar voren
komen: is het HRM-gedachtegoed werkelijk een uitvloeisel van het feit dat
personeel van doorslaggevende betekenis wordt voor de prestaties van een
onderneming? En zijn concepten als competentiemanagement, employability
en 'de nieuwe werknemer' echte voorboden van een nieuwe verhouding

10
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Verantwoording en karakter van deze studie

tussen werkgever en werknemer? Kortom: wat is schijn en wat is werkelijk-
heid; wat retoriek en wat realiteit? (Legge, 1995)

1.2 VERDERE KENMERKEN

In het eerste artikel van dit proefschrift probeer ik een denk- en onderzoeks-
model te ontwikkelen dat integratie en accumulatie van kennis mogelijk
moet maken. Natuurlijk zijn in het verleden al meer van deze pogingen
gedaan. Zo zijn de HRM-modellen van Beer et al. (1984) en van Fombrun et
al. (1984) ook pogingen om overzicht en inzicht te scheppen in een tot dan
toe weinig geintegreerde werkelijkheid. En na deze eerste pogingen wor-
den deze gevolgd door een niet-aflatende stroom van modellen en theo-
rieen die een weergave proberen te vormen van een complexe werkelijk-
heid (voor een overzicht zie Legge, 1995, en Vloeberghs, 1989 en 1997)
In Nederland is in het kader van de eerder genoemde Wetenschaps-
verkenning Personeelwetenschap een poging ondemomen door Smooren-
burg et al. (1993). En recent hebben Looise en Paauwe een model gelanceend
met de bedoeling'de samenhang tussen verschillende benaderingen tot ui-
ting te laten komen' (Looise en Paauwe, 1998: 26).
Veel van deze modellen zijn of sterk normatief (Legge, 1995), eenzijdig ge-
richt op 6#n perspectief (Looise, 1996; Kluytmans en Paauwe, 1991) of ze
verwaarlozen de institutionele context waarbinnen personeelsmanagement
en HRM gestalte krijgen (Kluytmans en Paauwe, 1991). Het model dat ik in
het eerste artikel ontwikkel, probeert deze onvolkomenheden te ondervan-
gen.
Daartoe heb ik in paragraaf 3 van dat artikel enkele condities geformuleerd
waaraan een model in mijn ogen zou moeten voldoen. Deze condities ken-
merken overigens ook de rest van mijn werk en daarom kunnen ze gezien
worden als de uitgangspunten waarop mijn werk in zijn geheel is geba-
seerd.

In de eerste plaats is mijn uitgangspunt dat bij analyses van personeels-
management een systeemmodel altijd aanvulling behoeft van een meer
handelingsgericht of actorperspectief, zoals dat bijvoorbeeld zichtbaar wordt
bij stakeholderbenaderingen.5 Dit uitgangspunt hangt samen met mijn eer-
der verwoorde basisassumptie dat naast systeem en actoren het proces van
zingeving een essentiale rol speelt.
Door aandacht te besteden aan het proces van zingeving door verschillende
actoren wordt tevens voorkomen dat (ongewild) het managementprerogatief
tot wetenschappelijk uitgangspunt wordt verheven (Looise, 1996). In de
praktijk van personeelsmanagement wordt minstens impliciet aangenomen
dat eventuele belangentegenstellingen tussen onder- en bovengeschikten
(in het dagelijks spraakgebruik: tussen individu en organisatie) ill principe
overbrugbaar zijn en dat dat ook de belangrijkste taak van personeelsmana-
gement is. Daarmee overheerst een systeemvisie waarbij de organisatie ge-
zien wordt als een geheel met bepaalde functionele vereisten, vrij stabiel
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Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

van aard met inherente krachten tot zelfhandhaving. Individuen zijn in prin-
cipe gericht op het organisatiebelang en laten zich in hun gedrag leiden
door een norm- en samenhorigheidsbesef (Lammers et al., 1997). Natuur-
lijk, zo neemt men verder aan, komt de werkelijkheid niet altijd overeen
met deze ideale voorstelling, maar dat is dan het gevolg van falend organi-
satie- / managementbeleid, dat dan correctie behoeft. Voor verschillen tus-
sen actoren en hun belangen bestaat relatief gezien veel minder oog. Toch
biedt een zogenoemd 'partijen-in-een-systeem'-model (Mastenbroek, 1982)
een betere invalshoek bij de bestudering van personele management-
vraagstukken. Binnen zo'n model worden organisaties opgevat als een net-
werk van interdependente groepen, waarbij de onderlinge verhoudingen
worden gekenmerkt door de gelijktijdige aanwezigheid van coOperatie en
competitie, van rivaliteit en samenwerking. Juist in een arbeidsrelatie (het
ken- en stuurobject van personeelsmanagement), die zowel instrumenteel,
sociaal-emotioneel als onderhandelend van aard is, zijn deze tegenstrijdige
tendenties bij voortduring aanwezig. En daarmee dient bij de ontwikkeling
van interventies op dit terrein (activiteiten en instrumenten) terdege reke-
ning gehouden te worden. Dat betekent niet alleen dat er meer oog zou
moeten zijn voor het handelings- en belangenaspect in organisaties (inclu-
sief het cultuur en zingevingsaspect), maar ook dat gepoogd wordt om deze
tegenstrijdige tendenties op enigerlei wijze te verenigen. Concreet betekent
dit dat er in interventies gezocht wordt naar een (labiel) evenwicht tussen
autonomie en afhankelijkheid, een evenwicht tussen grootschalig (strate-
gisch) en kleinschalig (individualiserend) denken, en dat het tijdelijk karak-
ter van deze interventies beter onderkend wordt (Bolweg, 1998: 51). Voort-
durend moet het besef aanwezig zijn dat personeelsmanagement de regie
heeft over spelers die nogal eens van plek wisselen in een decor dat zelf ook
aan verandering onderhevig is.

Met de verwijzing naar het decor waarin het spel gespeeld wordt, kom ik
op een tweede wezenlijk uitgangspunt van mijn benadering. Dat is dat per-
sonele vraagstukken, en het management daarvan, slechts begrepen kun-
nen worden wanneer het gezien worden als onderdelen van een breder
reguleringsregime, dat zich ook tot buiten de organisatie uitstrekt. Belan-
gen rond arbeid, organisatie en economie zijn zo essentieel voor de samenle-
ving dat ze op velerlei niveaus en in diverse institutionele verbanden wor-
den bestuurd en gereguleerd. Dat betekent dat personeelsmanagement niet
alleen onder invloed staat van bedrijfsorganisatorische en individueel-psy-
chologische dynamieken, maar evenzeer invloed ondergaat van maatschap-
pelijk-politieke en sociaal-culturele dynamieken. Anders gezegd: de beleids-
agenda van personeelsmanagement wordt in niet onbelangrijke mate door
andere partijen, buiten de onderneming, (mede) bepaald.
Dit institutionele kader maakt deel uit van het systeem (als sociaal-econo-
misch en sociaal-cultureel reguleringsregime) en beinvloedt in belangrijke
mate de strategie van de spelers. De institutionele kaders stellen partijen in
staat partij te zijn en partij te geven, maar stellen ook paal en perk aan de
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machts- en onderhandelingsspelen (Lammers et al., 1997). Naast deze meer
procedurele regels produceert het institutioneel kader ook substantiele re-
gels die in belangrijke mate richtinggevend zijn voor wat op de beleids-
agenda in organisaties bespreekbaar is. Het denken in termen van human
resources, over lifelong-employment en employability, over empowerment
en taakgroepen wordt weliswaar door een van de partijen geintroduceerd,
maar deze concepten krijgen pas werkelijk betekenis wanneer binnen het
sociaal-cultureel reguleringsregime deze begrippen door meerdere partijen
gezien worden als een legitieme reguleringsweg.
Anders gezegd: wat betamelijk personeelsmanagement is, wordt in belang-
rijke mate bepaald door de sociaal-culturele omgeving en meer in het bij-
zonder door het institutionele kader dat rond arbeid opgetrokken is.
Uitvloeisel van dit uitgangspunt is dat veel van mijn analyses zich juist rich-
ten op het snijvlak van het ondernemings- en maatschappelijk niveau.

Een derde uitgangspunt is dat personele vraagstukken en personeelsmana-
gement complex van aard zijn en dat daarom multidisciplinaire samenwer-
king noodzakelijk is om de volheid van dit domein te kunnen bevatten.
Personeelsmanagement is zowel een kennisdomein, een professioneel
handelingsdomein als een beleidsdomein c.q. -aspect binnen een onderne-
ming. Op alle drie de fronten kan de wetenschap een bijdrage leveren, maar
deze bijdragen zijn wel verschillend. Personeelsmanagement is gebaseerd
op kennis, hoewel die kennis meestal beperktblijft tot procedurekennis (how
to do things). Op dit kennisdomein kan een (mono)disciplinaire benadering
zeker bijdragen leveren, door bijvoorbeeld assumpties te toetsen waarop
deze procedurekennis is gebaseerd. Dat leidt dan tot vraagstellingen als:

Welke selectiemethode levert het meest valide en betrouwbare antwoord
OP?

1 -     Is het juist dat variabele prestatiebeloning positieve effecten heeft op pres-
taties? Enzovoorts.

Een monodisciplinaire benadering van het professioneel handelen en van
het beleidsaspect als geheel zal echter veel minder vruchten opleveren, omdat
de factoren die daarop van invloed zijn, veelvormiger van aard zijn. Naast
technisch-instrumentele factoren spelen op deze terreinen ook economische,
politieke en bedrijfskundige vraagstukken een rol. Om die reden is juist op
professioneel en beleidsgebied een multidisciplinaire en synthetiserende
benadering van personeelsmanagement noodzakelijk.
Deze meer integratieve benadering die ik voorsta, komt al tot uiting uit de
(zeer diverse) achtergronden van mijn mede-auteurs, maar ook probeer ik
daar waar mogelijk resultaten van onderzoek uit verschillende wetenschaps-
gebieden met elkaar te combineren. Een dergelijke meer integratieve theo-
rievorming maakt een verbinding tussen toegepast en theoretisch onder-
zoek mogelijk en biedt een kader waardoor inzichten vanuit verschillende
disciplines gecombineerd kunnen worden (Van Hoof en Kluytmans, 1993).
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1.3 METHODE VAN ONDERZOEK

Naast de hiervoor genoemde uitgangspunten kenmerken de in dit proef-
schrift opgenomen artikelen zich ook door de wijze van onderzoek c.q. aan-
pak. Het zijn steeds pogingen om te komen tot een meer synthetiserende
benadering van (delen van de) werkelijkheid door de resultaten van analy-
tische onderzoeken met elkaar te vergelijken, aan elkaar te toetsen en in een
groter conceptueel verband op te nemen. Deze aanpak kan in de volgende
stappen uiteengelegd worden:
1    verzameling van onderzoeken op een bepaald deelterrein;
2   analyse van resultaten door onderlinge vergelijking;
3 eerste synthetiserende conceptualisering;
4   toetsing van deze conceptualisering aan de resultaten van onderzoek;
5  bijstelling van de synthese, meestal gevolgd door aanbevelingen voor

verder onderzoek.

De zwakke kant van deze methode is dat de keuze van de onderzoeken
voor verdere analyse, daar waar mogelijk, een zekere mate van subjectivi-
teit en daarmee van selectiviteit kent. In de meeste gevallen heb ik mij bij de
keuze echter laten leiden door criteria als validiteit en betrouwbaarheid var,
de resultaten. Onderzoeken waarbij onvoldoende duidelijk was langs welke
weg de resultaten waren verkregen of waarbij een grote kans was op syste-
matische vertekening als gevolg van sociaal wenselijke antwoorden6, heb ik
buiten beschouwing gelaten.
Het ontwikkelen van synthetiserende concepten is natuurlijk een bij uitstek
subjectieve aangelegenheid. In alle gevallen heb ik echter gepoogd de rede-
neringen en argumenten die achter de synthese schuilgaan, zo expliciet
mogelijk te maken, zodat ze voor derden te volgen en te bekritiseren zijn.

Omdat zingevingsprocessen en institutionele invloeden een grote rol spe-
len is internationaal vergelijkend onderzoek op het terrein van HRM en
personeelsmanagement heel moeilijk. Een van de grootste problemen is dat
achter schijnbare overeenkomsten in managementpraktijken grote verschil-
len in processen schuilgaan (Brewster en Hegewisch, 1994). Hoewel ik de
literatuur met betrekking tot internationale ontwikkelingen op dit terrein
uit de aard der zaak bijhoud, is mijn focus toch voornamelijk gericht op de
ontwikkeling van de praktijk van personeelsmanagement en het denken
daarover in Nederland. Mijn denken en interpretaties bewegen zich, met
andere woorden, in een 'Nederlandse' context. Dat heeft als voordeel dat
daarmee de dynamiek in een bepaalde periode binnen 66n institutioneel
kader wordt gevolgd. De genoemde beperking is door mij bewust gekozen
en hangt samen met de functie die ik momenteel vervul: onderwijs verzor-
gen over personeelsmanagement en HRM voor grotendeels in Nederland
(toekomstig) werkzame professionals.
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Tenslotte vraagt nog een bijzonder kenmerkvan mijn werkwijze apart aan-
dacht. Het zal de lezer ongetwijfeld opvallen dat in veel van mijn werk een
historiserende benadering een belangrijke rol speelt.
De reden daarvoor is dat in de organisatiesociologie, maar ook in andere
gedragswetenschappen, vaak ten onrechte een'lineair tijdsbegrip' (Burrell,
1992) wordt gehanteerd, waarbij veranderingen en ontwikkelingen worden
voorgesteld als vooruitgang en overgangen al snel trendbreuken worden
genoemd. Ik vind dat dergelijke claims van vooruitgang, van breuken en
van nieuwheid altijd getoetst dienen te worden aan ontwikkelingen die
daaraan voorafgaan. Gezien vanuit een historisch perspectief blijken derge-
lijke claims vaak onterecht te zijn. Zo is HRM bijvoorbeeld in het licht van
wat voorafging slechts een tijdspecifiek en situatiegebonden antwoord op
economische en maatschappelijke vraagstukken waar ondernemingen mee
geconfronteerd worden, in plaats van een 'perfecte' vorm van personeels-
management, zoals vaak gesuggereerd wordt. Zo ook is het competentie-
denken geen vondst van de jaren negentig, maar een begrip dat reeds een
lange historie kent. Dergelijke toetsingen zijn in mijn ogen alleen mogelijk
wanneer historische ontwikkelingen bij de huidige analyses betrokken wor-
den.

2            Opzet van dit proefschrift

Dit proefschrift is samengesteld uit een vijftal eerdere artikelen van mijn
hand (soms samen met anderen) en vier nieuwe. De artikelen, zowel oud
als nieuw zijn gegroepeerd in vier delen.

In het eerste deel, getiteld De kern van een personeelswetenschap, snijd ik de
vraag aan wat de kern van personeelsmanagement is en daarmee ook wat
het materiiale kenobject van een personeelwetenschap zou moeten zijn. Daar-
bij stel ik voor, de arbeidsrelatie tot centraal object van onderzoek te maken
en het management van deze relatie niet alleen te zien als een intern-organi-
satorische, reguleringsaangelegenheid, maar evenzeer als een onderdeel van
een breder institutioneel reguleringsregime.

Het tweede deel gaat over human resource management. Het eerste artikel
in dit deel is een van de eerste artikelen die ik over dit onderwerp geschre-
ven heb. Gemeten aan de vele verwijzingen door andere auteurs naar dit
artikel (tot op de dag van vandaag) heeft dit een belangrijke gidsfunctie
vervuld in de Nederlandse meningsvorming over HRM. Het maakt duide-
lijk dat achter het HRM-concept minstens een drietal nogal uiteenlopende
betekenissen schuilgaat.
Het tweede artikel, samen met Paauwe, behelst een poging om een eerste
evaluatie te geven van de invloed van HRM op de praktijk van personeels-
management. De conclusies die daaruit getrokken worden komen in grote
lijnen overeen met de conclusies uit meer recente evaluaties van HRM (zie
bijv. Looise en Paauwe, 1996 en 1998).
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In het nieuwe artikel HRM-denkbeelden in theoretisch perspectiefprobeer ik een
antwoord te vinden op de vraag hoe de discussie in Nederland over HRM
geinterpreteerd moet worden in het licht van bestaande theoretische tradi-
ties met betrekking tot personeelsmanagement. Daarbij wordt het HRM-dis-
cours bezien vanuit een historisch-sociologische benadering; vanuit een stra-
tegische benadering; vanuit de rolstructuur/arbeidsprocesbenadering en
vanuit een meer (neo) institutionele benadering. Het feit dat argumenten
vanuit vrijwel iedere benadering gebruikt worden binnen het HRM-discours,
is des te meer een teken dat het gaat om een zeer hybride concept. Dat meer
institutionele argumenten ontbreken of alleen een rol spelen in de meer kri-
tische benaderingen van HRM, duidt erop dat het in wezen gaat om een in-
dividueel-psychologische gedragsbenadering, in plaats van om een alom-
vattende en 'perfecte' theorie omtrent arbeidsrelaties.

Deel III is getiteld Domemen van Personeelsmanagement en bevat een aantal
artikelen over basisvraagstukken die het vakgebied beheersen.
In een eerste artikel ga ik, samen met Huiskamp, in op de vraag hoe het
denken over sturing en beheersing van werknemersgedrag zich in de loop
der tijd ontwikkeld heeft. Dit artikel kan gezien worden als een proeve hoe
het door ons geintroduceerde model van arbeidsrelaties een ander licht kan
werpen op bepaalde aspecten van personeelsmanagement. In een tweede
artikel snijd ik samen met Van Sluijs het vraagstuk aan hoe personeelsmana-
gement zich verhoudt tot ondernemingsstrategieen. Het verondersteld ver-
band tussen ondememingsstrategieen en personeelbeleid/HRM verdient op
basis van de daar geanalyseerde onderzoeken van Ten Have en Paauwe
minstens enige nuancering.
Het artikel over Competentiemanagement (opnieuw met Van Sluijs) geeft een
overzicht van de introductie van het competentiedenken in personeelsmana-
gement en van de consequenties die dit voor het professioneel en beleids-
domein kan hebben.
Tenslotte sluit ik dit deel af met een artikel over de plaats en taken van de
personeelsfunctie in arbeidsorganisaties.

In het laatste deel, getiteld De toekomst van arbeidsrelaties, probeer ik met
behulp van het model van arbeidsrelaties over de eeuwgrens heen te kijken.
Op grond van een drietal ontwikkelingen probeer ik zicht te bieden op en-
kele belangrijke wijzigingen die zich in arbeidsrelaties voor zullen doen, en
op de consequenties die dat zal (moeten) hebben voor de (toekomstige)
onderzoekagenda.

Verantwoording

De artikelen met in de ondertitel het woord Reflecties zijn speciaal voor dit
proefschrift geschreven en zijn nog niet eerder gepubliceerd.
De andere artikelen Zijn eerder gepubliceerd in :
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-    Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: Human Resource Management:
Schone sc/tijn ofsprong voorwaarts, jrg. 5, nr. 4, 1989; De relatie tussen bedrijfs-
beleid en personeelsmanagement, jrg. 11, nr. 1, 1995.

-   M&0 Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid: HRM, de balans

opgentaakt, nr. 1,1991, Management van Competenties, nr. 3, 1996.
- F. Kluytmans, (red.) Personeelsnianagement, Beheersing en sturing van

werknemersgedrag, Cursus Open universiteit, Heerlen, 1997.

Noten

1      Met deze opmerking doe ik gelijktijdig een aantal anderen tekort. Om uiteenlopende rede-

nen zijn de volgende personen van grote invloed geweest op mijn wetenschappelijke vor-
ming: Jef van Hoof, die mij gesuperviseerd heeft bij het maken van mijn eerste cursus over
personeelsmanagement; Jacques van Hoof, die ik bewonder en benijd, omdat hij ruet al-
leen de arbeidssociologie op zeer kundige manier bedrijft, maar ook dat vak met hart en
ziel bedrijft; Joep Bolweg, die net als ik, altijd op zoek is naar het geheel en het verbindend
principe daaronder en verrassenderwijs vaak op hetzelfde uitkomt als ik, maar dan altijd
een paar jaar eerder; Jaap Paauwe, die een breed overzicht van het veld combineert met
uitstekende onderzoeksvaardigheden, en Jules van Dijck, die een grondige kennis van de
arbeids- en organisatiesociologie weet te gebruiken om hedendaagse verschijnselen te ver-
klaren. En dan nog is dit rijtje verre van compleet. Dat wetenschap bedrijven teamwerk is,
ervaar ik dageliiks aan den lijve.

2    Hoewel de termen 'ideologie' en 'ideologisch' nogal beladen zijn, gebruik ik ze hier toch
omdat ze in hun neutrale betekenis precies aangeven wat ik ermee bedoel, namelijk: 'een
samenhangend systeem van ideeen en zingevingen die het gedrag richten. Dit geheel is
emotief geladen en waarderend van aard' (Van Dale, 1995).

3    Juist nu is er vaak een overdreven aandacht voor concepten, omdat door toenemende in-

en outsourcing een markt voor ideeen is ontstaan. Concepten worden, vooral door
consultants, tot een product gemaakt, zodat het te vermarkten is. 'Productivization' noemt

Knijff (Personeelbeleid, 1998) dit proces van transformatie van een concept in een 'fysiek
product'. Het veelvuldig gebruik van het ® symbool in quasi-wetenschappelijke teksten is
een andere uitwas van dit proces.

4      Van Aken en Germans (1993) wijzen erop dat dergelijke concepten, als een soort meta foor,

een belangriike rol kunnen vervullen bij grensverleggende organisatieveranderingen waarbij
geen scherp beeld bestaat van de gewenste eindsituatie. Door het gebruik ervan worden

zoekprocessen naar oplossingen en veranderingen gestimuleerd.
5   Ook Looise en Paauwe delen dit uitgangspunt, wanneer ze in hun kritiek op het model

van Smoorenburg et al. constateren dat er een te sterk accent ligt op de systeembenadering
en er in dat model te weinig oog is voor het perspectief van actoren, arbeidsmarkt en arbeids-

verhoudingen (Looise en Paauwe, 1998: 25).
6     In het bijzonder geldt dat voor de (vele) onderzoeken waar uitsluitend met de mening van

de beroepsgroep (personeelsfunctionarissen) gewerkt wordt. De conclusie uit het onder-
zoek van Biemans (1998) dat het beeld van deze beroepsgroep in zijn algemeenheid te
rooskleurig is en dat beelden van klanten daar nogal van afwi iken, li iken mij voor genera-
lisatie vatbaar. Om die reden moet men de uitkomsten van dergelijke eenzijdige onderzoe-
ken met de nodige argwaan tegemoet treden.
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Op zoek naar het object van een personeels-
wetenschap
Reflecties over de personeelswetenschappen

F. Kluytmans

Inleiding

Een van de hoofdconclusies van de Wetenschapsverkenning Personeelsweten-

schappen (Van Hoof en Kluytmans, 1993) was, dat het ging om een sterk

verbrokkeld terrein. Samengevat stellen de auteurs vast, dat:
-    het studieobject uiteenvalt in clusters van thema's, die elk hun eigen prak-

tische context en theoretische achtergrond bezitten en waar weinig ver-
bindingen tussen bestaan;

- meerdere disciplines bij het onderzoek betrokken zijn, die elk hun eigen
aanpak volgen en hun eigen selectie van thema's maken;

-     de infrastructuur verbrokkeld is: onderzoek naar personeelsvraagstukken
zijn vaak een uitvloeisel van andere onderzoeksinteresses of van be-
staande opdrachtrelaties, en van echte onderzoeksgroepen op dit terrein
lijkt nauwelijks sprake te zijn (Van Hoof en Kluytmans, 1993: 13-14).

Op grond van deze constatering is het de vraag of personeelswetenschappen
als afzonderlijk terrein van wetenschapsbeoefening wel kan bestaan. Vooral
het gebrek aan eenduidigheid omtrent het materiale kenobjecti belemmert
onderlinge communicatie over en synthese van inzichten. Anders gezegd:
het ontbreken van een gemeenschappelijke taal bemoeilijkt de verdere uit-
bouw van dit vakgebied. Voorwaarde voor systematische kennisvergaring
en -cumulatie is dat duidelijk is over welk object en vanuit welk perspectief
deze kennis vergaard wordt. Hoewel het op het eerste gezicht duidelijk lijkt
dat het object van personeelswetenschap (de positie van) de personele fac-
tor in organisaties betreft, is die omschrijving veel te vaag. In dit hoofdstuk
zullen wij proberen aan te tonen dat het object van personeelswetenschap
niet zozeer gedefinieerd zou moeten worden als de personele factor in
arbeidsorganisaties, maar dat de focus gericht zou moeten worden op
(sturings)vraagstukken met betrekking tot arbeidsrelaties.
Daarbij gaan we als volgt te werk.

1 Eerst zullen wij aangeven dat zowel in meer praktijkgeorienteerde als in
meer wetenschappelijke literatuur personeelsbeleid zeer smal en eenzijdig
wordt gedefinieerd. Smal omdat men alleen maar oog heeft voor intern-
organisatorische aspecten van dit beleidsterrein. Eenzijdig, omdat een sterk
accent wordt gelegd op de individu-organisatie-dimensie, vaak ook nog
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vanuit het (beperkte) perspectief van 6dn van de basisdisciplines. Multidis-
ciplinair onderzoek komt betrekkelijk weinig voor, terwijl denkkaders die
gericht zijn op de verbinding van disciplines, nog nauwelijks ontwikkeld
zijn. Dat is ook een van de conclusies van de Wetenschapsverkenning
Personeelswetenschappen (Van Hoof en Kluytmans, 1993: 14-15)

2     Het zicht op het kenobject wordt verder bemoeilijkt omdat uiteenlopende
perspectieven daarop mogelijk zijn. Deze perspectiefverschillen vloeien voort
uit verschillende maatstaven die betrokken actoren hanteren, uit verschil-
len tussen disciplines die (delen van) het object als studieobject hebben, en
uit kennistheoretische verschillen.Deze verschillen in maatstaven, discipli-
naire benaderingen en kennistheoretische assumpties zullen we in paragraaf
2 aan de orde stellen.

3    In paragraaf 3 zullen wij een aantal condities formuleren waaraan, gege-
ven de voorgaande beschouwingen, een kenobjectomschrijving voor
personeelswetenschappen zou moeten voldoen, en op welke wijze dat ken-
object dan benaderd zou moeten worden.

4 Vervolgens zullen wij laten zien dat de arbeidsrelatie als integrerend ken-
object kan fungeren.

5   In paragraaf 5 tenslotte zullen wij nagaan of dit model voldoet aan de
eerder gestelde condities en zullen we aan de hand van enkele voorbeelden

(van onderzoek) illustreren hoe, vanuit dit model, tot nu toe niet-gerela-
teerde ontwikkelingen met elkaar verbonden kunnen worden en welke in-
teressante onderzoeksvragen zich aandienen.

1           Omschrijvingen2 van personeelsbeleid

'Evenzeer blijkt dat personeelsbeleid als een weinig eenduidig verschijnsel
overkomt. Er zijn nogal wat opvattingen en verschillen van meningen.[...]
Vastgesteld kan worden dat personeelsbeleid gebrek aan eenduidigheid als
kenmerk heeft en dat begripsmatige verheldering daarop afstuit. [...]. Wat is
er aan de hand met het personeelsbeleid dat zijn identiteit zo weinig duide-
lijk is?' (Ramondt, 1976: 7).

Bovenstaande verzuchting van Ramondt, geschreven in 1976, was gebaseerd
op een analyse van een aantal in die tijd populaire tekstboeken. Daarin werd
personeelsbeleid niet of slechts zeer globaal omschreven en werd ook aan
het kenobject3 weinig aandacht besteed. In onze ogen hangt dat nauw sa-
men met de ontstaansgeschiedenis van het vak, die we in het artikel Reflec-
ties over de personeelsfunctie nog uitvoerig zullen toelichten. Hier kunnen we
volstaan met de constatering dat personele activiteiten ontstaan zijn in de
marge van organisaties, waaraan lange tijd een geYntegreerde en consistente
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beleidsmatige basis heeft ontbroken. Daardoor kwam het accent sterk te
liggen op de sociale technologie (activiteiten en instrumenten) van het vak
en dat weerspiegelde zich in de omschrijvingen van dit vakgebied.
Drucker merkt dan ook al in 1961 op, dat '[...] Personnel administration
largely consists of a collection of incidental techniques without much internal
cohesion. As personnel adrninistration conceives the job of managing worker
and work, it is partly a file clerk's job, partly a housekeeping job, partly a
social worker's job and partly fire-fighting  to  head off union trouble  or  to
settle it [...] the things the personnel administrator is typically responsible
for ....are necessary chores. I doubt though that they should be put together
in one department for they are a hodge-podge [...]' (Drucker, 1961: 269-270).

De meeste omschrijvingen van personeelsbeleid uit die beginjaren leggen
het accent op'het bevorderen van harmonie' (Bantje en Van der Wolk, 1965);
'bevorderen van bevredigende samenwerking tussen mensen en groepen'
(De Baas, 1978); 'het optimaal samenwerken van mensen in formele func-
ties (De Bont, 1979). Daarbij staat steeds de relatie individu-organisatie bin-
nen een gesloten systeemdenken centraal. Of zoals Ramondt dat verwoordt:
' Binnen dit gedachtegoed is weinig plaats voor een evenwichtige plaatsing
van het maatschappelijk gebeuren. Het psychologiserend denken isoleert
"de" mens van zijn maatschappelijke bindingen. Voor zover er problemen
zijn, is er het personeelsbeleid. Wanneer het personeelsbeleid er niet uit-
komt, is dat het gevolg van instrumenteringsfouten in de organisatie. In een
dergelijke gedachtecircuit is er geen ruimte voor een afgewogen en subtiele
plaatsing van het onderlinge en wisselende relatiepatroon van mens, orga-
nisatie en maatschappij.' (Ramondt, 1976: 33)

Is deze constatering inmiddels achterhaald of is ze evenzeer van kracht voor
de nieuwste 'theorie' van personeelsbeleid, HRM?
Vooropgesteld moet worden dat ook deze 'theorie mank gaat aan interne
consistentie en duidelijkheid' (zie daarvoor o.a. Kluytmans, 1989a en
Kluytmans en Paauwe, 1991).
Daarnaast wordt weliswaar het beginpunt van de theorie gelegd in de maat-
schappelijke omgeving (zie bijv. Fombrun et al., 1984) en wordt het bestaan
van verschillende belangengroepen (stakeholders) en hurt invloed op het
beleid erkend (zie bijv. het framework van Beer et al., 1984), maar in de
feitelijke uitwerking zien we vaak een sterkere individualisering van de
problematiek en een verdere autonomisering van de organisatie. De maat-
schappelijke omgeving wordt verengd tot de (afzet-)markt, waarin
concurrentieverhoudingen de mogelijke strategie van de onderneming in
hoge mate bepalen.
Zo schetsen Beer et al. (1984) weliswaar in hun beginhoofdstuk een samen-
hangend en schijnbaar open'framework of HRM', in de verdere uitwerking
komt het accent opnieuw te liggen op de individu-organisatieproblematiek
en op de 'klassieke' beheersactiviteiten, nu vervat in wat bredere clusters
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als participatie, beloning, werksystemen en personeelsstromen. Tekenend
in dit verband is het feit dat verwijzingen naar dit boek vrijwel consequent
betrekking hebben op dit beginhoofdstuk, waarin het brede raamwerk wordt
geschetst, en zelden op de hoofdstukken die daarop volgen. De reden daar-
voor is dat deze vervolghoofdstukken ook weinig nieuws bieden in verge-
lijking met wat reeds bekend was uit de klassieke personeelsmanagement-
literatuur.
Bovendien verwijzen drie van de vier kortetermijnuitkomsten van HRM die
Beer et al. onderscheiden, rechtstreeks naar de relatie individu - organisa-
tie: commitment, congruence en competence.4
Hetzelfde geldt voor het boek van Fombrun et al. (1984). Hun 'Human
Resource Cycle' bestaat uit het accentueren van de samenhang tussen ove-
rigens klassieke activiteiten als selectie, beoordelen, waarderen en ontwik-
kelen.
Doorewaard en De Nijs typeren deze situatie in mijn ogen dan ook correct
wanneer ze stellen 'dat de theoretische basis van human resource manage-
ment vooral gevoed wordt door sociaal-psychologische theorieen omtrent
gedrag en motivatie van werknemers. Vanuit deze optiek heeft men wel
aandacht voor arbeidssystemen, maar blijft men over het algemeen steken
in vage noties als het gaat om de precieze inhoud en vorm van een dergelijk
systeem' (Doorewaard en De Nijs, 1998: 73)

Wat levert deze korte verkenning van de meer praktijkgeorienteerde litera-
tuur over personeelsbeleid en -management op?
-    Het perspectief beperkt zich doorgaans tot de interne organisatie, waar-

bij een individueel-psychologische invalshoek de boventoon voert (zie
ook Ramondt, 1976; Doorewaard en De Nijs, 1998). Het vraagstuk indi-
vidu - organisatie wordt centraal gesteld, waarbij de organisatie
antropomorfe trekken krijgt en voorgesteld wordt als een gesloten sys-
teem. Hoewel soms wel gewag wordt gemaakt van meerdere partijen,
spelen deze toch alleen een rol op de dimensie organisatie - individu:

het management vertegenwoordigt de organisatie en de andere partijen
komen op voor individuele en groepsbelangen van personeel. Zowel qua
thematiek als qua positie wordt het spel unidimensioneel gespeeld. Aan
personeels-beleid en de personeelsfunctionaris wordt vooral een inter-
mediaire rol toebedeeld.

-    Personeelsbeleid is niet ingebed in een breder beleid, maar bestaat voor-
namelijk uit een sociale technologie (instrumenten en activiteiten) ge-
richt op aanpassing van het individu aan de functie en aan de organisa-
tie. Die technologie krijgt een zwaar accent en wordt bovendien als de
kern van het vak beschouwd.

-    In het HRM-denken lijkt dit gesloten denken te worden doorbroken door
minstens een brug te slaan tussen deze sociale technologie en de
ondernemingsstrategie. Lijkt, want de bestaande kloof tussen strategie
en personeelsmanagernent blijft bestaan (zie daarvoor het artikel De re-
la tie tussen bedrijBbeleid en personeelsmanagement).
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Bovendien wordt weliswaar meer aandacht geschonken aan de context
en de betrokkenheid van meerdere stakeholders (zie bijv. Beer et al., 1984),
maar uiteindelijk wordt het perspectief toch weer beperkt tot de interne

organisatie en het gedrag en de motivatie van werknemers. De context
waarbinnen organisaties opereren, komt alleen in beeld in zoverre deze
door de toenemende turbulentie voortdurende aanpassingen van interne
verhoudingen noodzakelijk zijn. HRM kent in die zin zeker een meer dy-
namisch en strategisch karakter in vergelijking met het klassieke
personeelsbeleid, maar de richting van de aanpassing blijft gelijk: indi-
viduen en groepen moeten aangepast worden aan veranderende om-
standigheden.

-   Blijkbaar is noch de praktijk, noch de wetenschap erin geslaagd om in al
die jaren wat meer helderheid te scheppen omtrent de kern van dit vak-

gebied. En dat roept weer de vraag op of bij zoveel ortduidelijkheden
een wetenschappelijke analyse mogelijk is.

In meer wetenschappelijk gefundeerde literatuur treffen wij een aantal po-
gingen aan om het vakgebied van personeelsbeleid, sociaal beleid of HRM
beter te funderen.
In de eerste plaats gebeurde dat in de jaren zeventig, toen een heftige dis-
cussie losbrandde over de positie en functie van sociaal beleid en
personeelsbeleid. Van Zuthem is een van de eersten die wijzen op het sterk

aanpassend karakter van personeelsbeleid. Het gaat vrijwel altijd, zo stelt

hij, om aanpassing van interne verhoudingen aan externe omstandigheden.
Van een structuurbeleid, waarbij actief en tijdig wordt ingespeeld op ge-
wenste ontwikkelingen, die ook de structuur van de onderneming raken, is
zelden sprake (Van Zuthem, 1967: 31-32).

•  Deze discussie wordt nog breder getrokken wanneer gesteld wordt dat niet
alleen gekeken moet worden naar de effecten van beleid voor interne ver-

houdingen, maar ook naar de sociale gevolgen van ondernemingsbeleid op
haar omgeving. Sociaal beleid, zoals dat bredere terrein genoemd wordt,
heeft betrekking op de wijze waarop organisaties invulling geven aan hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van hun medewerkers in het bijzonder (Van Dijck, 1996). Deze zo-
genoemde vermaatschappelijkingsdiscussie blijkt echter sterk conjunctuur
gevoelig. Onder invloed van een gespannen arbeidsmarkt en een expan-
sieve economie in die periode verkeren werknemers in een relatief bevoor-
rechte positie ten opzichte van werkgevers, waardoor ook bredere maat-

schappelijke vraagstukkenhun doorvertaling krijgen naar ondernerningen.
Wanneer het economisch tij aan het eind van de jaren zeventig echter keert,

verdwijnt dit overwicht weer en daarmee ook deze optiek op sociaal beleid.

Terwijl de vorige pogingen nog sterk geinitieerd werden door de praktijk, is
de poging tot fundering en verdieping van Van der Zwaan (1991) meer in-
gegeven door de wens tot een grotere integratie en synthese van inzichten
te komen. Hij probeert niet minder dan zes terreinen of aspecten van arbeid
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met elkaar in verbinding te brengen: interne en externe, arbeidsverhou-
dingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, interne arbeidsmarkt
en arbeidsorganisatie. Hij pleit voor een dergelijke (lede) benadering om-
dat de pragmatische benade«ng vanuit het personeelsbeleid en de weten-
schappelijke benadering_int  Kiin .ogente lang.-pen eigen sppor hebben  ge-
yolgd, waardoor wederzijdse bevruchting is uitgebleven £Van d-er Zwaan,
1991: 2).
Hoewel die opmerking zeer terecht is en zijn poging om personeelsbeleid
en HRM in een breder kader te plaatsen lof verdient, slaagt hij er niet in, een
samenhangend conceptueel model te creeren waarin de onderscheiden ele-
menten ook werkelijk met elkaar samenhangen. Het blijft veel meer een
naast elkaar plaatsen van onderscheiden aspecten dan van een samenhan-
gend en geintegreerd model van personeels- en sociaal beleid in organisa-
ties.

Een dergelijke poging treffen we wel aan bij Paauwe (1989), die sociaal be-
leid, in navolging van Dunlop, definieert als het geheel van regels welke
voortvloeien uit de relaties tussen werkgevers, werknemers en gespeciali-
seerde overheidsinstellingen danwel particuliere instellingen welke door

werkgevers en werknemers in het leven zijn geroepen. Deze regels betref-
fen de werkplek en werkgemeenschap en de betrekkingen tussen de drie
bovengenoemde partijen.
Daarbij maakt hij een onderscheid tussen substantii#le en procedurele re-
gels. Terwijl deze laatste soort regels aangeven hoe afspraken totstandkomen,
hebben substantiele regels betrekking op de inhoud van afspraken.
Alleen al de herkomst van zijn definitie, Dunlop, alsook de wijze van invul-
ling maakt duidelijk dat sociaal beleid hier opgevat wordt als 'een systeem
van arbeidsverhoudingen op het niveau van de afzonderlijke arbeids-
organisatie' (Paauwe: 57). Hoewel Paauwe zijn begrippenkader nog uitbreidt
en aanvult met organisatie-inzichten en economische condities, blijft het ei-
genlijk een monodisciplinaire benadering, omdat het arbeidsverhoudingen-
perspectief zeer dominant het beeld bepaalt. Voordeel is wel dat er oog is
voor contextvariabelen (externe arbeidsverhoudingen, zoals bij Van der
Zwaan), voor verschillende vormen van regelgeving en voor de invloed van
verschillende belangengroepen/actoren.

Een laatste voorbeeld van een meer wetenschappelijke benadering van
personeelsbeleid treffen wij aan in de Verkenning Personeelswetenschappen en
dan in het bijzonder in de deelstudie van Van Smoorenburg et al. (1993)
Ook dit rapport start met de constatering dat het vakgebied van personeels-
wetenschappen nogal diffuus en veelomvattend is. Personeelswetenschapwordt gekarakteriseerd als een multidisciplinaire wetenschap, bestaande
uit een aantal monodisciplinaire bouwstenen, waarvan het hart gevormd
wordt door het strategisch personeelsmanagement. Daarbij gaat het om 'het
zodanig coOrdineren van de productiefactor arbeid dat een optimale bij-
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drage aan de doelstellingen en het functioneren van de organisatie kan wor-
den verkregen; waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met rand-
voorwaarden die worden bepaald door individuele of collectieve eisen en
verwachtingen van werknemers en de omgeving' (ibid.: 56). Constituerende
variabelen van strategisch personeelsmanagement zijn: co6rdinatie-
mechanismen, gedragsopties en arbeidsrelaties. Daarbij vertegenwoordigen
de co rdinatiemechanismen, vrij vertaald, de organisatiekant, de gedrags-

opties de individueel- psychologische kant en zijn arbeidsrelaties het
verbindend element tussen beide aspecten. In strategisch personeelsmanage-
ment gaat het om'de wens c.q. de noodzaak tot integratie van en optimalise-
ring van economische transacties binnen van elkaar afwijkende configura-
ties van arbeidsrelaties' (ibid.: 63).
Deze formulering van het materii#le kenobject heeft als voordeel dat bijdra-
gen van onderscheiden monodisciplines een plaats binnen het geheel krij-
gen. Het hart van het model, strategisch personeelsmanagement, verengt
het vraagstuk van personeelsbeleid echter weer te zeer tot een organisatie-
individuvraagstuk, ook al is de terminologie anders. Ook baseren de au-
teurs zich te eenzijdig op de transactiekostentheorie van Williamson (1975,
1981).

Hoewel in meer wetenschappelijk gefundeerd werk gepoogd wordt, ver-
schillende aspecten en disciplines met elkaar te verbinden, moet de eind-
conclusie zijn dat dat maar zeer ten dele lukt. Vaak wordt een monodiscipline
als uitgangspunt gekozen, waardoor een meer harmonische koppeling met
andere disciplines bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Bij Van der Zwaan
domineert vooral de organisatietheorie en dan nog wel in het bijzonder het
sociotechnisch systeemdenken. Bij Paauwe overheerst het arbeidsverhou-
dingenperspectief en bij Smoorenburg et al. neemt het transactiekostenmodel
uit de economische organisatietheorie een (td) centrale plaats in.

2          Perspectieven op personeel en personeelsbeleid

Niet alleen bestaat er geen eensgezindheid omtrent het materiale kenobject,
ook in de benadering van het personeel en het personeelsbeleid treffen we
grote (perspectief)verschillen aan. Daardoor worden uitspraken onverge-
lijkbaar, omdat ze gebaseerd zijn op verschillende, niet geaxpliciteerde, uit-
gangspunten. Deze verschillen in perspectief hangen samen met:
-    dgyerschill@ndebetrokkenheid van actoren bij het object, waardoor deze

andere accenten leggen bij de benadering en beoordeling van het object
(verschillende maatstaven);

- meerdeIe disciplines die ieder vanuit verschillende uitgangspunten het
object benaderen;

-   verschillen in kennistheoretische uitgangspunten.
In die volgorde zullen wij deze verschillen hier behandelen.
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2.1 ACTOREN, BELANGEN EN MAATSTAVEN

In de (beleids)praktijk hangen verschillen in perspectief direct samen met
het bestaan van verschillende actoren (partijen) die ieder eigen belangen
hebben en die daardoor andere maatstaven aanleggen bij de beoordeling
van (de kwaliteit van) personeelsbeleid. Grofweg zijn de volgende vier act-
oren te onderscheiden:
- ondernemers/management;- individuele werknemers;
-   werknemers en werkgevers als collectieve actoren;
-   de overheid.

Deze opsomming is niet uitputtend, maar wordt hier slechts gebruikt om
enkele uiteenlopende perspectieven te illustreren. Wij hebben die elders
(Kluytmans, 1997) chtereenvolgens het bedrjjfseconomisch, het @ociaal-
psychologisch, hetpolitieke en het niaatschappelijke perspectief· genoemd.
Achteraf bezien is de betiteling van deze indeling niet verstandig, omdat
zeker bij de termen 'bedrijfseconomisch' en 'sociaal-psychologisch' de sug-
gestie wordt gewekt alsof het gaat om een indeling in disciplines. Dat is hier
echter niet de bedoeling5, het gaat veel meer om het gemengde perspectief
dat men op personeel en personeelsbeleid kan hebben, doordat aan dit ob-
ject onderscheiden aspecten te onderkennen zijn, waar partijen verschillende
waarde aan hechten. Zo bezien wordt arbeid en personeel in de beleids-
praktijk benaderd vanuit een instrumentele optiek, een sociaal-emotionele
optiek, een politieke optiek en een maatschappelijke optiek.

Personeel vanuit een instrumentele optiek
Organiseren is het combineren van middelen om bepaalde doelen te berei-
ken. Wanneer wij in dit verband de term middelen gebruiken, denken wij
het eerst aan machines, gebouwen, grondstoffen en geld. Maar in zekere zin
zijn mensen voor een organisatie ook'middelen' (resources). Zonder arbeids-
kracht kan geen huis gebouwd, geen auto gemaakt en geen bejaarde ver-
zorgd worden. En net als andere productiemiddelen moeten mensen ver-
worven en adequaat ingezet worden, moeten zij over bepaalde kwaliteiten
beschikken en, omdat het om duurzame middelen gaat, gestuurd, beheerd
en verder ontwikkeld worden.
Binnen dit perspectief vormt personeel een van de productiemiddelen van
een organisatie, naast kapitaal, machines, gebouwen en grondstoffen, en
wordt personeelsbeleid omschreven  in termen  van inzet_yan arbeid in
prodlictieprocessen. Bij dit laatste spelen vooral effectiviteits- en efficientie-
maatstaven een rol: wordt arbeid optimaal benut op een manier die dien-
stig is aan de organisatie? Personele vraagstukken worden in dit perspectief
bijvoorbeeld gedefinieerd als een planningsvraagstuk: hoeveel mensen heb-
ben wij nodig en welke kwaliteiten moeten zij bezitten? Of als een kosten-
vraagstuk: staan de loonkosten in verhouding tot de opbrengsten? Of als
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een organisatievraagstuk: hoe kunnen werkprocessen het meest efficient en
effectief ingericht worden? Een dergelijk instrumenteel perspectief wordt,
nogal logisch, vooral door het management, maar ook door aandeelhou-
ders gehanteerd.

Personeel vanuit een sociaal-emotionele optiek.
Organisaties zijn niet alleen bedrijfskundige grootheden, maar ook samen-
werkingsverbanden tussen mensen. Bovendien brengen medewerkers niet
alleen hurt arbeidskracht in, maar ook andere persoonlijke eigenschappen
en kenmerken. 'Human resources' zijn veel minder neutraal, veel minder
'middel' dan andere resources. Mense/ydllen zjch ontplooien in hun werk,
vinden aardige collega's belangrijk en willen zich kunnen identificeren met
de groep waar men deel van uitmaakt (zie ook De Korte en Bolweg, 1994).
Werknemers hebben dus geheel eigen behoeften en verwachtingen en daar
zal het management rekening mee moeten houden.
Binnen dit perspectief wordt de schijnwerper gericht op-seciale processen
.en de uitkomsten van deze processen, en personeelsbeleid wor(it in ditper-
spectief vaak omschreven als het proces van afstemming tussen individu en
organisatie. De maatstaven die daarmee samenhangen, hebben veelal ook

*      rechtstreeks betrekking op de mate waarin deze afsternming geslaagd is: is
/         de organisatie in staat medewerkers voldoende aan zich te bjnden en hen te
9     motiveren door gunstige arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke arbeid-

sinhoud, goede arbeidsomstandigheden en aangename arbeids-
verhoudingen? Of meer negatief geformuleerd: wordt uitvalin de vorm van
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ongewenst verloop in voldoende
mate voorkomen? Biedt de organisatie werk en omstandigheden aan die
mensen prettig vinden? Vooral individuele werknemers zullen het perso-
neelsbeleid vanuit dit perspectief beoordelen en daarbij vooral kwaliteits-
criteria ten aanzien van hun werk en de werkomstandigheden hanteren.

Personeel vanuit een politieke optiek.
Individuen presenteren zich in een organisatie niet alleen als individu, maar
ook als belanghebbenden, omdat zij veelal samen met anderen belang heb-
ben bij het resultaat van de onderneming. Deze belangen hebben vooral
betrekking op de verdeling van lusten en lasten binnen een organisatie. Dit
perspectief wordt ook wel de politieke optiek genoemd, waarbij de organi-
satie wordt gezien als een arena waarin meerdere partijen strijden om de
verdeling van opbrengsten. Maatstaf bij dit verdelingsvraagstuk is vooral
de rechtvaardigheid van de opbrengst- en lastenverdeling in een organisa-
tie. Vooral collectieve actoren die als belangenvertegenwoordigers van per-
soneel optreden, zoals medezeggenschapsorganen en vakbonden, zullen het
personeelsbeleid van een organisatie vanuit deze optiek beoordelen en ook
eisen dat men (mede)zeggenschap heeft in belangrijke ondernemingsbeslis-
singen.
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Personeel vanuit een maatschappelijke optiek.
Het vierde perspectief tenslotte legt vooral het accent op de externe relaties
van organisaties met de samenleving als geheel. Organisaties vormen im-
mers geen geYsoleerde eilanden, maar zijn onderdeel van de samenleving.
Aan de ene kant betekent dat dat de samenleving de consequenties van
ondernemingsbeleid ervaart: organisaties produceren nidalleen goederen
en diensten, mair_zorgen ook voor werkgelegenheid, hwbben invloed oR de
maatschappe14ke inkomensverhoudingen, op het leefinilieu, enzovoorts.
Omgekeerd ondervinden organisaties ook de invloed van normen en op-
vattingen zoals die in de samenleving bestaan. Met die opvattingen en nor-
men dienen zij rekening te houden. In dit perspectief wordt personeelsbeleid
vooral beoordeeld in het licht van de legitimiteit van dat beleid: is wat er in
een organisatie gebeurt'aanvaardbaar' in het licht van de maatschappelijke
cultuur rond arbeid zoals die in de samenleving op dat moment bestaat?
Niet alleen de overheid spreekt organisaties daarop aan. Ook de publieke
opinie beoordeelt, weliswaar indirect (maar ook steeds vaker) dit aspect van
beleid.

De in het voorgaande behandelde verschillen in maatstaven vanuit de ver-
schillende optieken kunnen kort als volgt weergegeven worden.

TABELl

Verschillen in maatstaven

optiek
- maatstaven

- instrumenteel - effectiviteit en efficiontie
- sociaal-emotioneel - kwaliteit van werk en organisatie
- politiek - rechtvaardigheid en zeggenschap
- maatschappelijk - legitimiteit

Omdat bij personele en arbeidsvraagstukken meerdere actoren betrokken
zijn, die ieder vanuit een verschillende optiek dit object benaderen en het
met verschillende maatstaven (op kwaliteit) beoordelen, zijn uitspraken over
dit object vaak moeilijk vergelijkbaar.

2.2 DISCIPLINAIRE PERSPECTIEVEN OP PERSONEEL EN PERSONEEISBELEID

Een andere dwarsdoorsnede van perspectieven ontstaat als gevolg van het
feit dat verschillende wetenschappelijke disciplines personeel en personeels-
beleid tot object van studie hebben.
Daarbij gaat het in eerste instantie om vier basisdisciplines, te weten: de

--le> psychologie, sociologie, economie en rechtswetenschappen. Deze basis-
wetenschappen kennen vaak een specialisatie waar men zich specifiek met
vraagstukken rond personeel en personeelsbeleid bezighoudt: de (A&0-)psy-
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chologie; de sociologie (van arbeid en organisatie); de (arbeids)economie en
het (arbeids)recht. Tussen deze basisdisciplines hebben zich daarnaast een
aantal interdisciplines ontwikkeld, zoals de organisatiekunde, de (sociale)
bedrijfskunde en de personeelswetenschappen.

De positionering van deze disciplines en interdisciplines langs de eerder-

genoemde individu-organisatielijn is globaal als volgt.
Aan het ene uiterste van het spectrum kan de A&0-psychologie geplaatst
worden, die zich vooral toelegt op de studie van individuele gedragsopties
van werknemers (motivatie, satisfactie, betrokkenheid) en op de studie van
methoden en technieken om die gedragsopties te beYnvloeden (selectie-
methoden, beoordelingsmethoden enz.).

Aan de kant van het spectrum bevindt zich de arbeidseconomie en de
arbeidssociologie, die vooral (macro)processen van arbeidsallocatie (arbeids-
markt) van arbeidskwaliteit en van arbeidsverhoudingen onderzoeken. Bin-
nen deze disciplines wordt het organisatorisch perspectief vaak overstegen
en worden personele en arbeidsvraagstukken in een bredere institutionele
context geplaatst (zie o.a.Van der Does de Willebois, 1976; Bolweg en
Kluytmans, 1989; Van Dijck en Schruijer, 1994; De Nijs, 1997). Vanuit die
optiek wordt het feitelijk beleid kritisch geivalueerd. Daardoor staat bin-
nen deze disciplines het vraagstuk van het doel en de functie van
personeelsbeleid en van discrepanties tussen intenties en feitelijkheid cen-
traal.

Daartussenin bewegen zich de organisatiesociologie en de organisatiekunde,
die vooral onderzoek doen naar de effectiviteit van organisaties.
Personeelsvraagstukken komen in deze disciplines alleen aarl de orde in
zoverre deze van belang zijn voor het functioneren van organisaties.
Personeelsbeleid wordt gezien als een typisch afgeleide activiteit, voort-
vloeiend uit het feit dat organisaties bemenst moeten worden. Vaak is plaats
en functie van personeelsbeleid een non-issue.
Een uitzondering in dezen moet gemaakt worden voor de economische
organisatietheorie, die delen van de micro-economie, van de organisatie-
theorie en het contractrecht combineert (Van Smoorenburg et al., 1992). Deze
discipline houdt zich expliciet bezig met personele aspecten van het organi-
satieproces, zoals bijvoorbeeld naar de aard van ruilrelaties (Williamson,
1981) en naar het bestaan en de noodzaak van hierarchisch gestructureerde
ondernemingen (Alchian en Demsetz, 1972). De economische organisatie-
theorie maakt daarmee het verschil in belang tussen werkgever en werkne-
mer tot de kern van haar onderzoek.

Tenslotte heeft zich in dit rijtje de laatste tijd de bedrijfskunde gevoegd, die
zich in het bijzonder lijkt te richten op strategische vraagstukken, waarvan
personeel er een is (Van Hoof en Kluytmans, 1993).

31



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

Vormen van een meer geintegreerde personeelswetenschap hebben zich bin-
nen dit geheel op verschillende manieren ontwikkeld. Zo ontstaat soms bin-
nen een basisdiscipline een afstudeerrichting waarin het personele aspect
bijzondere aandacht krijgt. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de Erasmus
Universiteit (binnen economie en bedrij fskunde) en aan de UvA (binnen de
economische wetenschappen). In sommige gevallen wordt het personele
aspect uitdrukkelijk tot object van onderzoek gernaakt, zoals aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, waar men in dat geval spreekt van sociale
bedrijfskunde.
Personeelswetenschappen in Tilburg is de enige wetenschappelijke oplei-
ding die in Nederland als zodanig bestaat. Begonnen alseen bestuurlijke en
onderwijskundige eenheid, gefundeerd op vier afzonderlijke disciplines
(economie, recht, psychologie en sociologie) (Personeelswetenschappen, 1985),
is zij in de loop der tijd uitgegroeid tot een zelfstandige studierichting met
een geheel eigen identiteit, waarbij een sterk accent gelegd wordt op 'me-
thodisch en analytisch onderzoek' (pw, 1998).
Hoewel ieder van deze opleidingen gebaseerd is op een eigen idee wat de
bijdrage kan zijn van de wetenschap aan dit terrein, is van een gedeeld
onderzoeks- en analysemodel nauwelijks sprake.

De verbinding tussen de genoemde disciplines onderling is uitermate zwak.
Binnen de A&0-psychologie bestaat een langjarige traditie met betrekking
tot gedragsaspecten, met een geheel eigen taal en uitwerking. Datzelfde doet
zich voor in de institutionele economie, de organisatiekunde en de arbeids-
en organisatiesociologie. Doordat disciplines zich per definitie baseren op
eigen omschrijvingen van het formeel kenobject zijn inzichten uit de onder-
scheiden disciplines moeilijk combineerbaar en daardoor werken ze zelden
bevruchtend ten opzichte van elkaar.6

2.3 KENNISTHEORETISCHE PERSPECTIEVEN

Los van verschillen in benaderingen tussen disciplines bestaat nog een an-
der (wetenschappelijk) perspectiefverschil, dat te maken heeft met para-
digmatische uitgangspunten, waarmee men de werkelijkheid benadert. In
discussies over de organisatiewetenschappen is het paradigmatisch raam-
werk van Burrell en Morgan (1979) een steeds centralere rol gaan spelen. Zij
beargumenteren dat theorieen in sterke mate gekleurd worden door de (ken-
theoretische) uitgangspunten van de waamemen Die uilgaB £ lten be-
Weger zich langs.twee-dimensies; eensubjectivisiisEfiBlobjeciividische.di-
mensie en een regulelingSfyerandedngsdimensia Eenvoudig gezegd stel-
len deze dimensies een actie- of handelingsbenadering tegenover een
systeembenadering en een benadering waarin men uitgaat van consensus
tegenover een waarin conflicten en veranderingen het essentiale bestand-
deel zijn. Op grond van deze twee dimensies komen Burrell en Morgan tot
vier paradigma's: het functionalistische, interpretatieve, radicaal-structuralis-
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tische en het radicaal-humanistische paradigma. Steyaert constateert dat de
discussie over personeelsbeleid, hoe het moet worden gevoerd en hoe het
moet worden geconceptualiseerd en onderzocht voornamelijk in de rich-
ting van consensus gaat (Steyaert, 1994: 542). Anders gezegd: de benade-
ring gaat overwegend uit van (te bereiken) consensus in plaats van conflict-
erende belangen en voortdurende verandering. Wij zouden daaraan toe
willen voegen dat daarbij bovendien de systeembenadering domineert.
Theorievorming omtrent personeelsbeleid vindt, met andere woorden, voor-
namelijk vanuit een functionalistisch paradigma plaats. In de rneeste geval-
len gaat het om de vraag op welke wijze individuen ingepast kunnen en
moeten wor(len in het organisatiesysteem. Daarbij bestaat opvallend wei-
nig oog voor verschillen tussen belangen en macht van partijen. Op die
manier wordt het in de praktijk bestaande managementprerogatief, impli-
ciet en onbedoeld, tot wetenschappelijk uitgangspunt verheven, waardoor
onder- en achterliggende verhoudingen versluierd blijven. Ook Steyaert
(1994: 552) stelt dat het hoog tijd wordt om met betrekking tot personeels-
beleid 'de verhouding tussen werkgevers en werknemers te herdenken in
het licht van nieuwe maatschappelijke en politieke realiteiten'. De domi-
nantie van het functionalistisch paradigma heeft tot gevolg dat men het (po-
tenti6le) belangenconflict tussen partijen in de eerste plaats verengt tot werk-
nemers en werkgevers als globale categoriedn en in de tweede plaats dat
men dat belangenconflict in principe overbrugbaar acht. Het slaan van die
brug wordt om die reden als de belangrijkste functie van personeelsbeleid
gezien. Vandaar ook dat zoveel 'theorievorming' omtrent personeelsbeleid
zich zo eenzijdig beweegt langs de individu-organisatiedimensie.7

2.4 CONCLUSIE

In de praktijk ligt een zwaar accent op het dstemmiBgs«aag tuk tussen

individu en Organisa-4p. Daarbij wordt de organisatie gezien als een geslo-
ten systeem. In ae rileer recente HRM-literatuur wordt dit geslotensysteem-
karakter enigszins doorbroken, doordat enerzijds erkend wordt dat er sprake
is van meerdere partijen en anderzijds dat in het HRM-beleid aansluiting
gezocht moet worden bij het strategisch ondernemingsbeleid. Op operatio-
neel niveau krijgt echter de afstemming tussen individu en organisatie en
de technologie om dat te bewerkstelligen onverminderd het meeste accent.
Niet alleen deze eenzijdige en smalle invulling van personeelsbeleid, maar
ook het bestaan van veelsoortige perspectieven daarop leidt tot een gefrag-
menteerd geheel, waardoor accumulatie en synthetisering van kennis be-
moeilijkt wordt. Deze verschillen in perspectieven hangen samen met het
bestaan van verschillende belangen tussen partijen; verschillen in
benaderingswijzen tussen disciplines en verschillen in kennistheoretische
uitgangspunten.
De vraag is onder welke voorwaarden een geintegreerd denk- en onderzoeks-
model aan deze fragmentatie een eind zou kunnen maken of deze zou kun-
nen verminderen.
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3           Voorwaarden

Op grond van het voorgaande kunnen een aantal voorwaarden met betrek-
king tot het kenobject geformuleerd worden.

Een eerste voorwaarde is dat in de omschrijving van het materieel kenobject
op voorhand geen eenzijdig perspectief of slechts 66n disciplinaire benade-
ring tot uitgangspunt wordt genomen. Vooral in meer wetenschappelijke
pogingen om het kenobject te omschrijven zien wij vaak dat de invalshoek
die eigen is aan een specifieke discipline, gaat domineren (het formele ken-
object wordt dan tot materieel kenobject verheven). In praktijkomschrijvin-
gen domineert vaak het functionalistisch perspectief waarbinnen de orga-
nisatie-individuthernatiek het centrale object vormt. Positief geformuleerd,
moet het kenobject mogelijkheden bieden om vanuit verschillende invals-
hoeken en paradigmatische uitgangspunten benaderd te worden.

Eerder hebben wij gesteld dat het managementprerogatief ongewild tot

wetenschappelijk uitgangspunt wordt verheven en verder niet meer
bevraagd wordt. Daaruit vloeit een tweede voorwaarde ten aanzien van het
kenobject voort, namelijk dat er binnen de omschrijving van het kenobject
erkend wordt dat er meerdere actoren bij betrokken zijn, dat deze in wisse-
lende coalities optreden en dat deze vanuit een eigen positie verschillende

maatstaven aanleggen. Bovendien moet het mogelijk zijn niet alleen met
globale categorieen te werken, maar moet er ook binnen een categorie oog
bestaan voor verschillen tussen actoren en posities. Anders gezegd: de uit-
komsten van een personeelswetenschap zouden niet alleen instrumenteel /
strategisch, maar ook problematiserend van aard moeten zijn met betrek-
king tot de uitgangspunten die door verschillende actoren gehanteerd wor-
den (zie ook Steyaert, 1994). In het bijzonder zal meer aandacht besteed
moeten worden aan een 'actionistische' benadering, waarin conflicten die
inherent zijn aan het organisatieproces en aan het proces van zingeving door
verschillende actoren, een plaats kunnen krijgen.

De neiging bestaat om personeelsbeleid ook in wetenschappelijke zin te
benaderen vanuit een relatief'gesloten' systeembenadering. Daarmee wor-
den belangrijke conditionerende en beinvloedende variabelen buiten haak-
jes geplaatst. Een derde voorwaarde met betrekking tot het kenobject moet
dan ook zijn dat er ruimte is voor een organische verbinding tussen interne
variabelen onderling (zoals organisatievariabelen, technologie en personeel)
en tussen interne en externe variabelen (zoals arbeidsverhoudingen, de ar-
beidsmarkt en andere instituties).

De vierde voorwaarde is dat binnen een personeelswetenschap interdisci-
plinaire samenwerking mogelijk wordt gemaakt, waardoor in eerste instan-
tie onderscheiden ontwikkelingen binnen disciplines met elkaar verbonden
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kunnen worden. Dat betekent enerzijds dat onderscheiden (basis)disciplines
een duidelijke positie moeten krijgen binnen het te ontwikkelen denk- en
onderzoeksmodel en anderzijds dat over de aard van een personeelsweten-
schap eensgezindheid bestaat, zodat meer integratieve theorievorming
mogelijk wordt. Op die manier kan de huidige state of the art ('een samen-
raapsel van uitspraken over empirische relaties en praktijkvoorschriften
zonder dat verklaard wordt waarom die relaties bestaan of zouden moeten
bestaan', Wright en McMahan, 1992) worden overstegen. Een dergelijke meer
integratieve theorievorming maakt ook een verbinding tussen toegepast en
theoretisch onderzoek mogelijk en biedt een kader waardoor inzichten van-
uit verschillende disciplines gecombineerd kunnen worden (Van Hoof en
Kluytmans, 1993).
Om daartoe een aanzet te geven, hebben we in de volgende paragraaf het
materiele kenobject van een personeelswetenschap in zijn grondvorm be-
schreven.8

4           De arbeidsrelatie als kenobject van een personeelswetenschap

Smoorenburg et al., (1993) kiezen als kenobject van een personeelsweten-
schap het strategisch personeelsmanagement met als constituerende onder-
delen colirdinatiemechanismen, gedragsopties en arbeidsrelaties. Zij geven
de onderlinge samenhang daartussen als volgt schematisch weer.

coordinatle-
mechanismen

1
arbeidsrelaties strategisch

-h personeels-
management

ged.agsopties           T

FIGUUR 1

Strategisch personeelsmanagement als object van personeelswetenschap
Bron: Smoorenburg et al., 1993: 54.

Door strategisch personeelsmanagement tot kenobject te verklaren, sluipt
(ongewild) het managementprerogatief binnen en krijgt het kenobject zelf
op voorhand al een normatieve lading. Dat komt naar voren wanneer deze
auteurs dit kenobject omschrijven:
'het zodanig codrdineren van de productiefactor arbeid dat een optimale
bijdrage aan de doelstellingen en het functioneren van de organisatie kan
worden verkregen; waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de rand-
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voorwaarden die worden bepaald door individuele en collectieve eisen en
verwachtingen van werknemers en de omgeving' (Smoorenburg et al., 1993:
56). Deze omschrijving roept een veelheid van vragen op:
-   Wat is optimaal en voor wie is dat optimaal?
-  Aan welke doelstellingen van de organisatie wordt een bijdrage gele-

verd?

-   Wie houdt rekening met de randvoorwaarden en hoever gaat dat reke-
ning houden met?

-     Hoe wordt omgegaan met eisen en verwachtingen die tegenstrijdig zijn?9

4.1 DE ARBEIDSRELATIE ALS BASISEENHEID VAN ANALYSE

Het zal duidelijk zijn dat juist deze omschrijving van het kenobject niet vol-
doet aan de eerder door ons geformuleerde voorwaarden. Dat neemt niet
weg dat de constituerende elementen van hun model wel degelijk aankno-
pingspunten bieden voor het formuleren van het kenobject. Vooral het be-
grip arbeidsrelatie als relationele categorie biedt daartoe uitstekende moge-
lijkheden, wanneer althans de specifieke connotatie die dit begrip in de eco-
nomische organisatietheorie heeft gekregen, wordt verlaten en verruimd.

De essentie van de term personeel is dat een werknemer en werkgever een
relatielo met elkaar aangaan. Die relatie kent drie verschillende dimensies:
het is een ruilrelatie, een samenwerkingsrelatie, maar ook een onderschik-
kingsrelatiell met een duidelijk machts- en gezagsaspect. Vooral de eerste
en de derde dimensie zijn ook herkenbaar in de juridische tegenhanger van
een arbeidsrelatie, de arbeidsovereenkomst. Daarvan is immers pas sprake
wanneer arbeid persoonlijk wordt verricht in ruil tegen enigerlei vorm van
loon en wanneer er sprake is van een gezagsrelatie. Fruytier (1994: 4-5) maakt
het onderscheid tussen een contractuele relatie en een operationele relatie.
Ook dit onderscheid loopt vrijwel parallel met het door ons aangebrachte
onderscheid. De contractuele relatie betreft het (ruil)contract tussen de or-
ganisatie en de leden van die organisatie, waarin het naast de financi6le
beloning voor de te verrichten arbeid ook gaat om alle processen die de
arbeidsbeloning, arbeidstijd en kwalificaties structureren en de in-, door-
en uitstroom van de leden betreffen. De operationele relatie betreft de'werk-
zaamheid' en de daarmee verbonden verwachtingen, normen en waarden
en regels (Fruytier, 1994: 4-5). In tegenstelling tot Fruytier zouden wij echter
de arbeidsrelatie niet willen splitsen in twee afzonderlijke relaties, maar
willen spreken van drie dimensies. De ruil; samenwerkings- en onder-
schikkingsdimensie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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4.2 SPANNINGSVELDEN BINNEN EEN ARBEIDSRELATIE

Hoewel een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer binnen een
markteconomie een geaccepteerd gegeven is, is deze relatie niet vrij van
spanningen en impliciete contradicties. Het zijn deze spanningen en contra-

dicties die hebben geleid tot een complex van reguleringsmechanismen,
waardoor de arbeidsrelatie een sterk gereguleerd karakter heeft gekregen.
Daarom gaan we in navolging van De Nijs (1992) en Watson (1986) eerst
kort in op de aard van deze onderliggende spanningsbronnen, om vervol-
gens in een model aan te geven hoe deze spanningen worden gereguleerd.
De spanningen en contradicties waar we het hier over hebben, vinden hun
oorsprong in de aard van de productiefactor arbeid zelf, in processen van
sociale interactie en in de aard van het arbeidsbestel (Watson, 1986: 154-
165). Zij maken dat een arbeidsrelatie niet louter een ruil-, samenwerkings-
of onderschikkingsrelatie is, maar een subtiele combinatie van deze drie
dimensies. Voor de duidelijkheid zullen we de spanningsbronnen groepe-
ren naar deze drie dimensies, hoewel deze indeling natuurlijk enigszins ar-
bitrair is.

Span,tingsbronnen die samenhangen met het ruilkarakter van een arbeidsrelatie
Een eerste bron van spanning vloeit voort uit het feit dat arbeid als
productiefactor niet losgekoppeld kan worden van de persoon die die ar-
beid inbrengt. Arbeid is daardoor geen neutraal goed, zoals grondstoffen of
kapitaal, dat vrijelijk door het management kan worden aangewend. Ach-
ter arbeid gaat een persoon schuil met eigen voorkeuren, verwachtingen,
belangen en persoonseigenschappen waar het management op enigerlei
wijze rekening mee moet houden (De Nijs, 1992). Of, om het in de woorden
van Watson te zeggen: 'essentially, employees are problematic within
organisations, because, in return for partially "used",  they seek "to make
use" of the employing organisation in a whole range of potentially conflicting
ways' (Watson, 1986: 153-154).
Dat betekent in de eerste plaats dat er geen sprake is van een eenmalige ruil,
zoals in het geval van overdracht van goederen, maar dat de ruil een dyna-
misch karakter heeft. Persoonlijke voorkeuren, wensen en behoeften kun-
nen in de loop der tijd veranderen, waardoor partijen behoefte gevoelen de
ruil (expliciet of impliciet) bij te stellen.
Dat betekent in de tweede plaats dat het management niet aan kan nemen
dat het werkzaam vermogen van mensen zich automatisch zonder verdere
sturing zal richten op de door haar gewenste doelen. Anders gezegd: kan
men over andere productiefactoren de volledige zeggenschap verkrijgen
door het afsluiten van een contract, bij de factor arbeid is verdere regulering
noodzakelijk, wil het arbeidsvermogen ook daadwerkelijk omgezet wor-
den in gewenste arbeidsprestaties. Alleen al om die reden zijn de ruil- en de
onderschikkingsdimensie (die een 'right to manage' geeft) in een arbeids-
relatie zeer nauw met elkaar verbonden.
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Een arbeidsrelatie als ruilrelatie tussen partijen is gegrondvest op een vrije-
marktmodel. Bij een dergelijke economische ordening staat het eenieder vrij
om contracten met een ander aan te gaan, waarbij de 'prijs' (in theorie al-
thans) het leidend principe is. Dat wil zeggen dat bij zowel werkgevers als
bij werknemers een calculatieve houding wordt voorondersteld en gesti-
muleerd: werknemers zullen naar werk zoeken dat het meest profijt ople-
vert; werkgevers beschouwen het loon voor ingehuurde arbeid als kosten,
die geminimaliseerd moeten worden. Deze calculatieve houding verhoudt
zich slecht met de samenwerkingsdimensie van een arbeidsrelatie, waarbij
een veel couperatievere houding van beide partijen verondersteld wordt.
Dat betekent dat in een arbeidsrelatie gelijktijdig calculatieve en coOpera-
tieve tendensen aanwezig zijn, en dat is een tweede spanningsbron die ge-
reguleerd moet worden. In ons arbeidsbestel wordt deze spanning geregu-
leerd door de ruil (minstens voor een belangrijk deel) in tijd en ruimte te
scheiden van de samenwerkingsdimensie.

Spanningsbronnen die santenhangen met het samenwerkingskarakter van een
arbeidsrelatie
Hoewel arbeidsrelaties in eerste instantie zich voltrekken tussen twee par-
tijen, wordt deze relatie uiteindelijk opgenomen in een breder organisato-
risch verband, waarin meerdere actoren met elkaar samenwerken. Daar-
door ontstaan relaties tussen mensen die menen gelijke belangen te hebben,
waardoor de arbeidsrelatie onderdeel gaat uitmaken van groepen en coali-
ties van gelijkgestemden, die als collectief kunnen gaan opereren. Zo ont-
staat een derde spanningsbron. Als gevolg van de samenwerking binnen
een organisatie tussen actoren ontstaat een politieke structuur tussen groe-
pen, waarbinnen groepsbelangen verdedigd worden. Het gezag van het
management, voortvloeiend uit de onderschikkingsdimensie, is dus niet
onbegrensd, maar wordt mede door (de macht van) andere actoren bepaald.

Spanningsbro,inen die sanienhangen niet de onderschikki,igsdimensie va,i een
arbeidsrelatie

Een vierde spanningsbron vloeit voort uit het concept van vrije arbeid, waar-
bij ervan uitgegaan wordt dat mensen onafhankelijk en zelfverantwoordelijk
met elkaar samenwerken (Watson, 1986: 164). Deze eigen verantwoordelijk-
heid en autonomie staat echter op gespannen voet met de onderschikkings-
dimensie van de arbeidsrelatie. Daarbij wordt immers uitgegaan van
volgzaarnheid en uitvoering van richtlijnen die door anderen gegeven wor-
den. In arbeidsrelaties moet dan ook voortdurend een evenwicht gezocht
worden tussen enerzijds beperking van handelingsvrijheid en autonomie
en anderzijds bevordering van eigen initiatief in het werk. Deze spanning
wordt voelbaarder naarmate gelijktijdig onderschikking en eigen initiatief
van de werknemer wordt verwacht. Vooral in moderne dienstverlenende
organisaties is dathet geval, omdat de kwaliteit van de dienst bepaald wordt
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in directe relatie met de klant. Binnen zo'n relatie wordt dan van de werk-
nemer verwacht'dat enerzijds het werk zo goed mogelijk volgens de richt-
lijnen wordt uitgevoerd, terwijl anderzijds voldoende soepel op de wensen
en verlangens van de klant moet worden gereageerd' (Van den Berg en Van
den Tillaart, 1986: 19).
Met andere woorden: hoewel het vanuit organisatieoogpunt gewenst kan
zijn om een zo groot mogelijke mate van extrinsieke regulering van gedrag
(control) toe te passen, kan dat voor het productieproces contraproductief
zijn. Of, zoals Blau en SchOnherr (1971) opmerken: 'Slave drivers have gone
out of fashion not because they were so cruel but because they were so
inefficient. Men can be controlled much more effectively tying their economic
needs and interests to their performances on behalf of employers [...] The
efforts of men can be controlled still far more efficiently than through wages
alone by mobilising their professional commitments to the work they can
do best and like to do most and by putting these highly motivated energies
and skills at the disposal of the organisation'. Blau en Schunherr zien dan
ook als trend dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van beheersmethoden
die zij samenvatten onder de noemer 'insidious control': grotere nadruk in
de selectie op sociaal-normatieve kwaliteiten; een appel op deskundigheid
en professionaliteit en een meer selectieve toewijzing van middelen. In feite
valt deze spanningsbron grotendeels samen met de vorige. De beste manier
van sturing is zelfsturing en de beste controle is zelfcontrole. Om die reden
wordt daarom in organisaties steeds gezocht naar een evenwicht tussen strin-
gente sturing en beheersing enerzijds en ruimte voor autonoom handelen
anderzijds.

Samenvattend kunnen wij aan de arbeidsrelatie de volgende bijzondere
kenmerken onderkennen:
-  Hoewel de arbeidsrelatie als ruilrelatie zich beperkt tot de uitruil van

loon tegen arbeidsvermogen, is de inzet van dat arbeidsvermogen sterk
persoons- en omgevingsbepaald. Dat betekent dat naast samenwerkings-
tendenties er ook altijd sprake zal zijn van een dynamische ruiltendens
die van invloed is op de inzet en betrokkenheid van werknemers.

-   De ruil is op zich onvoldoende om de relatie te reguleren. Daarnaast zijn
andere reguleringsvormen noodzakelijk om het arbeidsvermogen om te
zetten in (gewenste) arbeidsprestaties.

-  Het 'right to manage' wordt zowel intern als extern beperkt, doordat
andere partijen met onderscheiden belangen zich in de regulering men-
gen.

-  Het controle/gezagsaspect staat altijd min of meer op gespannen voet
met de noodzaak van autonomie en eigen initiatief in het werk. Inten-
sieve beheersing van werknemersgedrag kan contraproductief zijn, door-
dat dan juist het werkzaam vermogen teniet wordt gedaan.
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4.3 DE ARBEIDSRELATIE ALS GEREGULEERDE RELATIE: EEN MODEL

Op enigerlei wijze moet men deze spanningsbronnen en conflicten regule-
ren, wil een arbeidsrelatie werkbaar blijven. Daarom is een arbeidsrelatie
ingebed in een breder reguleringskader waarvan de grondvorm in figuur 2
is weergegeven. Dit kader is enerzijds universeel van aard; anderzijds kent
het ook situationeel bepaalde kenmerken, waarvan de institutionele con-
text een heel belangrijke is.
In het vervolg van deze paragraaf zullen we de afzonderlijke regulerings-
aspecten van dit denk- en onderzoeksmodel en de onderlinge relaties daar-
tussen nader toelichten.
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FIGUUR 2
Een denk- en onderzoeksmodel van arbeidsrelaties
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4.3.1 Interne regulering van de arbeidsrelatie

We beginnen onze verkenning van arbeidsrelaties met die regulerings-
aspecten die intern in een organisatie plaatsvinden. Daar onderscheiden we
drie reguleringsmechanismen, te weten: contractuele regulering van de ruil,
organisatorische regulering door middel van het functie- en organisatie-
ontwerp en regulering van gedrag door beheerssystemen. Overigens zijn
deze mechanismen slechts analytisch te onderscheiden; in de praktijk han-
gen ze zeer nauw met elkaar samen.

De regulering van de ruil: de arbeidsovereenkomst en het psychologische contract
De arbeidsrelatie is in eerste instantie een ruilrelatie: de werknemer stelt
tijd, kwalificaties en prestatievermogen ter beschikking in ruil voor een be-
loning (Huiskamp, 1992). In formele zin wordt deze ruil gereguleerd door
een arbeidsovereenkomst. Daarin wordt immers geregeld wat partijen van
elkaar kunnen verwachten. De totstandkoming van een arbeidsovereen-
komst is omkleed met een geheel van juridische regelgeving: het arbeids-
recht. Het arbeidsrecht heeft lange tijd in het teken gestaan van bescher-

ming en ongelijkheidscompensatie van werknemers. Dat hangt samen met
het asymmetrische karakter van de arbeidsrelatie, waarbij werknemers
worden gezien als de zwakste partij. Vanaf het begin van de jaren tachtig
worden overigens steeds meer vragen gesteld bij dit onderliggend principe
en dat is ook in het arbeidsrecht merkbaar (Van Lent, 1997). Meer dan voor-
heen warden partijen gezien als gelijkwaardig. 12

Hoewel de regulering van de ruil voor een belangrijk deel gestalte krijgt
binnen de arbeidsovereenkomst, gaat de feitelijke arbeidsruil veel verder,
omdat zij ook verwachtingen omvat die niet formeel worden vastgelegd.
Zo verwacht bijvoorbeeld de werkgever dat de werknemer zich naar beho-
ren van zijn taken zal kwijten en een optimale prestatie zal leveren. Omge-
keerd verwacht de werknemer bijvoorbeeld dat de werkgever hem voor
langere tijd in dienst zal houden en werk, hulpmiddelen en omstandighe-
den zal verschaffen van voldoende kwaliteit.
Psychologen spreken dan ook van een psychologisch of sociaal contract
(Argyris, 1972; Schein, 1980; Watson, 1986). Het gaat daarbij om een geheel
van expliciete 6n impliciete wederzijdse verwachtingen die betrekking kun-
nen hebben op een veelheid van zaken. In principe kunnen alle aspecten
van arbeid in de ruil aan bod komen: 'naast loon brengt de werkgever ook
in hoe hij zal omgaan met zijn mensen, het arbeidsklimaat; welke kwaliteit
van arbeid hij aanbiedt; wat de vooruitzichten zijn in termen van ontplooiing
en verdere groei' (Huiskamp, 1992). Zo ook biedt de werknemer meer dan
alleen zijn tijd en 'hoofd en handen' aan: hij zegt over bepaalde kwalifica-
ties te beschikken, zich tot het uiterste in te zullen spannen; loyaal te zullen
zijn enzovoorts.
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De arbeidsruil bestaat dus uit een geheel van expliciete en impliciete ver-
wachtingen omtrent de arbeid die geleverd zal worden en de beloningen
(in de meest ruime zin van het woord) die daar tegenover zullen staan. Een
dergelijke arbeidsruil is geen statisch gegeven, maar zij ontwikkelt zich ook
in de loop der tijd: de werkgever wil bijvoorbeeld op den duur meer en
andersoortige prestaties (of bijv. andere werktijden) en de werknemer wil
zich bijvoorbeeld verder kunnen ontplooien. De arbeidsrui113 heeft dus een
dynamisch karakter en vraagt om voortdurende onderhandeling.

Anders dan de regulering van de arbeidsovereenkomst is de regulering van
het psychologisch contract een subtiel en complex proces, waarbij ook an-
dere interne en externe reguleringsmechanismen een belangrijke rol spelen.
Bovendien speelt dit proces zich op verschillende niveaus af. Niet alleen
voltrekt het zich in de directe relatie tussen leidinggevende en werknemer,
maar ook gaan invloeden uit van het strategisch beleid van ondernemingen
(denk maar aan de discussies over het life-long employment contract) en de
politiek-culturele omgeving die dergelijke discussies minstens mogelijk
maakt (denk maar aan het nationale debat over employability).
Onderzoek naar de regulering van (een toenemende val:ieteit van) psycho-
logische contracten staat nog in de kinderschoenen, maar de belangstelling
is groeiende, omdat de idee is dat met de diversificatie van arbeidsrelaties
ook een grotere diversiteit aan verwachtingen in psychologische zin wordt
verondersteld. Wij komen daar later op terug wanneer we een aantal inte-
ressante onderzoeksobjecten de revue zullen laten passeren.

De organisatorische regulering van de arbeidsrelatie: het functie- en organisatie-
on twerp
Met het aangaan van een contract wordt slechts het prestatievermogen van
een werknemer verworven. Vervolgens moet dit prestatievermogen wor-
den omgezet in feitelijke prestaties, die van meerwaarde zijn voor de orga-
nisatie. Met andere woorden: het gedrag van werknemers moet gestuurd
en beheerst worden, zodat het gericht wordt op doelen die buiten hen gele-
gen zijn. Een belangrijk middel om gedrag van werknemers te sturen be-
treft het feit dat arbeid in organisaties wordt gesplitst, vervolgens specifieke
taken aan de werknemer worden opgedragen en enigerlei vorm van coOr-
dinatie van deze verschillende taken wordt gekozen.14 Met andere woor-
den: door middel van een specifieke wijze van arbeidsdeling en coordinatie
wordt sturing gegeven aan gedrag van werknemers.
Met het taak- en organisatieontwerp wordt niet alleen getracht sturing te
geven aan de prestaties van werknemers, het ontwerp moet ook onderlinge
samenwerking tussen groepen in de organisatie mogelijk maken en bevor-
deren, en er moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds de
inperking van gedragsalternatieven en autonomie in het werk, een van de
spanningsbronnen die we eerder benoemden.
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Bovendien dient het organisatieontwerp het mogelijk te maken dat organi-
saties kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan haar stelt. 'Het is
de taak van de topleiding ervoor te zorgen dat de relatie met het 'buiten-
gebeuren', ofwel de afstemming op partijen en situaties in de externe omge-
ving, zodanig is dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk
verzekerd is' (Keuning en Eppink, 1990). Daardoor staat het vraagstuk van
'fit' tussen enerzijds de organisatie op haar omgeving (de externe afstem-
ming) en anderzijds de organisatie op sociale systeemeisen (de interne af-
stemming) op dit terrein centraal. Vooral met het tanend geloof in klassieke
ontwerpprincipes is het onderzoek naar en de discussie over alternatieve
ontwerpregels opgelaaid. In Nederland spitst deze discussie zich vooral toe
op de vraag of het sociotechnisch systeemdenken een reeel alternatief zou
kunnen zijn niet alleen voor klassieke, maar ook voor meer Japans geYnspi-
reerde ontwerpen, zoals het 'lean production concept' (zie o.a. De Sitter,
1987; Van Eijnatten, 1992).

In het taak- en organisatieontwerp heeft lange tijd het accent gelegen op de
afstemming en optimalisering van de onderneming met de 'buitenwereld':
het externe afstemmingsvraagstuk. Als gevolg van veranderingen in de
omgeving van organisaties, het kennisintensiever worden van de economie
en de noodzaak creatiever en flexibeler te opereren, is het inzicht gegroeid
dat dat alleen kan wanneer ook meer aandacht besteed wordt aan interne
afstemmingsvraagstukken. Daarmee is het 'oude' kwaliteit-van-de-arbeid-
debat van een sociaal-psychologisch vraagstuk ge6volueerd tot een econo-
misch en bedrijfskundig vraagstuk (zie in dit verband Fruytier, 1986).
Het betekent in ieder geval dat het taak- en organisatieontwerp als regule-
ringsmechanisme centraler in het blikveld van de arbeids- en personeels-
wetenschappen is komen te staan (zie bijv. Doorewaard en De Nijs, 1998).
Overigens staat ook dit onderzoek naar de gewenste en mogelijke 'fit' tus-
sen interne en externe afstemming nog in de kinderschoenen.
Bovendien, maar we komen daar later op terug, speelt hierbij de vraag in
hoeverre de ontwerpbenadering van organisaties aansluiting kan krijgen
op het ontwikkelperspectief van de veranderkunde. Deze twee'disciplines'
hebben zich relatief onafhankelijk van elkaar ontwikkeld, waardoor de on-
derlinge bevruchting tot nu toe maar gering is geweest. Eisen die aan on-
dememingen momenteel worden gesteld, zoals flexibiliteit, voortdurende
verbetering en verhoogde creativiteit, laten een dergelijke scheiding tussen
een statisch ontwerpperspectief en een dynamisch veranderperspectief niet
meer toe.

De regulering van gedrag: beheerssystemen
Naast contractuele en organisatorische regulering van arbeidsrelaties vindt
in organisaties ook meer rechtstreeks regulering van gedrag plaats met be-
hulp van specifieke beheerssystemen. Daarmee komen wij op wat wij het
terrein van het klassieke personeelsbeleid zouden willen noemen: de be-
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heersing (hier in neutrale zin bedoeld) van individueel gedrag met het oog
op optimale in- en aanpassing van individuen aan functie- en organisaties-
tructuren. Klassieke personeelsinstrumenten als selectie, introductie, functie-
classificatie, beoordelen, inwerken en opleiden zijn in die zin beheers-
instrumenten. Zo zijn functiewaarderingssystemen gericht op het regule-
ren van mogelijke conflicten over beloningsverschillen en zijn beoordelings-
en prestatiebeloningssystemen gericht op het beYnvloeden van prestaties en
werknemersgedrag. Introductie, inwerkpraktijken en scholing zijn gericht
op het socialiseren van werknemers en het aanleren van een beperkt aantal
(voor de organisatie relevante) gedragsalternatieven.
Bij deze gedragsregulering gaat het in feite om de fijnafstemming van het
individu op de organisatie i.c. de functie. En daardoor kunnen deze beheers-
systemen ook niet los gezien worden van de aard van het functie- en
organisatieontwerp.
In het klassieke organisatieontwerp wordt de functie gezien als de meest
elementaire bouwsteen, die relatief stabiel is. Individuen moeten gedrags-
matig afgestemd worden op deze functie. Om dat te bereiken worden
beheersinstrumenten ontwikkeld, zoals we die hiervoor genoemd hebben.
Met de veranderende eisen aan organisaties komt ook dit functieparadigma
(Ash et al., 1983; Lawler, 1994) onder druk te staan en daardoor worden
deze beheersinstrumenten minder effectief. Naast het klassieke terrein van

onderzoek naar de effectiviteit van afzonderlijke instrumenten (zoals reeds
gezegd, hat onderzoeksterrein van de A&0-psychologie) worden ook an-
dere onderzoeksvragen relevant. Bijvoorbeeld: welke instrumenten sluiten
het beste aan bij het gekozen organisatieontwerp; hoe kunnen deze instru-
menten afgesternd worden op dat ontwerp en wat moet de onderlinge rela-
tie zijn tussen instrumenten, willen ze effectief zijn en elkaar versterken?
Op deze onderzoeksvragen komen we later nog terug bij de behandeling
van interessante onderzoeksperspectieven.

4.3.2 De inuloed van markte,i op de arbeidsrelatie: ondernemings- en

personeelsstrategielin

Organisaties en arbeidsrelaties staan voortdurend bloot aan invloeden die
uitgaan van de arbeidsmarkt en de afzetmarkt. Bepaalt de eerste (grofweg)
de hoeveelheid en kwaliteit van aangeboden arbeid, de afzetmarkt heeft in
het bijzonder invloed op de vraag naar arbeid, zowel in kwalitatieve als
kwantitatieve zin. Overigens is deze invloed niet direct. Door middel van
haar strategisch beleid richt en positioneert een organisatie zich op voor
haar relevante markten. De intern-organisatorische vormgeving, waaron-
der de regulering van arbeidsrelaties, wordt dus niet rechtstreeks bepaald
door ontwikkelingen op de (afzet)markten, maar er is sprake van keuze en
richtingbepaling (Paauwe, 1997).
Zonder te willen suggereren dat er altijd sprake is van een bewust strate-
gisch ondernemingsbeleid, is er veelal wel een bepaald patroon in beslissin-
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gen binnen ondememingen te ontdekken. Wanneer we in die zin (conform
Mintzberg, 1995) een ondernemingsstrategie opvatten, dan maakt een
'employment strategy' (Watson, 1986) daar deel van uit. Een dergelijke
'employment strategy' wordt door Watson als volgt omschreven: 'those
general directions followed by organisations in the way they handle the
problems created for their performance and long-term survival by the range
of employee constituencies and other constituencies concerned with
employees' (Watson, 1986: 135) Met de laatste toevoeging doelt Watson op
de invloed van andere partijen, zoals overheid en vakbonden. I  die zin
vormt een'employment strategy' een overkoepelend principe dat bij de re-
gulering van arbeidsrelaties in alle genoemde facetten dominant is, zonder
dat dat overigens bewust hoeft te gebeuren. Een belangrijke factor die van
invloed is op de 'employment strategy', is namelijk de mate waarin het
management bepaalde werknemersaspecten als problematisch ervaart voor
de overleving van de organisatie op langere termijn. Hoe problematisch dat
is, zo voegt hij daaraan toe, is relatief, want dat is weer afhankelijk van de
vraag hoe problematisch andere aspecten van de onderneming worden er-
varen. Derhalve, zo besluit hij, kan een employment strategy nooit los ge-
zien worden van andere ondernemingsaspecten, zoals financiele, en tech-
nologische, en van vragen die door de markt opgeroepen worden.

De relatie tussen markt, strategie en interne afstemming is een zeer com-

plexe en de belangstelling daarvoor is van recente datum. In het bijzonder
spitst deze belangstelling zich toe op de vraag of en zo ja hoe personeelsmana-
gement en/of HRM-praktijken van invloed zijn op de 'performance' van
ondernemingen (zie voor een overzicht van dit onderzoeksterrein Paauwe
en Richardson, 1997). Dit onderzoeksterrein is ondanks de complexiteit er-
van zeer de moeite waard, omdat het inzicht kan bieden in de vraag op
welke wijze personeelsmanagement/HRM waarde kan toevoegen aan on-
dernemingen. Wij komen daar later nog op terug.

4.3.3 Externe regulering van de arbeidsrelatie

Juist vanwege de ingebouwde spanningen die een arbeidsrelatie kenmerkt
(zie hiervoor), is in de loop van de tijd een aantal institutionele arrangemen-
ten ontwikkeld waarmee deze arbeidsrelatie verder gereguleerd wordt. Het
zijn juist deze externe reguleringsmechanismen die vaak buiten beschou-

wing gelaten worden wanneer arbeidsrelaties, personeel en management
tot object van studie worden gemaakt. Ten onrechte: 'the recent radical and
sociological contributions have played an important role in drawing attention
to the fact that what goes on in work organisations cannot be well understood
without relating them to the structures, priorities and values of the society
and culture that surrounds them' (Watson, 1986: 159).
Bij externe regulering kunnen we in de eerste plaats denken aan wettelijke
regelingen die bepalen wat wel en wat niet in een arbeidsrelatie toelaatbaar
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is. Denk maar aan de Wet op het minimumloon, de Arbeidstijdenwet, die
onder andere werktijden aan bepaalde grenzen bindt, de Wet gelijke behan-
deling enzovoorts.
Daarnaast worden in de tweede plaats (zowel in Nederland als in Belgie)
afspraken gemaakt tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers,
die uitmonden in Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO'S). Dergelijke
CAO's leggen voor een belangrijk deel de arbeidsvoorwaarden van veel
werknemers bij voorbaat vast en begrenzen de speelruimte van het mana-
gement.
Dit stelsel van arbeidsverhoudingen als extern reguleringskader kan men
dus zien als min of meer complementair aan het intern reguleringskader.
Wordt veel en in detail in een CAO geregeld, dan blijft er minder ruimte over
voor invulling door interne partijen.15

Het complementaire karakter van interne en extenne reguleringsmechanis-
men betekent ook dat de beheersing van de arbeidsrelatie onderdeel vormt
van een breder politiek spel, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Naast
vakbonden en werkgeversverenigingen spelen ondernemingsraden, aan-
deelhouders en de overheid een rol. Het is dus niet zo dat het management
van een organisatie geheel naar eigen inzicht invulling kan geven aan
arbeidsrelaties.
Bovendien staat dit institutionele veld zelf weer bloot aan politiek-culturele
ontwikkelingen zoals die zich op samenlevingsniveau voltrekken. Zo heb-
ben de herwaardering van ondernemerschap, de toenemende individuali-
sering en het grotere geloof in marktwerking hun effecten op het institutio-
neel stelsel, tot uiting komend in deregulering en decentralisatie van beleid
(De Nijs, 1997). Dat lijkt de reguleringsruimte binnen ondememingen gro-
ter te maken dan voorheen het geval was.

Het vorenstaande laat zien dat personeelsbeleid als intern reguleringsregime
van arbeidsrelaties slechts goed begrepen en geanalyseerd kan worden wan-
neer het in verbinding gebracht wordt met ontwikkelingen op de afzetmarkt
en arbeidsmarkt, met het strategisch beleid van ondernemingen en met ont-
wikkelingen zoals die zich in externe reguleringskaders voltrekken.
De vraag is nu of dit denk- en onderzoeksmodel voldoet aan de condities
die we eerder in paragraaf 3 hebben geformuleerd, en of en zo ja, welke
interessante onderzoeksperspectieven zich vanuit dit model aandienen. Die
vragen staat in de volgende paragraaf centraal.

5          De waarde van het denk- en onderzoeksmodel

In paragraaf 3 hebben wij een aantal condities geformuleerd waaraan een
kenobject voor personeelswetenschap zou moeten voldoen, wil het bijdra-
gen aan verdere cumulatie en synthetisering van kennis. De vraag die wij in
deze paragraaf aan de orde willen stellen, is of het geschetste denk- en
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onderzoeksmodel aan deze condities kan voldoen. Om de waarde van het
model verder te adstrueren, zullen we daarna nog enkele perspectiefrijke
onderzoeksvragen die uit het model voortvloeien, de revue laten passeren.

5.1 VOLDOET HET MODEL AAN DE CONDITIES?

De omschrijving van het materieel kenobject, zo hebben wij als eerste con-
ditie geformuleerd, moet onderzoek vanuit verschillende invalshoeken en
kennistheoretische uitgangspunten mogelijk maken en (als vierde conditie)
uitnodigen tot interdisciplinaire samenwerking. Wij behandelen deze con-
dities tezamen, omdat ze erg nauw met elkaar samenhangen.

Binnen het model hebben verschillende disciplines een duidelijke eigen
plaats; wij wezen daar tussen de regels door al op. De economie, de sociolo-

gie, de rechtswetenschappen en de psychologie zijn daarbij de primaire dis-
ciplines die zich, ieder vanuit hurt eigen optiek, met arbeidsrelaties bezig-
houden.

Daarbij houdt de economische organisatietheorie, overigens samen met de

rechtswetenschappen en de rechtssociologie, zich bezig met ruildimensies
van de arbeidsrelatie. Wanneer is een arbeidsrelatie voordeliger (in termen
van transactiekosten en coijrdinatiekosten) dan een marktrelatie? Welke soor-
ten van arbeidsrelaties kan men onderscheiden en welke eisen stelt dat aan

de regulering van deze verschillende relaties?
De organisatiesociologie en op een lager abstractieniveau de organisatie-
kunde, richten hun focus in het bijzonder op arbeidsdelings- en cotirdinatie-
mechanismen. Daarbij zou in het perspectief van een personeelswetenschap
in het bijzonder de vraag centraal moeten staan welke verband er bestaat
tussen externe omgevingseisen, organisatieprofiel en aard van de arbeids-
relaties.
De (A&0-)psychologie heeft haar aandacht van oudsher gericht op de gedrags-

matige aspecten van arbeidsrelaties: welke mechanismen zijn daarbinnen
werkzaam (zoals met betrekking tot motivatie en betrokkenheid) en welke
interventies/instrumenten hebben welke effecten op het gedrag. Eennieuwe

vraag die zich hierbij voordoet, is welke gevolgen veranderende arbeids-
relaties hebben voor deze interventies en beheerssystemen.

Daarnaast zal de bedrijfskunde zich in het bijzonder bezighouden met de
vraag welke bijdrage PM/HRM-praktijken kunnen leveren aan de strategi-

sche performance van ondernemingen, terwijl de bedrijfs- en arbeids-

sociologie het personeelsbeleid meer zal bezien binnen de context van ar-
beidsmarkt- en arbeidsverhoudingen als externe reguleringskaders.

Het feit op zich dat in het model verschillende disciplines een plaats krij-
gen, is overigens nog geen garantie voor een meer interdisciplinaire bena-
dering. Bovendien is interdisciplinariteit moeilijk af te dwingen. 'Het ge-
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vaar is niet denkbeeldig dat de roep om interdisciplinariteit als panacee voor
de verkrampte relatie tussen wetenschap en beleid, alleen maar tot verdere
teleurstellingen leidt, zeker als die interdisciplinariteit op basis van inge-wikkelde theoretische schema's tot stand gebracht moet worden' (Adriaan-
sen in Smoorenburg et al., 1993). Deze waarschuwing moet zeker in acht
genomen worden. Het is echter een feit dat hoe langer hoe meer disciplines
op enigerlei wijze arbeid en personeel tot object van onderzoek hebben ge-
maakt. Waar we hier dan ook voor pleiten, is dat deze disciplines, zeker in
aanvang, met behoud van hun eigen formeel-theoretische uitgangspunten
zich binnen een personeelswetenschap richten op eenzelfde materiele ken-
object, zijnde de arbeidsrelatie en haar reguleringsvormen. Dat biedt de beste
garantie dat vorderingen binnen disciplines met elkaar verbonden warden
en dat er op den duur een gemeenschappelijke taal en theorie ontstaat waar-
mee de analyse en ontwikkeling van (de regulering van) arbeidsrelaties be-
schreven en geanalyseerd zou kunnen worden.

Een tweede conditie die we hadden geformuleerd, was dat het management-
prerogatief noch expliciet, noch impliciet tot uitgangspunt genomen zou
moeten worden en dat er veel meer ruimte in onderzoek komt voor het
bestaan van verschillende visies op management (zie bijv. Lawrence en
Walton met hun onderscheid tussen het control- en commitmentmodel, 1985)
en meer oog voor conflicterende belangen tussen actoren.
In onze ogen kan het gepresenteerde denk- en onderzoeksmodel daar uit-
stekend aan voldoen, omdat, om in de woorden van Steyaert (1994) te spre-
ken, de tot nu toe dominante individueel-psychologische logica in dit mo-
del vervangen wordt door een meer relationele logica. In een dergelijke
relationele logica is de centrale vraag niet, hoe individuen aangepast kun-
nen worden aan organisatorische eisen, maar veel meer op welke wijze
omgegaan wordt met (vaak) tegengestelde belangen en bewegingen, en hoe
een (overigens tijdelijk) evenwicht tot stand wordt gebracht. Natuurlijk be-
treft dat ook het evenwicht tussen organisatorische eisen en individuele
wensen, maar daarnaast kan ook aandacht geschonken worden aan de ba-
lans tussen binnen- en buitenwereld (werk- en privdsituaties); tussen orga-
nisatorische en maatschappelijke eisen; tussen belangen van verschillende
partijen en tussen voorspelbaarheid en onzekerheid.
Met de erkenning dat het spel gespeeld wordt door meerdere partijen, ac-
cepteert men ook het bestaan van uiteenlopende perspectieven en beoor-
delingsmaatstaven. Personeelsbeleid kan vanuit een functioneel perspec-
tief beschouwd worden met de vraag of de gehanteerde reguleringskaders
effectief zijn en of er voldoende rekening gehouden wordt met de belangen
van andere partijen waar men als arbeidsorganisatie voor de langere ter-
mijn van afhankelijk is. Ook een meer kritisch-evaluatieve benadering is
echter mogelijk, wanneer men bijvoorbeeld de vraag stelt wat de effecten
van bestaande reguleringen zijn voor de positie van bepaalde categorieen
van werknemers en werkgevers en voor het sociaal-culturele klimaat als
geheel. Want ook dat is een voordeel van de door ons beschreven kaders,
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dat men niet alleen oog gaat krijgen voor de invloed van de omgeving op
organisaties en het gevoerde personeelsbeleid, maar ook omgekeerd: dat
het gevoerde en geaccepteerde beleid invloed kan hebben op maatschappe-
lijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Over de derde door ons geformuleerde conditie kunnen wij het kortst zijn.
Die luidde namelijk dat het kenobject ruimte moest bieden voor een organi-
sche verbinding tussen interne variabelen onderling (zoals organisatie-
variabelen, technologie en personeel) en tussen interne en externe variabe-
len (zoals arbeidsverhoudingen, de arbeidsmarkt en andere instituties). Het
zal duidelijk zijn dat dat nu juist de kern is van ons onderzoeksmodel. In-
terne reguleringsmechanismen, zoals ruil, organisatie- en beheerssystemen
worden enerzijds geplaatst in het kader van ontwikkelingen op de afzet- en
arbeidsmarkt (en, wat verder verwijderd, in de sociaal-culturele en poli-
tieke context) en gerelateerd aan de externe regulering die als een comple-
ment van de interne wordt gezien. Doordat bovendien een relationele cate-
gorie tot object van onderzoek wordt gemaakt (de arbeidsrelatie), die slechts
in een bredere context begrepen kan worden, ontkomt men aan de beperkte
individu-organisatietegenstelling waaraan veel onderzoek op het terrein van
personeelsbeleid nu nog mank gaat. In de volgende en laatste paragraaf
zullen we aantal nieuwe perspectiefrijke onderzoeksvragen de revue laten
passeren.

5.2 PERSPECTIEFRIJKE ONDERZOEKSVRAGEN

Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we een aantal perspectiefrijke onder-
zoeksvragen de revue laten passeren.16 Daarbij houden we de eerder ge-
hanteerde indeling aan, te weten: vraagstukken met betrekking tot interne
regulering; de relatie tussen markten en strategiedn en vraagstukken rond
externe regulering. Het is niet zo verwonderlijk dat de meest interessante
onderzoeksvragen, zoals we zullen zien, zich voordoen op het grensvlak
van elementen waaruit het model is opgebouwd, en dat deze vragen zich
daarmee ook bevinden in een gebied waarop twee of meer disciplines actief
zijn.

5.2.1 Onderzoeksuragen bij de interne regulering van arbeidsrelaties

Op het terrein van de interne regulering van arbeidsrelaties doen zich zo-
wel ontwikkelingen voor in de ruil zelf, in het taak- en organisatieontwerp
als in beheerssystemen. Deze ontwikkelingen zijn dusdanig met elkaar ver-
knoopt dat het moeilijk is aan te geven wat oorzaak en gevolg is. In ieder
geval is de'standaard'-arbeidsrelatie aan het veranderen. Werd deze tot ver
in de jaren zeventig gekenmerkt door een vast 40-urig patroon, waarin ze-
kerheid en voorspelbaarheid domineerden, nu neemt de varieteit aan rela-
ties toe en lijkt baanzekerheid ingeruild voor inzetbaarheid (employability)
(Gaspersz en Ott, 1996).

49



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

Oorzaken van deze verandering worden zowel gelokaliseerd bij de veran-
derende eisen die aan ondememingen en instellingen worden gesteld, en
daarmee bij een veranderende wijze van organiseren en van aansturing (meer
teamwerk, minder controle, meer eigen initiatief), als bij veranderende vra-
gen aan de aanbodzijde (meer deeltijdwerk en verminderde vaste bindin-
gen). Afgezien van de vraag of we hier werkelijk te maken hebben met een
fundamentele omslag in arbeidsrelaties (zie verder), is het duidelijk dat zich
in de driehoek ruil, organisatie en beheerssystemen het een en ander voor-
doet dat nader onderzoek wenselijk maakt.

De verandering in de arbeidsrelaties zelf, heeft meer in het bijzonder be-
trekking op de vermeende verschuiving die zich in psychologische contrac-
ten zouden voordoen (zie o.a. Rousseau, 1995; Quinn Mills, 1996; Hiltrop,
1995; De Korte en Bolweg, 1994; Gaspersz en Ott, 1996). In tegenstelling tot
de 'oude' contracten worden prestatieverwachtingen diffuser en dynami-
scher. Diffuser doordat als gevolg van veranderende werkwijzen en het toe-
nemend aandeel van dienstverlenende arbeid een groter beroep gedaan
wordt op creativiteit, eigen initiatief en verantwoordelijkheid (zie o.a. De
Jong, 1991; Vos en Buitelaar, 1996): werknemers moeten van meer gebieden
operationele kennis bezitten; er is sprake van een toenemende betekenis
van cognitief-abstracte kwalificaties, zoals het vermogen problemen ter
plekke op te lossen, en er wordt een grotere nadruk gelegd op socionorma-
tieve kwalificaties, waarvan leervermogen er bijvoorbeeld een is (Huiskamp
en Kluytmans, 1997). Daarnaast worden de contracten dynamischer, dat wil
zeggen dat verwachtingen van beide kanten sneller veranderen en bijge-
steld worden.
De vraag is of deze veranderingen zich over de volle breedte voltrekken of
dat het hier gaat om verschijnselen die zich slechts voordoen onder speci-
fieke omstandigheden, bij een specifieke organisatieconfiguratie, in bepaalde
bedrijfstakken of bij arbeidsrelaties die specifieke kenmerken vertonen.
Onderzoeken daarnaar zijn schaars en ze spreken elkaar bovendien tegen.
Zo spreken Gaspersz en Ott (1996) uitdrukkelijk van de vervanging van
'oude' door nieuwe psychologische contracten, De Korte en Bolweg (1994)
zetten daar vraagtekens bij. Zij constateren in verwachtingspatronen, zeker
bij werknemers, een aantal constanten. Wel concluderen zij op grond van
hun casestudies dat verwachtingen wederzijds toenemen en dat verstorin-
gen in de relatie als gevolg daarvan eerder zullen optreden.

Een eerste onderzoeksvraag in dit verband is in hoeverre kenmerken van
een arbeidsrelatie van invloed zijn op de aard van het psychologisch con-
tract en de kans op dit soort verstoringen vergroten. Een voorbeeld van een
dergelijk onderzoek is dat van Schalk et al. (1995) die onderzocht hebben in
hoeverre de psychologische contracten tussen full- en parttimers van elkaar
verschillen. Dat bleek nauwelijks het geval te zijn. Wanneer echter gekeken
werd naar de variabelen leidinggeven en geslacht, bleek dat de verwachtin-
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gen van vrouwelijke en leidinggevende parttimers op het terrein van per-
soonlijke ontwikkelingsmogelijkheden veel minder werden vervuld dan bij
andersoortige arbeidsrelaties.

Een tweede onderzoeksvraag is in hoeverre de organisatievorm (de wijze
van arbeidsdeling en courdinatie) van invloed is op psychologische con-
tracten. Wordt er inderdaad, als gevolg van decentralisatie van bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden in een organisatie, een groter beroep gedaan
op zelfcontrole en eigen initiatief, in plaats van controle door regels en aan-
wijzingen door leidinggevenden, zoals bijvoorbeeld wordt gesuggereerd
door Walton (1985) in zijn onderscheid tussen controle- en commitment-
strategieen?
Een vraag die daarmee samenhangt, zou kunnen luiden wat de gevolgen
zijn van netwerkvorming en de grensvervaging van organisaties voor
arbeidsrelaties zelf en de binding van personeel (zie ook Looise en Paauwe,
1996). Een aanzet voor dit laatste type onderzoek is recent gegeven door
Schoemaker (1998). Aan de hand van een aantal cases is hij nagegaan welke
gevolgen de ontwikkelingen van operationele relaties (organisaties) in de
richting van matrix- en netwerkorganisaties zullen hebben voor contrac-
tuele relaties (in onze terminologie: arbeidsrelaties). Hoewel zijn bevindin-
gen (nog) niet wijzen op het ontstaan van geheel nieuwe (postmoderne)
organisatievormen, zijn wel aanzetten te vinden van enkele fundamentele
veranderingen. Wij komen daar in het laatste hoofdstuk van dit proefschrift
nog op terug.

Een derde onderzoeksvraag op het terrein van de intel:ne regulering heeft
betrekking op de samenhang tussen aard van arbeidsrelaties in relatie tot
het type regulering. Wanneer prestatieverwachtingen diffuser en dynami-
scher worden, mag men verwachten dat ook de regulering van de arbeids-
relatie andere vormen aanneemt. Elders (Kluytmans, 1995) hebben we op
grond van de indelingen van Williamson en Ouchi de mogelijke uitwerking
daarvan voor een viertal relevante terreinen van personeelsmanagement bij
wijze van hypothese geformuleerd.17 Dit model vraagt echter om nadere

toetsing.

Een vierde onderzoeksvraag op het terrein van interne regulering hangt daar
nauw mee samen. Vrijwel ieder beheersinstrument wordt momenteel kri-
tisch tegen het licht gehouden vanuit de vraag of het nog wel voldoende
effectief en functioneel is. Een paar voorbeelden daarvan. Op het terrein
van selectie warden niet alleen nieuwe methoden (zoals assessment cen-

ters) geYntroduceerd, maar vindt er ook een verschuiving van accenten plaats.
Er komt meer de nadruk te liggen op het vaststellen van potentieel, op de
juiste fit tussen mens en werk, op algemene persoonlijkheidskenmerken als
trainability en leervermogen, en selectie wordt veel meer onderdeel van een
continu beoordelingsproces (Drenth, 1988).
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Op het terrein van loopbaanmanagement wordt gewag gemaakt van veran-
derende patronen. Naast verticale verplaatsingen nemen ook diagonale en
horizontale verplaatsingen in belang toe. Het initiatief wordt meer dan voor-
heen bij medewerkers zelf gelegd en beoordeling van ontwikkelingsmoge-
lijkheden wordt een constante factor in het beleid (zie o.a. Schoemaker en
Geerdink, 1991).
Functiewaarderingssystemen, zo is de algemene klacht zijn te star en wei-
nig doorzichtig. Daarom wordt gezocht naar meer flexibele methoden, waar-
bij ook het management een directere inbreng kan hebben. De rastermethode,
waarbij gewerkt wordt met een beperkt aantal referentiefuncties en een een-
voudige beoordelingsmethodiek is daar een voorbeeld van (Hoogstad en
Weststeijn, 1993).
Deze ontwikkelingen in beheerssystemen (die gemakkelijk uitgebreid kan
worden met andere voorbeelden) worden doorgaans voorgesteld als ver-
nieuwingen die het gevolg zijn van vorderende inzichten op het betreffende
terrein, zonder dat gezocht wordt naar achterliggende oorzaken die veran-
deringen in beheerssystemen noodzakelijk maken. Toch is ook hier de con-
text een bepalende factor. Gedwongen door een grotere dynamiek op de
afzetmarkt, is een sterkere concentratie op de klant vereist. In steeds minder
sectoren kan men erop vertrouwen dat de klant het product of de dienst wel
zal kopen en is men gedwongen het gedrag van klanten beter te volgen en
zo mogelijk te beinvloeden. Daardoor wordt een stabiele en voorspelbare
organisatievorm, waarin de functie de elementaire bouwsteen vormt, hoe
langer hoe minder effectief. Veel van de bestaande beheerssystemen zijn
echter gebaseerd op dit idee: een stabiele functie als grondelement van een
organisatie. Nu dit zogenoemde functieparadigma (Lawler, 1994) aan het
verschuiven is, is het niet verwonderlijk dat ook deze beheerssystemen wij-
zigingen ondergaan. Tegen deze achtergrond zijn in de verandering van
beheerssystemen gemeenschappelijk kenmerken te onderkennen, die als
volgt getypeerd kunnen worden:
-   er komt meer nadruk te liggen op outputcriteria dan op inputcriteria;
-   er wordt gezocht naar een grotere eenvoud en doorzichtigheid van sys-

temen, zodat ze beter gehanteerd kunnen worden in het directe overleg
tussen leidinggevende en medewerker. Men zou ook kunnen zeggen dat
expertsystemen vervangen worden door managementtools;

-  er komt een grotere nadruk te liggen op de regulering van gedrag van
teams in plaats van louter individuele aansturingsmethoden;- naast louter interne organisatiecriteria worden in beheerssystemen ook
externe criteria meegenomen (Huiskamp en Kluytmans, 1997).

De veranderingen in afzonderlijke beheerssystemen staan dus niet los van
elkaar, maar hebben vooral te maken met veranderingen in de ruil- en
organisatieaspecten van de arbeidsrelatie. Onderzoek naar deze samenhang
zou zeer de moeite waard zijn.
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52.2 De  relatie markt,  strategie  en  personeelsmanagement

In het HRM-denken wordt'closer alignment to business' of, in gewoon NIe-
derlands, een betere afstemming tussen personeelsmanagement en onder-
nemingsstrategie gezien als een van de basisopdrachten van modern
personeelsmanagement (c.q. HRM). Onderzoek naar de relatie tussen perso-
neelsmanagement/HRM-praktijken en de performance van ondernemingen
is dan ook zeer populain
In dit onderzoek zijn drie benaderingen te onderscheiden (Delery en Doty,
1996; Guest, 1997):
- een'best practice'-benadering, waarin aangenomen wordt dat onafhan-

kelijk van het type ondernemingsstrategie bepaalde HRM-praktijken een po-
sitieve bijdrage zullen leveren aan de performance van ondernemingen
(zie o.a. Pfeffer, 1994; Hiltrop, 1996);

-   een contingentiebenadering waarbij het uitgangspunt is dat bij een be-
paald type ondernemingsstrategie ook een bepaald type HRM-praktijk past
(zie o.a. Schuler en Jackson, 1987 en Delery en Doty, 1996);

-    een configuratiebenadering waarbij het uitgangspunt is dat een specifieke
combinatie van HRM-prakt#ken tot betere performance zal leiden (zie o.a.
Guest en Hogue, 1994).

Er is een redelijke mate van ondersteuning voor de 'best practice'-hypo-
these. Hoe meer high-performance-praktijken (zie voor een overzicht o.a.
Pieffer, 1994) in een onderneming worden toegepast, des te beter presteren
ondernemingen, gemeten in termen van productiviteit, verloop en finan-
ciele indicatoren (Guest, 1997). De hypothese dat betere prestaties worden
verkregen wanneer HRM-praktijken aansluiten bij een specifieke strategie
(de contingentiebenadering) krijgt ook ondersteuning in de empirie (Huselid,
1995; Delery en Doty, 1996). Daar staat echter ook onderzoek tegenover
waarin dit verband niet aangetroffen werd (Bamberger et al., 1989; Purcell
en Ahlstrand, 1994). In het bijzonder vraagt de studie van Guest en Hogue
(1994) in deze aandacht, want zij vonden wel een verband tussen high-
performance HRM-praktijken en HRM-uitkomsten (in termen van betrokken-
heid, kwaliteit van het personeel en flexibiliteit), maar geen hogere
productiviteit of betere productkwaliteit. Er moet, met andere woorden, een
onderscheid gemaakt worden tussen directe HRM-Uitkomsten en invloeden
op andere performance criteria.
Deze gemengde conclusie met betrekking tot de contingentiehypothese gaat
ook op voor de configuratiehypothese: sommige onderzoeken bevestigen
deze hypothese (Huselid, 1995; Delery en Doty, 1996); ill andere wordt dit
verband niet aangetroffen (Delaney en Huselid, 1996).
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Dit type onderzoek, vanuit welke benadering dan ook, kent een groot aan-
tal problemen:
-   in de eerste plaats is er nogal wat discussie mogelijk over de vraag wat

onder de performance van een onderneming verstaan moet worden. Is
dat uitsluitend het financieel resultaat of de mate van productiviteit, of
moet op de wat langere termijn ook gekeken worden naar andere
indicatoren van meer maatschappelijke en professionele aard, zoals bij-

dragen aan scholingsniveau van de beroepsbevolking, verbetering van
arbeidsomstandigheden en werkplekken; grotere arbeidsparticipatie van
minderheidsgroepen; de bevordering van organisational citizenship en
het op peil houden van samenwerkingspatronen binnen de onderneming.
Naast economische rationaliteit is ook relationele rationaliteit een be-
langrijk criterium bij de beoordeling van HRM-uitkomsten (Paauwe, 1993,-  in de tweede plaats is het onderzoek overwegend cross-sectioneel van
aard, waardoor slechts over (statistische) samenhangen kan worden ge-
sproken. De richting van deze samenhangen in causale termen is onbe-
paald. Hoewel de theorie uitgaat van een invloed van HRM op de strate-
gische performance van ondernemingen, is een omgekeerd causaal ver-
band evengoed verdedigbaar (ondernemingen passen meer high-
performance-technieken toe naarmate het financieel gesproken beter
gaat);

-  in de derde plaats - en dat is misschien wel de belangrijkste kantteke-

ning, die impliciet aan de vorige twee vorige ten grondslag ligt - is dit
type onderzoek gebaseerd op een zeer eenvoudige theorie, waarbij uit-
gegaan wordt van een verband tussen HRM-praktijken en ondememings-
uitkomsten zonder dat gespecificeerd wordt door welke onderliggende
processen dit verband totstandkomt. Wright en McMahan (1992), die we
nog uitgebreid zullen bespreken in paragraaf 2 van het artikel De relatie

tussen bedrijfsbeleid  en personeelsnianagement, onderscheiden minstens drie
nogal uiteenlopende perspectieven op deze processen, te weten: gedrags-
theorie6n, resource-based theorieen en cybernetic of agency-theorieen
(voor uitleg daarover zie aldaar). Ook Tyson (1997) wijst op het belang
van een meer procesgeorienteerde benadering, zodat inzicht wordt ver-
kregen in de onderliggende processen (op verschillende niveaus) die
werkzaam zijn binnen de samenhang tussen HRM-praktijken en
ondernemingsstrategie;

-   in de vierde plaats, en daar wijzen Wright en McMahan ook op, zou het
ook kunnen zijn dat HRM-praktijken niet alleen afhankelijk kunnen zijn
van ondernemingsstrategische overwegingen, maar dat deze ook onder
invloed staan van de institutionele en politieke context. Dat is ook een
van de conclusies die we trokken naar aanleiding van een vergelijking
van de uitkomsten van de onderzoeken van Paauwe en Ten Have
(Kluytmans en Van Sluijs, 1995). In een meta-analyse van enkele interna-
tionaal vergelijkende onderzoeken naar de samenhang tussen generieke
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en specifieke organisatie- en HR-strategie8n komt ook Sorge (1991) tot de
conclusie dat het'societal effect' (c.q. institutionele context) op deze rela-
tie van niet te onderschatten betekenis is. Bovendien is zijn idee dat er
meer aandacht vereist is voor combinaties van verschillende, soms te-
gengestelde strategische elementen en taakcontingenties en daarmee

corresponderende combinaties van verschillende organisatie- en human
resource-arrangementen.'It does point out, however, that, in a very gene-
ral way, performance seems to be due, not to the match between specific
task contingencies, strategies, organization and human resources, but to
the capacity to link distinct and even opposed task contingencies and
strategy elements' (Sorge, 1991: 184). Institutionele arrangementen ma-
ken het mogelijk dat actoren schijnbaar tegenstrijdige en conflicterende
elementen met elkaar kunnen combineren.

Kortom: de hier besproken relatie blijkt een zeer complexe te zijn. Alleen
om die reden is meer onderzoek gewenst, waarbij:
-   niet alleen gekeken moet worden naar economische performance-crite-

ria, maar ook oog moet zijn voor performance-criteria die zijn gebaseerd
op relationele rationaliteiten (Paauwe, 1996);

-    niet alleen de relatie marktstrategie - HRM in ogenschouw genomen moet
worden, maar ook de invloed van maatschappelijke institutionele arran-

gementen meegenomen moet worden;
-   vanuit een meer procesgeorienteerde benadering in het bijzonder aan-

dacht geschonken zou moeten worden aan de samenhang tussen de aard
van arbeidsrelaties, ondernemingsstrategiein en bredere maatschappe-
lijke arrangementen. Op die manier kan ook zicht verkregen warden op
de onderliggende processen die binnen dit verband werkzaam zijn.

5.2.3 De relatie tussen interne en externe regulering

In 1989 constateert Bolweg (1989) al, dat als gevolg van ontwikkelingen op
productmarkten, de arbeidsmarkt en het terrein van de sociale zekerheid de
arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen meer en meer object zullen
worden van strategische besluitvorming. Hij verwijst daarbij naar onder
andere Kochan et al. (1986) en Huiskamp (1988). Decentralisatie en diffe-
rentiatie leiden in zijn ogen tot verdere politisering van het personeelsbeleid:
in die zin dat vraagstukken van arbeidsverhoudingen meer en meer tot de
organisatiearena zullen doordringen en zullen vragen om een passend ant-
woord.
In onze termen betekent dit dat vraagstukken van externe en van interne
regulering hoe langer hoe meer met elkaar verknoopt raken. Aanzetten daar-

toe zijn te vinden in wetgeving als de Arbeidsomstandighedenwet en de
nieuwe Arbeidstijdenwet, waarin overleg op ondernemingsniveau tussen

werkgever en werknemers een uitdrukkelijke plaats heeft gekregen. Ook
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op het terrein van CAO's doet zich een aantal ontwikkelingen voor waar-
door het centraal en decentraal niveau meer naar elkaar toegebracht wor-
den. In de eerste plaats betreft dat de introductie van de zogenoemde ge-
laagde CAO, waarbij ondernemingen de mogelijkheid krijgen om binnen de
CAO-afspraken in overleg met de OR te komen tot bedrijfsspecifieke invul-
lingen. In de tweede plaats wordt in sommige CAO's het begrip 'kleinst
mogelijke werkeenheid' geintroduceerd om meer ruimte te creeren voor het
overleg tussen medewerker en leidinggevende. In dat overleg kunnen dan
keuzen worden gemaakt die passen bij de bedrijfsmatige situatie van dat
moment en sociale voorkeuren van de medewerker (Huiskamp en
Kluytmans, 1997).

Het vorenstaande betekent ook dat personeelsmanagement als intern
reguleringsregime slechts goed begrepen en geanalyseerd kan worden wan-
neer het in verbinding gebracht wordt met ontwikkelingen zoals die zich in
externe reguleringskaders voltrekken. Wij wezen daar ook al in de vorige
paragraaf op. Opvallend is in dit kader dat in het personeelsmanagement
bij het denken over arbeidsrelaties deze vaak geheel ontdaan worden van
hun organisatorische en institutionele bedding. Een voorbeeld daarvan
vormt de discussie over de overgang van een lifelong-employment-relatie
naar een employability-relatie. Daarbij is vaak alleen oog voor interne orga-
nisatorische obstakels die deze overgang belemmeren, maar niet voor de
(stevig verankerde) mentale modellen en institutionele arrangementen die
ten grondslag liggen aan een lifelong-employment-relatie.
Bijvoorbeeld gaat het dan om het idee (en het arrangement):
-     dat studie aan het beroepsleven voorafgaat en dat verdere scholing slechts

bestaat uit bijscholing;
-   dat werknemers gemotiveerd worden door het lonkend perspectief van

functies met een hoger inkomen en meer status, met andere woorden:
dat een loopbaan een doorgaande groei in status en inkomen te zien geeft;

-   dat interne scholing loont omdat de revenuen ten goede komen aan de
organisatie zelf en dat de kosten-batenverhouding gunstiger wordt naar-
mate opleidingen bedrijfsspecifieker van aard zijn;

-    dat intrede in een organisatie meestal geschiedt laag in de organisatie en
als dat niet het geval is bij intree op andere niveaus voortgebouwd wordt
op verworven arbeidsvoorwaardelijke rechten (Trommel, 1997).

Het zijn nu juist deze mentale modellen en arrangementen die een over-
gang van een lifelong-employment-relatie naar een employability-relatie
bemoeilijken. Vooral ook omdat een aantal van deze arrangementen buiten

de invloedssfeer van individuele ondernemingen liggen, maar een georches-
treerde inspanning van meerdere partijen (overheid, vakbonden en
werkgeversverenigingen en socialezekerheidsinstanties) vragen.
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Met andere woorden: de concrete verdeling tussen externe en interne regu-
lering, intern-organisatorische beheerssystemen en het gekozen organisatie-
ontwerp zijn geen losstaande aspecten, maar vormen onderdelen van een
groter arrangement. Veranderingen binnen arbeidsrelaties verlopen om die
reden dan ook vaak veel trager dan verondersteld wordt. Onderzoek naar
assumpties die aan arbeidsrelaties ten grondslag liggen, kan een belang-

rijke bijdrage leveren aan de vraag onder welke condities bepaalde inter-
venties wel of niet effectief zullen zijn.
Een ander belangrijk onderzoeksveld betreft de vraag of het onderliggende
institutioneel patroon van arbeidsrelaties wel wezenlijk zal veranderen.
Sommige tekenen, zoals de recente herwaardering van het Nederlandse
overlegmodel (zie daarvoor Visser en Van Ruijsseveldt, 1996), het verbete-
ren van de rechtspositie van uitzendkrachten en de toename van het aantal
vaste dienstverbanden onder jongeren (de Volkskrant, 10 april 1997) wijzen
erop dat het definitieve einde van dit arrangement en van de daarmee
verbonden arbeidsrelaties nog niet in zicht is.
Het laatste voorbeeld van onderzoek maakt ook duidelijk dat het gepresen-
teerde denk- en onderzoeksmodel verbindingen legt die tot nu toe nauwe-
lijks onderzocht zijn. Vooral een meer institutionele benadering van
personeelsmanagement, waarbij dit beleidsdomein wordt opgevat als een
onderdeel van een breder reguleringskader, biedt wat dat betreft interes-
sante invalshoeken. Wij komen daar in het laatste artikel van dit proefschrift
nog op terug.
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Noten

1    De auteurs van de Wetenschapsverkenning zeggen daar het volgende over: 'Het terrein
wordt sterk gedomineerd door praktijkproblemen waarbii een korte-termijnperspectief en
instrumentele behoeften voorop staan. Deze grote aandacht voor praktijkproblemen hoeft
op zich niet negatief gewaardeerd te worden, maar in combinatie met het korte-termijn en
instrumentele karakter leidt het tot onderzoek dat sterk plaats- en tijdgebonden is en dus
maar een beperkte reikwijdte heeft. Ook dit blijkt ten koste te gaan van theoretische ver-
dieping. Mede hierdoor wordt de accumulatie van kennis aanzienlijk bemoeilijkt
(Maenhout en Van Hoof, 1993: 11)

2   Wij gebruiken hier bewust de term omschrijvingen, omdat van definities, in de zin van
eenduidige omschrijvingen van kenmerken van het object, nauwelijks sprake is.

3     Overigens zou het beter zijn om in dit verband te spreken van een sturingsobject in plaats
van een kenobject, omdat het in deze boeken doorgaans gaat over de vraag op welke wijze

en vanuit welk gezichtspunt sturing moet worden gegeven aan personeel.
4     De vierde C: cost-effectiveness verwijst naar een meer algemene uitkomst op organisatie-

niveau.
5 Deze opmerking neemt echter niet weg dat tot op zekere hoogte deze perspectieven sa-

menvallen met bepaaide disciplines.
6   J.A.P. van Hoof heeft in zijn afscheidsrede nog een aantal andere oorzaken aangehaald

waarom, in dit geval, de bedrijfssociologie zo slecht aansluit op de praktijk van
personeelsbeleid. Daartoe wijst hij onder andere op verabsolutering en simpli ficering van
aspecten van de werkelijkheid door de bedrijfssociologie en het verschil tussen weten-

schappelijke operationalisering van begrippen en een operationalisering die ook beleids-
matig hout snijdt (Van Hoof, 1987). Deze factoren gelden in onze ogen voor iedere disci-
pline. Daardoor wordt niet alleen hun praktische beleidsmatige inbreng beperkt, maar
evenzeer de 0!iderlinge berruchting van disciplines.

7 Overigens wordt het strikt functionalistisch paradigma vaak afgezwakt door het te ver-
mengen met naker-e humanistische ideeen. De zachte ,·ersie z·an HRM, die naast de harde
versie ,·ot,rkomt, is daar een voorbeeld van. In deze ,·ersie wordt aangenomen dat ieder-
een zich rerder wil en kan ontwikkelen in ziiii werk. Ook wordt vaak een verdere
flexibilisering van arbeidsrelaties bepleit met het argument dat daar bij sommige catego-
rieen werknemers grote behoefte aan zou bestaan. De noodzaak om een betere doorstro-
ming ,·an personeel in de organisatie te bewerkstelligen wordt ondersteund door de idee

dat f'ergniting \'an employability een voor ieder persoon wenselijke zaak is.
8   In ziin pleidooi om de beperkingen van HRM-onderzoek te doorbreken, introduceert

Steyaert de term 'pc,st-HRM', waaraan hij een aantal kenmerken verbindt die nagenoeg
overeenkonien met de hier\'oor genc,emde condities. Schematisch geeft hij deze als \·olgt
weer:
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Op zoek naar het object van een personeelswetenschap

HRM Post-HRM

functionalistisch - multiparadigmatisch
- collectief niveau a fwezig - gericht op multipele partijen
- managementgeorienteerd - minderhedengericht
- individuele logica - relationele logica
- strategisch - etnisch/problematiserend

Bron: Steyaert, 1994; 551

Afgezien van de kenmerken minderhedengericht en ethisch zijn de door ons geformu-
leerde voorwaarden vrijwel gelijk aan die van Steyaert.

9    Ook andere auteurs hebben op vergelijkbare wijze kritiek geleverd op dit model. Zo stel-

len Looise en Paauwe dat het model nog te veel uitgaant van een paradigma. En zij vervol-

gen dan: 'Dat betreft m.n. die van de A&0-psychologie en -sociologie, onder gelijktijdige
verwaarlozing van andere relevante paradigma's, zoals met name uit de economie en de

bedrijfskunde. Hierdoor bestaat het gevaar dat personeelsmanagement nog steeds op een

'laag' niveau benaderd wordt; er is hooguit sprake van multidisciplinariteit - namelijk die
binnen de gedragswetenschappen, met een sterk accent op de systeembenadering - maar
niet van een brede multidisciplinariteit, laat staan van interdisciplinariteit. Een ander be-

zwaar van het model is de al eerder genoemde geringe aandacht voor het perspectief van

actoren, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen (het institutionele perspectief) (Looise en

Paauwe, 1996: 14).
10  Vanuit wetenschappelijk oogpunt zou misschien de term 'contract' te prefereren zijn, orn-

dat contracten zowel in sociologische, juridische als economische zin gezien worden als

het basiskenmerk van een gedifferentieerde samenteving. Het vormt de institutionele ba-

sis van het economisch marktmodel. 'A contract constitutes the institutional framework

for the basic economic process of exchange; hence contract is the basis of market structure'

(Parsons en Smelser, 1956: 105). De term 'contract' heeft echter als nadeel dat daardoor

vooral het ruilaspect benadrukt wordt..
11  Deze term is de vertaling van de term compliance zoals die door Etzioni wordt gehan-

teerd.
12 Voorbeelden daarvan treffen we aan in de nieuwe Arbeidstiidenwet en de Arbeids-

omstandighedenwet, waar onderling overleg tussen partners een grotere plaats heeft ge-

kregen. Ook de discussies over versoepeling van het ontslagrecht en het aldan niet verbin-
dend verklaren van CAO's passen bij deze trend. Overigens moet juist bij deze twee laatste

voorbeelden opgemerkt worden dat de deregulering niet zo snel gaat als wel eens gesug-

gereerd wordt. In beide gevallen is het tot nu toe gebleven bil discussies en zijn er nauwe-

lijks regelingen feitelijk veranderd.
13   Met het dynamisch karakter van de arbeidsruil wordt ook een belangrijk verschil met een

arbeidsovereenkomst blootgelegd. Een arbeidsovereenkomst wordt tijdens de looptijd zel-
den gewijzigd, terwijl de verwachtingen van het psychologisch contract dat wei doen.

14 Dit aspect van de arbeidsrelatie komt overeen met wat in het model van Smoorenburg et
al. co8rdinatiemechanismen als constituerend element van de arbeidsrelatie wordt ge-

noemd.
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15  In Nederland en Belgie kan men grofweg zeggen dat de verdeling tussen externe en in-
terne reguleringskaders gebaseerd is op wat men wel het sociale compromis noemt: vak-
bonden mogen meepraten over de voorwaarden waaronder arbeid mag worden ingezet,
maar de feitelijke inzet (lees organisatie) van die arbeid in het productieproces vormt (bin-
nen zekere grenzen) het alleenrecht van het management.

16   De besproken onderzoeksvragen vloeien uit het analyse - en denkmodel voort. In het laat-
ste hoofdstuk zullen weg een aantal van deze onderzoeksvragen opnieuw bespreken om-
dat ze in de nabije toekomst van bijzonder belang zullen worden.

17 Het (mogelijk) verband tussen type arbeidsrelatie en beheerssystemen, ingedeeld naar vier
hoofdterreinen.

aard relatie (naar stroombeleid stimulerings- arbeldsbeleid         ontwikkelings-
Williamsonl beleid beleid

spotrelatie - accent op in- - prestatie- - smalle een- - ontwikkelings-
en uitstroom beoordeling en voudige taken beleid ontbreekt

beloning cf. markt - aansturing via
hi&rarchie en
regels

bureaucratische - ook beperkte - functie- en -
functies zijn in -

ontwikkeling is.
relatie doorstroom via ancienniteits- reeksen gegroe- gericht op betere

vaste functie- beloning geba- peerd functievorvulling
ladders mogelijk seerd op intern - functie- en ervarings
- opieidbaarheid geori6nteerde overgangen zijn opbouw
wordt een functiewaarde- gedefinieerd
selectiecriterium ringssystemen

professionele -nadruk op in- - functiebeloning - functies worden - ontwikkeling
relatie en uitstroom op basis van sterk individueel gericht op ver-

- interne en exter- extern ingevuld dere professiona-
ne arbeidsmarkt georianteerde lisering en
zijn met elkaar functiewaarde- employability
verweven ringssystemen - ontwikkeling is

ook een incentive

clanrelatie - selectie voor - ge'individuali- - functies zijn -ontwikkelingten
loopbaan seerde belonings- vloeiend dienste van

- nadruk op door- systemen op - veel teamwerk verandering en
stroom basis van verdien- vernieuwing van
- uitstroom wordt sten en potentieel de organisatie
verhuld - ontwikkeling is

ook een incentive
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Reflecties over HRM: Inleiding

Wat is HRM? Een specifieke managementbenadering als antwoord op de
nieuwe functie-eisen die aan organisaties worden gesteld? Een wetenschap-
pelijk onderbouwde managementtheorie met een hoog descriptief en empi-
risch gehalte? (Doorewaard en De Nijs, 1998) Of slechts een richtinggevend
(maar wel zeer appellerend) idee dat een functie vervuld heeft in de jaren
tachtig, maar dat nu weer op zijn retour is?
Die vragen staan in dit deel centraal.

De drie artikelen die in dit deel zijn opgenomen, zijn in verschillende perio-
den geschreven en het is dan ook niet helemaal toevallig dat bovenstaande
vragen in de gegeven volgorde aan de orde komen. In het begin stond na-
tuurlijk de vraag centraal wat HRM feitelijk was; welke management-
praktijken w61 en welke er niet toe gerekend moesten worden; welke condi-
ties vervuld moesten worden en onder welke omstandisheden I=IRM effec-
tief zou kunnen zijn:Het is de fase van de eerste conceptualisering van het
begrip en in die traditie past het eerste artikel in dit deel.

0 In de tweede fase wordt de I=IRM-theorie veel meer bevraagd op zijn empi-
risch gehalte: zijn de assumpties die eraan ten grondslag liggen, wel juist?
Zijn effecten van deze managementaanpak empirisch aantoonbaar? En waar

zijn blinde vlekken in deze managementtheorie? Die vragen staan centraal
in het artikel dat ik in 1991 samen met Paauwe schreef. Het was (in Neder-
land) een van de eerste kritische benaderingen van het HRM-fenomeen.
Terwijl in de vorige twee fasen HRM nog steeds gezien wordt als een (zij het
onder condities) nastrevenswaardige managementpraktijk, in de derde fase
worden op grond van een toenemende stroom aan resultaten van empirisch
onderzoek steeds meer vragen daarbij gesteld.ln het derde artikel is de vraag
dan ook niet meer of HRM een managementpraktijk of -theorie is, maar wat
HRM-denkbeelden betekend hebben in een meer omvattende discussie om-
trent de vraag hoe richting en inhoud van het sociaal-economisch beleid (op
macro-, meso- en microniveau) in Nederland vormgegeven zou moeten
worden. In dat artikel wordt HRM dus meer opgevat als een ideologisch
statement dat in een bepaalde context (meer concreet: die van de jaren tach-
tig) een appellerende, bewustmakende en mobiliserende rol vervuld heeft.
In die zin spreek ik in dat artikel dan ook van het HRM-discours: het taal-
spel, om een postmodernistisch woord te gebruiken, dat in een proces van
sociale verandering een belangrijke rol vervult.
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Uit de volgende artikelen komt naar voren dat naar mijn mening de opvat-
ting dat HRM een radicaal andere personeelsmanagementaanpak is, hoe lan-
ger hoe minder houdbaar is. Die opvatting is gebaseerd op de antwoorden
die naar aanleiding van mijn onderzoeken op eerder gestelde vragen te ge-
ven zijn.
HRM is geen specifiek te begrenzen andere managementpraktijk. Daarvoor
zijn de criteria, nodig om deze benadering te onderscheiden van meer tradi-
tionele aanpakken, te vaag en zelfs tegenstrijdig.
HRM is ook geen nieuwe managementtheorie. De Nijs (1998) heeft recent
een opsomming gegeven van assumpties die aan toonaangevende model-
len van HRM ten grondslag liggen.
'High performance'-modellen gaan uit van:
-  de verwachting dat een personeelsstrategie die 'matcht' met de onder-

nemingsstrategie, zal leiden tot een meer succesvolle prestatie van de
onderneming in haar totaliteit;

-   de verwachting dat personeelsstrategieen zich coherent en rationeel la-
ten ontwikkelen vanuit gegeven ondernemingsstrategieen;

-  de veronderstelling dat vanuit een coherente visie instrumenten op de
verschillende kerngebieden in onderlinge samenhang kunnen worden
ontwikkeld;

-  de veronderstelling dat in onderlinge samenhang ontwikkelde instru-
menten leiden tot een betere en hogere prestatie van medewerkers;

-  de veronderstelling dat elk afzonderlijk kerngebied van personeels-
management kan worden gerelateerd aan de prestatie van zowel de werk-
nemer als de ondememing.

Het model van 'high commitment' gaat uit van:
-  de aanname dat de strategie van zogenoemde nieuwe productie- en

organisatieconcepten als de meest effectieve en universele oplossing kan
worden beschouwd om als onderneming antwoord te geven op de
nieuwe functie-eisen van kwaliteit, flexibiliteit en innovatie;

-  de veronderstelling dat deze nieuwe arbeidsconcepten leiden tot inte-
gratie en hoger commitment van werknemers;

-   de aanname dat sterk geintegreerde en betrokken werknemers een be-
tere en hogere prestatie leveren;

-  de veronderstelling dat 'high commitment worksystems' tegelijkertijd
een hoger economisch en sociaal rendement opleveren (hogere
productiviteit en meer voldoening bij werknemers);

-  de veronderstelling dat grootschalige toepassing van het HRM-concept
door ondernemingen zal leiden tot een verhoging van het maatschappe-
lijk welzijnsniveau' (De Nijs, 1998: 42-43)
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De meeste van deze assumpties zijn niet theoretisch onderbouwd, laat staan
dat ze empirisch getoetst zijn, zo stelt De Nijs (ibid.: 42). In feite moet echter
vastgesteld worden dat bij een groot aantal van deze assumpties op basis
van empirisch onderzoek vraagtekens gesteld moeten worden. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de assumptie dat vanuit een ondernemingsstrategie een
coherente en rationele personeelsstrategie ontwikkeld kan worden. Onze
analyse naar deze vooronderstelling nuanceert deze stellingname aanzien-
lijk (zie De relatie tussen bedrijfsbeleid en personeelsmanagement) Ook de aan-
name dat nieuwe productie- en organisatieconcepten als de meest effectieve
en universele oplossing kunnen worden beschouwd om te voldoen aan de
nieuwe performance-eisen waaraan ondernemingen blootstaan, wordt door
Lammers et al. (1997) op grond van onderzoek ook ten zeerste betwijfeld.
En tenslotte moet, gezien de verhoogde werkdruk (zie HRM-denkbeelden: de
balans opgentaakt) zeker betwij feld worden of de veronderstelling juist is dat
er door toepassing van HRM-concepten sprake zal zijn van een algemeen
verhoogd maatschappelijk welzijnsniveau.
Overigens zou het zeer de moeite waard zijn om ook de andere door De
Nijs genoemde assumpties van zowel het 'high performance'- als van het
'high commitment'-model aan de empirie te toetsen.

Het antwoord op de derde vraag uit de inleiding is dan ook dat het'succes
van het HRM-denken niet gebaseerd is op de feitelijke prestaties van dit model,
maar op het feit dat het in een meer marktgerichte benadering van orgard-
saties en van personeel een belangrijke legitimerende functie heeft vervuld.
Nu weer vragen worden gesteld bij dat marktdenken, verliest ook dit HRM-
denken wat van haar glans.
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Human Resource Management: schone schijn of
sprong voorwaarts?

F. Kluytmansi

Human Resource Management (HRM) ligt goed in de markt. Boeken over dit onder-
werp worden goed verkocht, seminars druk bezocht. HRM lijkt personeelsmensen
eindelijk te bevrijden van hun negatieve imago. -Wat echter met HRM bedoeld wordt,

.Yi  onduideliik. In allerlei geschriften wordt een wisselende inhoud aan de term  
gegeven. Dit vormt de aanleiding om op grond van de bestaande literatuur te track-
ten een wat nauwkeuriger afbakening van het begrip teformuleren. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen HRM als een normatief-ideologisch concept, HRM als
Beleid ten aanzien van het Menselijk Potentieel en HRM als een 'quantumsprong':
em  verandering,  die  kwalitatief op  alle  fronten  afwijkt  van  het  voorgaande  en  zich
slechts zal voordoen bi) het optreden van een aantal specifieke onistandigheden.

De onduidelijkheid over de term HRM treffen we bijvoorbeeld aan in het
recent verschenen boek van Vloeberghs (1989) over dit onderwerp. Hoewel
dit boek over het geheel genomen van gedegen kwaliteit is, gebruikt
Vloeberghs de term de ene keer als een neutrale benaming voor de in een
organisatie gevolgde personeelsstrategie, terwijl hij er de andere keer een
specifieke inhoud aan toekent, wanneer hij het heeft over 'een volwaardige
opvatting van HRM' (Vloeberghs: 14) en over 'ondernemingen die het HRM-
model beter benaderen' (ibid.: 54).
Een betere afbakening van het begrip is om meerdere redenen gewenst:
-   De veronderstelling dat HRM bijdraagt tot het effectief functioneren van

organisaties, kan alleen empirisch vastgesteld worden wanneer helder
is wat onder HRM moet worden verstaan. Het risico is anders dat HRM
'will be talked or written into existence, independently of practice, and
then, on the basis of a few cases, will be assumed to be practiced' (Guest,

1987: 505).
-    Personeelsmanagers zijn vanwege hun lage status in arbeidsorganisaties

bijzonder gevoelig voor modieuze managementtrends waarvan zij het
idee hebben dat hun status daardoor kan worden verhoogd. Deze trend-
gevoeligheid (die o.a. in het onderzoek van Poole e.a. (1981) en van Tor-
rington (1988) naar voren komt) leidt er vaak toe dat zaken omarmd
worden die achteraf eerder de status van het vak aantasten dan goed
doen. Ook om die reden is het gewenst te weten wat HRM eigenlijk is.

-    Een nauwkeurige afbakening van HRM kan ook zicht bieden op de rand-
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil deze strategie tenslotte ook
daadwerkelijk effectief zijn. Momenteel wordt nog te veel gedacht van-
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uit uniforme regels en benaderingen voor verschillende organisaties. Dif-
ferentiatie van personeelsmanagementstrategieen in samenhang met
specifieke organisatorische kenmerken en omstandigheden komt daar-
door onvoldoende aan de orde.

-    De discussie over HRM speelt zich tot nu toe vrij geisoleerd af in kringen
van het personeelsmanagement. Een verbinding met ontwikkelingen in
de arbeidssociologie (bijv. over de opkomst en verbreiding van nieuwe
productieconcepten) en in de organisatiesociologie (over de hernieuwde
aandacht voor het culturele en zingevende aspect in arbeidsorganisaties)
wordt nauwelijks gelegd. Een nadere analyse van het begrip kan deze
verbindingen blootleggen en het inzicht in ontwikkelingen vergroten.

Kortom, er zijn voldoende redenen om de term HRM aan een nadere analyse
te onderwerpen. In dit artikel zalik een onderscheid maken tussen drie ver-
schillende benaderingen van HRM. Bij ieder van deze benaderingen zal ik
trachten aan te geven:- welke basisassumpties eraan ten grondslag liggen;
-  of in de praktijk trends waarneembaar zijn die overeenkomen met de

omschreven benadering;
- welke randvoorwaarden vervuld moeten zijn, wil toepassing effectief

zijn;
- welke verbindingen te leggen zijn met thema's en discussies in andere

vakgebieden.
Maar eerst iets over de herkomst van de term.

1            De herkomst van de term HRM

Volgens Vloeberghs wordt de term HRM voor het eerst gebruikt in een arti-
kel van Miles over de mogelijke functies van participatie. Miles vergelijkt in
dat artikel het Human Relations-model met het Human Resources-model.
Terwijl in het eerste model participatie wordt gezien als een middel om
weerstand tegen besluiten te verminderen en de instemming met besluiten
te vergroten, is in het Human Resources-model participatie een middel om
de kwaliteit van de besluitvorming te vergroten door beter gebruik te ma-
ken van de aanwezige kwaliteiten van de deelnemers aan het overleg.
Organisatieleden worden in dit model gezien als 'reservoirs of untapped
resources' (Vloeberghs, 1989). Deze relatie tussen het gebruik van Human
Resources en de kwaliteit van de organisatie bestaat inderdaad nog steeds
in theorieen omtrent HRM (zie verder).
Een andere en meer directe link tussen HRM en eerdere theorievorming is te
vinden in 'Human Capital'-benaderingen, waarbij medewerkers gezien
worden als kapitaal van de onderneming. Het meest uitgewerkt vinden wij
dit idee terug in wat wordt genoemd de Human Resource Accounting-me-
thode. Dit is een methode die in de jaren zestig in Amerika werd gepropa-
geerd en die beoogde de geaccumuleerde kennis en ervaring van een orga-
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nisatie te waarderen en in de jaarrekening tot uitdrukking te brengen. Bo-
vendien, en hier zien wij een belangrijke gelijkenis met HRM, moesten kosten
voortvloeiend uit gericht personeelsbeleid beschouwd worden als investe-
ringen in menselijk kapitaal, waarvan men verwachtte dat daar in de toe-
komst opbrengsten tegenover zullen staan. Opleiden van mensen is in deze
benadering investeren in mensen, wat op termijn kan leiden tot hogere op-
brengsten.
De bedrijfseconomische invalshoek Van HRA is echter vastgelopen door pro-
blemen van boekhoudkundige aard. Wat moet men bijvoorbeeld tot de in-
vesteringen in mensen rekenen en wat niet; welke afschrijvingsmethode moet
men kiezen enzovoorts (Kluytmans e.a., 1988). De idee om mensen als kapi-
taal en kosten als investeringen te beschouwen treffen wij echter nog steeds
in HRM aan.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat in Engelstalige gebieden de term
HRM Ook vaak synoniem is met wat wij personeelsmanagement noemen. Zo
spreekt Lawrence in een historisch overzicht van HRM over opeenvolgende
HRM-modellen vanaf de industriele revolutie tot nu toe.

In de jaren tachtig dook de term in een meer specifieke betekenis in Ame-
rika op en waaide over naar Europa, waar zij gretig werd overgenomen,
omdat het personeelsbeleid juist in een identiteitscrisis verkeerde en naar-
stig op zoek was naar een nieuw gezicht. Het samenvallen van het gebruik
van de term met een algehele herorientatie of verzakelijking van het
personeelsbeleid doet de precieze betekenis geen goed. Vaak lijkt de term
gebruikt te worden als een faqade om de eigen onmacht om positie te kie-
zen in dit heroriantatieproces te camoufleren. De eerste betekenis die wij
zullen bespreken, heeft veel kenmerken van deze trend.

2           HRM als normatief-ideologisch concept

De term HRM komen wij het vaakst tegen in de normatief-ideologische beteke-
nis. Daarmee bedoelik dat niet beschreven wordt wat HRM is, maar in welke
richting het personeelsmanagement zich zou moeten ontwikkelen. Voorbeel-
den van deze benadering zijn er te over en ze zijn vooral te vinden in de wat

populairdere managementliteratuur. Ik volsta met een voorbeeld: in het
Maandblad Bedrij»dministratie en Organisatie kenmerkt De Lusenet HRM als
Volgt:
-   een benadering van de factor arbeid als een bron van opbrengsten;
-   ruimte voor de werknemer als meesturend potentieel;
-   integratie van het sociaal beleid in het ondernemingsbeleid.

Bij de toelichting op deze drie kenmerken overheerst het werkwoord moe-
ten: 'medewerkers moeten niet als lasten- of kostenpost worden beheerd of
beheerst...' en even verderop: 'de organisatiestructuur en het arbeids-
voorwaardenbeleid moeten ruimte bieden aan individuele varianten' (De
Lusenet, 1989).
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Deze nogal radicale omslag in strategie wordt bovendien voorgesteld als
een voluntaristisch verschijnsel: het is eerst en vooral een verandering in
het managementdenken. Over oorzaken en achtergronden wordt niet of
nauwelijks gerept. Wel wordt voortdurend verwezen naar in tijd samen-
hangende verschijnselen, zoals de opkomst van nieuwe technologiean,
globalisering van markten, grotere concurrentie, de noodzaak flexibeler te
opereren, enzovoorts, maar hoe de relatie is tussen deze verschijnselen en
HRM wordt niet nader gespecificeerd. Somrnige auteurs plaatsen HRM in een
historisch kader. HRM wordt dan gezien 'als een ontwikkeling van het
personeelsbeleid die de (positieve) essenties van alle voorgaande stadia ex-
pliciet in zich verenigt' (Tissen, 1987).
De ontwikkeling in het personeelsbeleid, van personeelsbeheer tot aan HRM,
wordt voorgesteld als een ontwikkeling in het managementdenken. HRM
wordt gepresenteerd als de strategie waarin het management de tegenstel-
ling tussen individu en organisatie, die zolang haar denken heeft beheerst,
uiteindelijk moet overwinnen door aan de mens een centrale plaats toe te
kennen.

Bovendien wordt de ontwikkeling voorgesteld als een autonoom proces dat
aan geen organisatie voorbij zal gaan. Bestaande verschillen tussen organi-
saties worden verklaard door verschillen in ontwikkelingstempo tussen or-
ganisaties. Eens zal echter overal HRM zijn intrede doen.
Dergelijke historische verklaringen treffen wij ook aan bij Nkomo (1982),
Fombrun e.a. (1984) en Lawrence (1985).

De benadering van HRM in bovengeschetste zin heeft in mijn ogen een aan-
tal gevaarlijke kanten. Op de eerste plaats wordt de voorgestelde visie on-
voldoende in operationele zin vertaald. Daardoor wordt de toch al aanwe-
zige kloof tussen pretenties en daden in het personeelsvak alleen maar ver-
groot. Wanneer de HRM-visie niet vertaald kan worden in de praktijken van
alledag, zal de personele functie zich opnieuw (en nog verder) vervreem-
den van andere bedrijfsfuncties en -leden.
Op de tweede plaats heeft de discussie over HRM in bovengeschetste bete-
kenis een zeker gesloten en daardoor mystiek karakten Het werkveld wordt
verdeeld in hen die het licht wel en hen die het nog niet zien. Gevolg is dat
binnen de groep van HRM-adepten nauwelijks ruimte is voor kritische kant-
tekeningen, die toch zeker de moeite waard zijn. Ik noem enkele van deze

kanttekeningen. Het geloof in de onbegrensde ontwikkelingsmogelijkheden
van mensen, dat eigen is aan dit HRM-denken, gaat voorbij aan de vraag wat
gedaan moet worden met mensen die niet aan deze norm kunnen voldoen.
Het accent op maximale betrokkenheid van de mens bij de organisatie gaat
voorbij aan het feit dat die betrokkenheid in &n klap ongedaan gemaakt
kan worden door overnames en reallocatiebesluiten. Het vaak impliciete
streven van het management om in het kader van een modern HRM-beleid

arbeidsverhoudingen te individualiseren, omdat mensen mondig genoeg
zouden zijn om voor zichzelf te zorgen, gaat voorbij aan de vraag hoe maat-
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schappelijke vraagstukken die samenhangen met het ondernemen, hun ver-
taling krijgen in het beleid (Voor een uitgebreide bespreking van deze vra-
gen zie Bolweg en Kluytmans, 1989).
Op de derde plaats wordt in deze benadering in het geheel geen rekening
gehouden met verschillen tussen organisaties en daarmee met verschillen
in strategie op het terrein van personeel en organisatie. Het genuanceerd
denken over de samenhang tussen organisatiekenmerken en personeelsstra-
tegieen, dat in het vakgebied gestalte begon te krijgen, lijkt weer plaats te
maken voor globale uniforme concepten, waarnaar iedere organisatie zich
moet richten.
Het is dit gebruik van de term HRM die aan vele critici van het personeelsvak
voeding geeft aan de opmerking dat het slechts gaat om gebakken lucht.
Alleen om die reden al zouden personeelsmensen serieuzer met hun vak
om moeten gaan en het klakkeloos overnemen van termen moeten vermij-
den.

3          HRM als Beleid Menselijk Potentieel (BMP)

Vloeberghs stelt in zijn boek voor, in het Nederlandse taalgebied te spreken
over Beleid Menselijk Potentieelin plaats van over Human Resource Mana-
gement. Omdat deze benaming minder indrukwekkend klinkt denk ik dat
deze term niet ingeburgerd zal raken. Toch geeft zij goed weer wat volgens    sommige auteurs onder HRM moet worden verstaan: een geintegre€de visie ,
op en aanpak van de in-, door- en uitstroom van personeel, zodat deze spoort
met het strategisch beleid en optimaal gebruik wordt gemaakt van het aan-
wezige potentieel. Het accent in deze benadering komt te liggen op selectie-
criteria voor de langere termijn, vroegtijdige detectie van potentieel, aange-
paste beloningsvormen gekoppeld aan gewenste prestaties en voortdurende
ontwikkeling van potentieel in samenhang met de gekozen strategie

 Vloeberghs, 1989).bleutelwoorden in deze benadering zijn integratie en kwaliteit. <EEEDwordt in twee richtingen nagestreefd. De sturing van mensen binnen en
door de organisatie staat in functie van strategische doelen (verticale inte-
gratie), dat wil zeggen dat bij het uitzetten en kiezen van een strategie de
aanwezige kwaliteiten van personeel expliciet in de overweging mee wor-
den genomen. In horizontale zin wordt integratie nagestreefd door tot dan
toe betrekkelijk losstaande sturingsinstrumenten zoals selectie, beoordeling,
opleidingen en loopbaanbegeleiding meer op elkaar af te stemmen en met
elkaar te integreren. Selectie-instrumenten dienen bijvoorbeeld niet alleen
vast te stellen over welke kwalificaties iemand beschikt, maar ook welke  -
potentiale capaciteitendekandidaatinhuisheeft, die voor ziin verdere loop-,
baan en voor de oreanisatie in de toekomst van hplang zija De opkomst
-
van de assessment center-methode als selectiemiddel hangt hiermee samen.
Het tweede sleutelwoord in deze benaderin   a  kent volgens Guest
een aantal aan elkaar gerelateerde dimensies. I<waI teit heeft zowel betrek-
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king op het niveau van het aanwezige personeel als op de prestaties die
door hen geleverd worden. Voortdurende ontwikkeling van de kwaliteiten
van het personeel en het stellen van uitdagende doelen vormen de basis
van deze benadering. Afgeleid van dit kwaliteitsideaal is dat het publieke
imago van het bedrij f, vooral op het terrein van HRM, positief moet zijn om
potentieel van een hoge kwaliteit te kunnen werven en aan de organisatie te
kunnen binden (Guest, 1987: 515).
De benadering van HRM in deze betekenis is nauw verbonden met de aan-
dacht die strategie, cultuur en kwaliteit in de recente managementliteratuur
krijgen. De relatie tussen strategische doelenenhet menselijk potentieel ligt
voor de hand. Cultuur wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de
strategie. Zij zorgt voor een gemeenschappelijk kaderen stuurt mensen aan.
Kwaliteit heeft niet alleen betrekking op producten en productieprocessen,
maar strekt zich evenzeer uit tot de kwaliteit van het personeel, in het bij-
zonder van het management. Bij benaderingen als MANs, Just-in-time en
recente denkbeelden over kwaliteit treffen wij vrijwel steeds deze combina-
tie van elementen aan: mensen zijn het voornaamste kapitaal van de organi-
satie en hun potentieel moet optimaal benut worden om kwaliteit en flexi-
biliteit te kunnen bereiken.
Ook in empirisch onderzoek treffen wij conclusies aan die de bovengeschetste
tendens lijken te bevestigen.
In de eerste plaats kan gewezen worden op de toenemende opleidingsin-
spanningen in bedrijven. Die groei voltrekt zich niet op alle fronten. Vooral
staffunctionarissen, leidinggevenden en toezichthoudend personeel nemen
een belangrijk deel van deze groei voor hun rekening (Mulder en Plomp,
1988). Deze eenzijdige aandacht voor de in strategische zin meest relevante
categorieen van personeel wordt ook geconstateerd door Warmerdam en
Van den Berg. 'In hoogopgeleid personeel van middelbare leeftijd wordt
geYnvesteerd, jongeren worden rechtstreeks van de arbeidsmarkt betrokken,
terwijl ouderen, vrouwen en werknemers met een zeer lage vooropleidin ,

die in bedrijven restarbeid vervullen, niet beschouwd lijken te worden als
human capital' zo luidt hun conclusie. Deze segmentering binnen de orga-
nisatie kan grote gevolgen hebben. 'Omdat het hier gaat', zo vervolgen zij,
'om categoriean die ook op de externe arbeidsmarkt een kwetsbare positie
innemen, kan dit in de toekomst een wezenlijk maatschappelijk probleem
gaan vormen' (Warmerdam en Van den Berg, 1989). Integratie van sturings-
mechanismen met betrekking tot de doorstroming van personeel komt ook
tot uiting in het toenemende belang van de interne arbeidsmarkt. Deze ten-
dens wordt zowel geconstateerd in een onderzoek van Scholten (1984) als
in het eerder aangehaalde onderzoek van Warmerdam en Van den Berg.
Deze laatsten wijzen bovendien op een paradoxale tendens met betrekking
tot het intern arbeidsmarktinstrumentarium. Enerzijds zien wij i .de deer
henonderzochte bedrijven en instellingen een afbouw yan het bestaande
arbeidsmarktinstrumentarium, anderzijds zien zij ook tenden-sen tot verder-
--
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gaande regulering en structurering van de interne arbeidsmarkt. Letterlijk
stellen zij, dat'tendensen van deregulering en decentralisering van het be-
staande arbeidsmarktinstrumentarium samengaan met integratie van elemen-
ten ervan op een hoger niveau van structurering doordat zij worden opgeno-
men in systemen van integrale personeelsplanning. Eindperspectief lijkt
daarbij te zijn een verdere integratie van diverse facetten van het personeels-
beleid (waaronder het interne-arbeidsmarktbeleid) in vormen van Human
Resource Management en op langere termijn een verdere integratie van
personeelsplanning en personeelsbeleid met het algemene ondernemings-
beleid' (Wamerdam en Van den Berg, 1989: 47, cursivering FKL). In dit citaat
komt de eerder gesignaleerde horizontale en verticale integratie duidelijk
tot uiting. Stuurinstrumenten op deelgebieden worden opgenomen in meer
integrale stuurmechanismen, waarbij tevens een duidelijkere koppeling tot-
standkomt met het algemene ondernemingsbeleid.
Tenslotte kan men in de vakliteratuur een hernieuwde aandacht voor ma-
nagement development en loopbaanplanning signaleren. Daarbij gaat de
aandacht minder uit naar formele planning- en opvolgingsschema's, maar
meer naar kweekvijvermodellen, waaruit veelbelovend potentieel wordt
gevist.
De toenemende aandacht voor sturingsmechanismen met betrekking tot de  '
interne arbeidsmarkt kan uitgelegd worden als de empirische neerslag van
een HRM-visie zoals die in het vorenstaande is beschreven.

04    Om een aantal redenen is deze benadering van HRM, zeker in vergelijking
met de derde nog te bespreken benadering, een-beEerkip

0 Op de eerste plaats worden productie- en arbeidssystemen als een gegeven
beschouwd en betreft deze visie slechts een herijking van bestaande personele
instrumenten.

 In
de tweede plaats is de aandacht sterk microgeorienteerd. Vooral de rela-

tie individu-organisatie staat in het brandpunt van de belangstelling. Aan
vragen van meso- en macroniveau wordt nauwelijks aandacht geschonken.
Tenslotte lijkt deze benadering zich te beperken tot strategisch relevante
categorieen van personeel. In industriele bedrijven is dat management- en
stafpersoneel. In kennisintensieve bedrijven, zoals adviesbureaus, software-
houses, uitgeverijen enzovoorts betreft het ook hoogopgeleid uitvoerend
personeel met een sterke arbeidsmarktpositie. Het dynamische interne-
arbeidsmarktbeleid lijkt vooral ingegeven te worden door de zuigkracht
die deze organisaties van de externe arbeidsmarkt ervaren. Daarnaast speelt
zeker ook een rol dat de dynamiek in de omgeving vraagt om een in func-
tionele zin flexibel personeelbestand, zeker op strategisch kritische plekken
in de organisatie.
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4          HRM als een quantumsprong

In een derde benadering van HRM wordt deze voorgesteld als een integraal
nieuwe managementstrategie, waarbij een andere verhouding tussen mensen en
overigeproductiemiddelen wordt nagestre€fd. Deze benadering treffen wij vooral
aan in het werk van auteurs die verbonden zijn aan de Harvard Business
School (Beer, Walton, Spector en Lawrence, 1984; Walton en Lawrence, 1985).
Meer dan bij anderen staan bij hen bestaande productie- en organisatie-
concepten ter discussie. Sleutelwoorden zijn, flexibiliteit en betrokken4eid

0 (commitment). De achterliggende redenering is als volgt.
Het streven naar een grotere flexibiliteit en betrokkenheid wordt ingegeven
door de veranderingen die zich voordoen op de afzetmarkt en de techno-
logiemarkt. Door verscherpte concurrentie wordt in sommige sectoren de
productie van standaardgoederen verdrongen door een meer gedifferen-
tieerd productenpakket, waarvan de specificaties in sterke mate gedicteerd
worden door de klant. Ook de levenscyclus van producten neemt onder
invloed van datzelfde dictaat af. Concurrentie op een dergelijke markt is
alleen mogelijk wanneer snel en flexibel gereageerd kan worden op de eisen
van de klant.

0 Flexibiliteit kan enerzijds gezocht worden door het arbeidsvolume te laten
varieren met het productievolume (numerieke flexibilisering); anderzijds
door de introductie van rtieuwe flexibele technologie en het creeren van flexi-
bele productie- en organisatiestructuren. Enige vrije handelingsruimte, multi-
inzetbaarheid en een voortdurend op peil gehouden deskundigheid van
medewerkers zijn de voorwaarden voor het adequaat functioneren van der-
gelijke systemen.
Een dergelijke arbeidstaakstructuur verhoudt zich slecht met een traditio-
nele personeelsaanpak, die gericht is op controle en beheersing en die eer-
der verstarrend dan vernieuwend werkt. Het stimuleren van eigen verant-
woordelijkheid, initiatief en zelfcontrole betekent dat externe controle ver-
vangen moet worden door vormen van 'insidious control' (Blau en

o Schunherr, 1971): de medewerker moet zoveel mogelijk betrokken worden
bij werk en organisatie. Ook arbeidsverhoudingen die gebaseerd zijn op
controversiale relaties tussen management en werknemers, moeten vervan-
gen worden door verhoudingen met een meer individueel en direct overleg-
karakter.
HRM in deze betekenis beperkt zich dan ook niet tot het ontwikkelen van
menselijk potentieel, maar betreft alle aspecten van het arbeidsbeleid: zo-
wel een herziening van arbeids- en productietechnische concepten, alsook
een verandering op het terrein van personeelsmanagement en arbeids-
verhoudingen. Om die reden heb ik elders deze benadering aangeduid als
een quantumsprong: een verandering in de configuratie arbeid, techniek en
organisatie, die kwalitatief op alle fronten afwijkt van het voorgaande en
die zich slechts zal voordoen bij het optreden van een aantal spec(fieke omstandig-
heden (Kluytmans, 1989): namelijk wanneer de noodzaak bestaat om flexi-
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bel, snel en op rnaat te opereren op de markt en wanneer deze flexibiliteit en
snelheid vooral gezocht worden in vernieuwing van technologie en in ver-
andering van productie- en arbeidsorganisatorische concepten.
De betekenis van HRM, zoals ik die in het voorgaande geschetst heb, is nauw
verwant aan de discussie omtrent de gevolgen van de invoering van nieuwe
technologie voor de kwaliteit van de arbeid. In een bespreking van dit vraag-
stuk constateren Buitendam e.a. (1987) dat het beeld in de literatuur ver-
warrend is. Sommigen voorspellen een gelijktijdig voorkomen van degra-
datie- en regradatietendensen (Kern en Schumann, 1984), anderen een con-
vergentie van uitvoerende en meer regelende en sturende taken (Wentink
en Zanders, 1985). Deze discussie zal nog wel enige tijd aanhouden tot in de
praktijk duidelijk wordt welke richting ingeslagen zal worden.
Wel is duidelijk dat bij de keuze de managementvisie van doorslaggevende
betekenis is. Deze keuze voor verdergaande arbeidsdeling of voor
rekwalificatie van arbeid wordt volgens een onderzoek van Sabel (1982) in
grote industriele ondememingen mede bepaald door de mate waarin men
gedwongen wordt op de druk van de markt te reageren. Blivenondeme-
alen productgericht opereren, dan treedt verdere arbeidsdeling op. Is de
strategie echter meer marktgericht, dan zal dat vaker leiden tot de invoe-
ring van nieuwe productie- en arbeidsconcepten en tot rekwalificatie van
arbeid (naar: Buitendam e.a., 1987). In dit onderzoek vinden wij dus een
empirisch derivaat van de bovengeschetste ontwikkeling.
Ook Van Hootegem (1987) constateert in een onderzoek bij twintig Belgische
bedrijven naar de opkomst van nieuwe productieconcepten dat structurele
markt- en organisatieomstandigheden de aard van het personeelsbeleid con-
ditioneren. Slechts in een beperkt aantal door hem onderzochte onderne-
mingen (drie van de twintig) was in zijn ogen sprake van HRM in boven-
bedoelde betekenis. In die gevallen werd niet gekozen voor een functionele
productieorgarlisatie, I}Oaar voor toe;2 aing.Man-helcel- en-groeRIBIjnci gi_
woreenleclinalogie met een duidelijk_'tnnlicar:,irter: waarrinnr.de_geb::ui.--
kervoldoend££jsen vrilheislbgladellokerhield-enxeor.zakeelmogelijk.taak.
jntegratie in plaats van taaksegmentatie.2 Daaraan parallel wordt een HRM-
systeem ontwikkeld dat deze benadering van arbeid ondersteunt: zorgvul-
dige rekrutering van relatief hooggeschoolde werknemers, voortdurende
opleiding en vorming als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden,
goede arbeidsvoorwaarden en een stelsel van op het individu gerichte
arbeidsverhoudingen door direct overleg en intensieve communicatie. Met
andere woorden: er is sprake van een integrale herziening van het arbeids-
beleid.

Het voorgaande betekent dat HRM in deze meest uitgebreide betekenis sa-
mengaat met veranderingen in de arbeids- en productieorganisatie en daar
niet los van kan worden gezien. Het betekent ook dat wij de toepassing van
HRM in deze zin slechts in een beperkt aantal gevallen tegen zullen komen.
Een dergelijke radicale omslag in de benadering van de factor arbeid brengt
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namelijk ook risico's met zich mee op het vlak van de beheersing van
werknemersgedrag. Daarom zullen die bedrijven en instellingen die min-
der door omstandigheden gedwongen worden hun productgerichte werk-
wijze op te geven (denk aan overheidsinstellingen, non-profit-instellingen
en kleinere en middelgrote ondernemingen) voor- en nadelen van een der-
gelijke ombouw tegen elkaar afwegen. Verwacht mag worden dat wij daar
deze vorm van HRM niet snel aan zullen treffen vanwege de eerdergenoemde
risico's. HRM heeft in deze betekenis (evenals trouwens in de eerder behan-
delde betekenis van BMP) ook alleen betrekking op de mwerknmers, die
voor het functioneren van het systeem van cruciaal belang zijn. Voor andere
personeelscategorieen binnen een en dezelfde organisatie kan een geheel
andere personeelsstrategie gevolgd worden. De opkomst van HRM gaat vaak
gepaard met een uitstoot van arbeid. Dat leidt tot de paradoxale situatie
'dat de kwaliteit van het personeelsmanagement toeneemt naarmate de
arbeidsintensiteit afneemt' (Bolweg, 1989). Het belang van de overblijvende
arbeid neemt toe door de omvang van de kapitaalsinvesteringen en het gro-
tere afbreukrisico dat werken met deze systemen met zich meebrengt.

5          Samenvatting en slot

HRM is een meerduidig begrip. Vaak wordt het gebruikt als een synoniem
voor modern personeelsmanagement. Soms wordt vooral het belang van
de ontwikkeling van menselijke middelen met deze term onderstreept. In
een beperkt aantal gevallen heeft HRM betrekking op een specifieke
managementstrategie die gericht is op het realiseren van een andere ver-
houding tussen mensen en overige productiemiddelen. Het door elkaar
gebruiken van deze betekenissen heeft HRM in korte tijd tot een container-
begrip gemaakt, waar meer mee verdoezeld dan opgehelderd wordt. Het
verdient daarom aanbeveling dat auteurs, wanneer zij deze term in de mond
nemen, eerst expliciteren waar zij het over hebben: over schone schijn of
over een echte sprong vooruit.

Noten

1    Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1989, jaar-
gang 5, nr 4.

2 Deze omschrijving van Nieuwe Productie Concepten is afkomstig van J. Christis en is te

vindenin het rapport van Van Hootegem e.a., Nieuwe technologieen, nieuwe vormen van arbeids-
organisatie, nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen 7, Onderzoeksrapport Katholieke  Uni-
versiteit Leuven, Leuven, 1987.
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HRM-denkbeelden: de balans opgemaakt
Een aanzet voor een onderzoeksagenda

E Kluytmans en J. Paauwe

Inleiding

Het aantal publicaties inzake Human Resource Management (HRM) is intus-
sen dusdanig uitgegroeid dat een pas op de plaats en een kritische bezin-
ning mogelijk en noodzakelijk lijkt. Voor deze kritische bezinning zijn en-
kele redenen aan te wijzen.
In de eerste plaats lijkt HRM een toverwoord te zijn voor alle kwalen waar
het personeelsmanagement in bedrijven en instellingen voorheen mee wor-
stelde. Natuurlijk staat buiten kijf dat het personeelsbeleid onder invloed
van veranderde omstandigheden aan vernieuwing toe was. De geisoleerde,
werknemersgerichte en bevlogen aanpak uit de jaren zeventig was niet erg
productief. Een meer geintegreerde, organisatiegerichte en zakelijke aan-
pak van personele problemen is daarom zeker noodzakelijk. Vraag is alleen
of HRM-modellen ook datgene bieden wat zij pretenderen. Met andere woor-
den: bezitten de ideeen die achter deze modellen schuilgaan, inderdaad de
toverkracht die momenteel aan hen wordt toegeschreven? Een kritische toet-

sing kan daarover uitsluitsel geven.
In de tweede plaats is een kritische bezinning op zijn plaats omdat HRM, net
als andere 'theorieen' omtrent personeelsbeleid, pretendeert universeel toe-

pasbaar te zijn. Dit staat juist in schril contrast met onderzoek over manage-
ment- en organisatieconcepten waaruit steeds weer naar voren komt hoe
situatiespecifiek en cultuurgebonden deze concepten zijn. Men mag daarom
niet op voorhand aannemen dat HRM een universeel concept is, maar een
strategie die onder specifieke omstandigheden effectief zal zijn. In dit arti-
kel zullen wij pogen enkele van deze specifieke condities aan te geven.
In de derde plaats kunnen we ons afvragen wat de gevolgen zijn van de
HRM-benadering op het gebied van arbeidsverhoudingen. Is er inderdaad
sprake van een gespannen verhouding tussen de meer traditioneel vorm-
gegeven arbeidsverhoudingen en het HRM-Concept met z'n vermeende
vakbondsvijandigheid of ligt dat toch genuanceerder in de Nederlandse si-
tuatie?
Ten vierde ontbreekt het aan empirische gegevens. Wat slechts bekend is,
zijn impressionistische beschrijvingen van succesverhalen op deelgebieden.
Gedegen empirisch onderzoek, zowel in ons land als daarbuiten, geeft voort-
durend feiten te zien die wijzen op andere trends dan in HRM-modellen wordt
gesuggereerd. Zo blijkt uit een onderzoek van Koeijer en Huijgen uit 1985
dat veel veranderingen in het personeelsmanagement eerder ingegeven lij-
ken te zijn door verzakelijking en het wegsnijden van franje, dan dat er sprake
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is van wezenlijke vernieuwing. Ook uit het grote internationale project van
Price Waterhouse (1990) komt naar voren dat het met de strategische inte-
gratie van HRM maar matig is gesteld. Deze en andere gegevens zetten ern-
stige vraagtekens bij de vermeende potenties van HRM.
In aansluiting op deze vier redenen is een belangrijk doel van dit artikel dan
ook om te komen tot een onderzoeksagenda voor de jaren negentig. Meer
gedegen onderzoek kan namelijk voorkomen dat voortdurend wordt ge-
schermd met een aanpak waarvan achteraf geconstateerd moet worden dat
zij zo eenzijdig is dat (nog) meer schade dan voordeel wordt gebracht.
Onze kritische bezinning is als volgt opgebouwd. Nadat wij kort hebben
aangegeven wat wij tot de kern van het HRM-denken rekenen, zullen wij
de volgende thema's de revue laten passeren:
- interne inconsistenties in HRM-modellen;
-   het kernvraagstuk van HRM, strategische integratie, nader beschouwd;
-   HRM en arbeidsverhoudingen;
-   de eenzijdigheid van het performance-principe als leidend beginsel;
- ethische kwesties met betrekking tot HRM.

Zoals reeds aangekondigd, zullen wij dit artikel besluiten met het aangeven
van een onderzoeksagenda voor de komende jaren.

1           HRM als concept en als tijdsverschijnsel

Omdat HRM (nog) geen empirisch af te bakenen en definieerbaar fenomeen
is, maar een samenstel van ideein en ontwikkelingen, moeten wij voor een
omschrijving volstaan met het aanduiden van kernideeen zoals die uit ver-
schillende bronnen naar voren komen. (Beer et al., 1984; Fombrun et al.,
1984; Guest, 1987; Bolweg en Tissen, 1986; Kluytmans, 1989; Van der Krogt
et al., 1991). Tot de kern daarvan zouden wij willen rekenen:
-  de idee dat mensen van fundamenteel belang zijn voor het succes van

een organisatie. Betere benutting van hull capaciteiten leidt tot een ver-
betering van het prestatievermogen van een onderneming. Individuele
ontwikkeling en organisatiesucces zijn, met andere woorden, nauw aan
elkaar verbonden;

-   essentieel is de volledige integratie van de HRM-strategie met het alge-
mene strategische beleid van de organisatie. De bedrijfseconomische con-
text is enerzijds bepalend voor de inzet van mensen, anderzijds kunnen
kwaliteiten van mensen bepalend zijn voor wat strategisch gezien wen-
selijk en haalbaar is;

-  niet alleen dient er sprake te zijn van verticale integratie tussen alge-
mene strategie en HRM, ook in horizontale zin moeten HRM-instrumen-
ten en -activiteiten samenhang en congruentie vertonen;

-   HRM is een lijnverantwoordelijkheid, waarbij de specialistische inbreng
zich beperkt tot ondersteuning en advisering en gedeeltelijke uitvoering.
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HRM in de bovenomschreven zin levert bijdragen tot het ondernemings-
resultaat door een grotere flexibiliteit, betrokkenheid en kwaliteit van werk-
nemers te bewerkstelligen met gelijktijdige optimalisering van de kosten-
efficientie. Anders gezegd: HRM kan ervoor zorgen dat ondernemingen zich
juist op die kenmerken verbeteren die momenteel in het economisch ver-
keer als belangrijkste concurrentiecriteria worden gezien (zie Bolwijn en
Kumpe, 1989).
Voor een goed begrip van deze ideeen is enig inzicht in de voedingsbodem
waarop deze ideetn wortel schoten, onontbeerlijk. Algemeen wordt deze
gunstige voedingsbodem gelokaliseerd aan het begin van de jaren tachtig.
De economische recessie uit die periode maakte een drastische herorientatie
op alle fronten noodzakelijk. Ook, of misschien wel juist, het personeelsbeleid
ontkwam daar niet aan. Personeelsbeleid stond in de periode daarvoor (de
jaren zestig en zeventig) in het teken van een sterke gerichtheid op
werknemersbelangen. De invloed van andere actoren, in het bijzonder van
vakbonden, was groot. Personeelsbeleid werd door velen opgevat als een
tegenwicht in een wereld die voor het overige werd geregeerd door de wet-
ten der techniek en economie (Van Zuthem, 1986). Ongewild raakte daar-
door dit beleidsaspect geisoleerd van werkelijke ondernemingsvraagstuk-
ken. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat toen ondernemingen aan
het begin van de jaren tachtig bedrijfseconomisch zwaar onder druk kwa-
men te staan, de roep om een meer zakelijk en organisatiegericht personeels-
beleid alom te horen was.
Bovendien vond deze oproep gehoor omdat ook in het politiek-culturele
klimaat zich een omslag voordeed. Vakbonden, verzwakt door toenemende
werkloosheid en een dalend ledental, zagen zich geplaatst tegenover een
hechte coalitie van werkgevers en overheid (Reynaerts, 1985). Zakelijkheid,
no-nonsense en het stimuleren van ondernemerschap waren de slagwoorden
waarmee de strijd werd ingegaan. Het gevolg was een gedeeltelijke
ontmaatschappelijking van en meer autonomie voor ondernemingen bij de
bepaling van haar sociaal beleid. De toenmalige voorzitter van het NCW
drukte deze omslag kernachtig uit door te spreken van een overgang 'van
een vermaatschappelijkte onderneming naar een ondernemende maatschap-
pij'. Tegen deze achtergrond moet HRM in Nederland gedeeltelijk worden
gezien als de legitimering van een sociaal beleid dat gekenmerkt wordt door
een meer zakelijke en organisatiegerichte benadering. Wij komen daarmee
tevens op een van de belangrijkste inconsistenties die eigen zijn aan HRM.

2          Inconsistenties in HRM-modellen

2.1 HRM: EEN KWESTIE VAN ACCENT

Of Human Resource Management een legitimatie vormt van een meer za-
kelijke benadering van personeel of staat voor een inhoudelijk wezenlijk
ander beleid, is een kwestie van accent en de wijze waarop er in de praktijk
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mee wordt omgegaan. Legge en Storey (1989) hebben erop gewezen dat er
in feite sprake is van een harde en van een zachte versie van HRM.
In de harde versie, met het accent op management, staat vooral de kwantita-
tieve, calculatieve en strategisch ondernemingsgerichte inzet van personeel
centraal, waarbij deze net zo rationeel wordt gestuurd als ieder ander
productiemiddel. Aard en inhoud van HRM in deze versie is afhankelijk van
de gekozen ondernemingsstrategie. In extreme zin zou men kunnen zeggen
dat de benadering van personele vraagstukken steeds afhankelijk is van
een kosten-batenanalyse: in sommige personeelscategorieen wordt geinves-
teerd, omdat men daarvan op termijn revenuen verwacht; in andere hele-

maal niet. Deze benadering sluit bijvoorbeeld aan bij een transactiekosten-
benadering van Williamson (1975 en 1979). Afhankelijk van de meetbaar-
en beheersbaarheid van resultaten en de mate van bedrijfsspecificiteit van
vaardigheden, zijn ten aanzien van verschillende personeelscategoriean
verschillende beheersstructuren te onderkennen (zie Paauwe, 1989 en 1990).
Deze harde visie op HRM zal dus leiden tot een inhoudelijk gedifferentieerd
personeelsbeleid.
Aande zachte versie, waarbij het accent valt op Human Resources, ligt daaren-
tegen de vooronderstelling ten grondslag dat de ontwikkeling van mede-
werkers het functioneren van de organisatie ten goede zal komen. In deze
versie wordt HRM gezien als een qua aard en inhoud gelijkvormige strategie
waarbij vooral de ontwikkeling en optimale benutting van het menselijk
potentieel centraal staat. In deze versie wordt geen onderscheid gemaakt
tussen verschillende personeelscategoriedn, maar wordt een dergelijk op
ontwikkeling gericht beleid gezien als dd oplossing voor iedere organisatie.
Het feit dat de twee invullingen veelal in Stn adem worden genoernd, zon-
der dat de mogelijke tegenstrijdigheid wordt onderkend, leidt er in deprak-
tijk toe dat velen het HRM-idee omarmen. Het algemeen management om-
armt dan vooral de harde, meer bedrijfseconomische versie, terwijl
personeelsfunctionarissen en medezeggenschapsorganen het accent leggen
op de zachte versie, die immers optimale kansen op ontplooiing voor ieder-
een lijkt te bieden.

2.2 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: EEN BELOFTE, MAAR NIET VOOR

IEDEREEN

Het voorgaande kan niet los worden gezien van een ontwikkeling die aan
het begin van de jaren tachtig in veel bedrijven zich voltrekt. Als gevolg van
het straffere economische klimaat bezint men zich op eigen werkwijzen en
activiteiten. In veel gevallen trekt men zich terug op kernactiviteiten, terwijl
randactiviteiten worden afgestoten of verzelfstandigd. Tegelijkertijd zien wij
ook binnen organisaties eellzelfde tendens zich voltrekken. Het aantal kort-
lopende contracten, uitzend- en oproepkrachten en uitbestedingsrelaties voor
perifere werkzaamheden neemt toe. Daaraan parallel wordt de interne ar-
beidsmarkt versterkt doordat voor de invulling van kernfuncties meer en
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meer intern wordt geworven, waardoor meer afstand wordt genomen ten
opzichte van de externe arbeidsmarkt (zie o.a. Scholten, 1984; Warmerdam
en Van de Berg, 1988). Door deze ontwikkeling wordt de term kernwerknemer

geboren. Kernwerknemers zijn die werknemers die over strategisch rele-
vante vaardigheden beschikken. Gunstige arbeidsvoorwaarden, aantrekke-
lijke functies en ontplooiingskansen zijn de bindmiddelen waarmee deze
categorie wordt gebonden. Aan perifere werknemers die eenvoudig vervang-
baar zijn en niet tot de strategisch relevante groepen behoren, wordt veel
minder aandacht besteed. Aan hen lijkt het (softe) HRM-denken voorbij te
gaan.
Dit denken in personeelssegmenten maakt twee zaken duidelijk: in de eerste
plaats wordt menselijk kapitaal vanuit het perspectief van de onderneming
gedefinieerd: mensen zijn kapitaalgoederen wanneer zij als zodanig door
de organisatie worden gezien. Het gaat dus duidelijk niet om een humani-
taire herdefiniering van arbeid, maar om een die wordt ingegeven door tech-
nisch-economische noodzakelijkheden. Er wordt in rnensen geinvesteerd
voor zover dat economisch rendeert. Anders laat men een dergelijke
investeringspolitiek achterwege.
In de tweede plaats is HRM slechts een deel van het totale personeelsbeleid.
Voor perifere groepen is het traditionele personeelsbeleid, gericht op plan-
ning en beheer, meer dan voldoende.
In dit denken in segmenten zien wij de harde en de zachte versie van HRM in
elkaar overlopen. De rationele calculatieve inzet van personele middelen
leidt tot het denken in segmenten van strategisch relevante tot rliet-rele-
vante categoriean. En voor de strategisch relevante categoriein wordt een
actief ontwikkelingsbeleid (de softe versie) lonend geacht.
Deze interne segmentering bergt het gevaar in zich dat het intern tot span-
ningen leidt, omdat sommige personeelscategoriettn zich achtergesteld voe-
len. Ook is het denkbaar dat tussen organisaties onderling segmentatie op-
treedt en/of wordt versterkt. Sommige organisaties zullen immers beter dan
andere in staat zijn, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en- inhouden en -
omstandigheden aan te bieden, waardoor hun concurrentiepositie op de
arbeidsmarkt sterker wordt. Het ontstaan van tweederangsorganisaties die
door hun geringe financiele armslag niet in staat zijn een aantrekkelijk HRM-
beleid te voeren, is niet uitgesloten. Het personeelsvoorzieningsbeleid in
dergelijke organisaties zal een fragmentarisch en ad-hoc karakter krijgen.
Voorbeelden van een dergelijke situatie zijn reeds nu te vinden in de
ziekenhuiswereld en andere 'not for profit'-organisaties.

2.3 INDIVIDUALISME EN COLLECTIVISME

Vos (1987) heeft erop gewezen dat impopulaire maatregelen in de jaren tach-
tig niet meer alleen worden gelegitimeerd op grond van financii#le en eco-
nomische noodzakelijkheden, maar ook en vooral door te verwijzen naar
de veranderde opstelling van de nieume we[kumuwi Deze nieuwe werkne-

- -
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mer, zo wordt verondersteld, is hoogopgeleid, zelfstandig en een indivi-
dualist, die wars is van collectieve belangenbehartiging. Op die gronden
wenst hij of zij een individuele benadering op basis van gelijkwaardigheid.
Collectieve onderhandelingen, CAO'S en andere 'ondernemingsvreemde'
invloeden worden gezien als strijdig met een dergelijke volwassen weder-
kerige relatie tussen 'gelijke partijen'. Verschillen in belangen tussen het in-
dividu en de organisatie worden eenvoudigweg ontkend door uit te gaan
van het principe'dat wat goed is voor het individu, ook ten goede komt aan
de onderneming en omgekeerd'. Minstens gaat men ervan uit dat wederke-
righeid tussen individu en organisatie te verkrijgen is zonder dat dat ge-
paard hoeft te gaan met conflicten.
Daarmee wordt van zowel een organisatie als van een individu een naief
beeld geschetst. Organisaties worden voorgesteld als sam6nwerkingsver-
banden die zich soepel schikken in wat hun leden wensen, en individuen
zijn altijd bereid zich te ontwikkelen in een richting die de organisatie op
enig moment wenselijk acht. Van Hoof (1990) heeft deze naYeve theorie de
convergentietheorie of theorie C genoemd: de ideale orgartisatie (die niet
bestaat) valt samen met het ideale individu (dat niet bestaat).
Merkwaardig genoeg zien wij naast deze nadruk op individualisme juist
een accentuering van het collectieve aspect in organisaties. Kwaliteitskringen,
autonome taakgroepen en boven alles volledige betrokkenheid moeten er-
voor zorgen dat individuen zichzelf overstijgen in het belang van de orga-
nisatie en haar strategische doelen. Het potentiele conflict tussen het belang
van het individu aan de ene kant en de wenselijkheid van cooperatief team-

  werk aan de andere kant wordt versluierd door aan te nemen dat waarden
en normen door iedereen worden gedeeld (Legge, 1989). Daardoor kan zelfs
het volgende proza nog geloofwaardig klinken:

Norsk Data is made up of individuals like
yourself. We have the'Norsk Data Spirit'.
If you'll be yourself and use your whole
personality in your job, the rest of them will
stand behind you and your efforts.

(Barham, 1988, geciteerd in Legge, 1989)

Daarmee wordt tevens duidelijk waarom in de HRM-literatuur zoveel aan-
dacht wordt besteed aan het fenomeen van de'corporate culture'. De cultu-
rele factor wordt immers gezien als de intermediair tussen het individu en
het collectief. Door intensieve socialisatie in deze cultuur ontstaat een vorm
van 'insidious control' (Blau and Schonherr, 1971) waardoor individuele
gedragingen, gevoelens en houdingen samenvallen met die van de groep.
Critici noemen dit dreigende schrikbeeld dat zich in de praktijk zou kunnen
gaan voordoen, een nieuwe vorm van industrieel feodalisme (Baethge en
Oberbeck, 1986).
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Zowel bij het beeld van de nieuwe werknemer als bij het fenomeen organi- 024«47satiecultuur zijn bedenkingen te plaatsen. Indeeersteplaats is natuurlijk nieL
iedereen zo hoogopgeleid en zelfstandig als wordt verondersteld, maar meer
vraagtekens kan men zetten bij de idee dat de verwachtingen van deze
nieuwe werknemers volledig in arbeidssituaties waargemaakt kunnen wor-
den. Inderdaad kan men constateren, zo stelt Var[ Hoof (1990), dat de ver-
wachtingen ten aanzien van betaalde arbeid in de jaren tachtig zeer hoogge-
spannen zijn. Het duidelijkst komt dat naar voren in de ontwikkeling die de
emancipatiebeweging doormaakt: sprak men daar nog wel eens over huis-
houd- en verzorgersloon, momenteel worden alle kaarten gezet op betaald
werk. Deze hooggespannen verwachtingen ten aanzien van arbeid dragen
de kiem van grote teleurstellingen met zich mee. Want werk is vaak minder
leuk en uitdagend dan de nieuwe werknemer zou wensen.
De idee dat de organisatiecultuur een brug kan slaan tussen individuele
belangen en groeps- en organisatiebelangen, getuigt eveneens van een naYeve

opvatting van dit fenomeen. In de eerste plaats wordt de maakbaarheid van
de organisatiecultuur schromelijk overschat. Organisatiecultuur, zo stellen
Koot en Hogema (1990), is een proces dat zich van binnenuit voltrekt. Het is
weliswaar mogelijk om een gunstige voedingsbodem te cretbren, maar dan
rnoet men zich weI rekenschap geven van het verleden en van de verschil-
len tussen partijen. Bovendien is cultuurvorming een tweezijdig proces, dat
niet eenzijdig door het management of de leider opgelegd kan worden. Dit
idee van eenzijdige sturing, zo stelt De Bie in het eerdergenoemde boek van
Koot en Hogema, is even absurd als te veronderstellen dat een kind slechts
het product is van de inspanningen van ouders.
Aan het HRM-denken, zo lijkt het, liggen enkele mensopvattingen ten grond-
slag die men minstens eenzijdig en onvolledig kan noemen. Bovendien is
de benadrukking van zowel het individuele van iedere werknemer als van
het collectieve van een organisatie moeilijk met elkaar te verenigen.

Samenvattend moeten wij constateren dat de ideedn die tot het HRM-den-
ken gerekend worden, veel minder op elkaar aansluiten dan wordt gesug-
gereerd. Maar ook vanuit wat andere invalshoeken is kritiek op het HRM-
denken mogelijk. In de volgende vier paragrafen zullen wij enkele van deze
kritiekpunten de revue laten passeren.

3          HRM en ondernemingsstrategie

In de beschouwingen over human resources management nemen de plei-
dooien voor de integratie van het personeelsmanagement in het totaal van
het ondernemingsbeleid een voorname plaats in. Recente publicaties op dit
gebied (Dyer, 1988; Vloeberghs, 1989; De Jong, 1990; Van Haaren, 1990) wer-
ken dit pleidooi verder uit. Opvallend is de fasegewijze ontwikkeling die
daarbij ten tonele wordt gevoerd (veelal op basis van Golden en Ramanujam,
1985; zie ook Noorlander, 1991). Deze fasering verloopt als volgt:
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- Administrative linkage (beheersmatige koppeling): deze fase is een weer-
spiegeling van de traditionele beheersmatige rol van de personeelsfunctie.
Binnen de ondememing bestaat weinig aandacht en interesse voor een
eventuele koppeling tussen personeelsbeleid en het strategisch
ondernemingsbeleid.

-   One way linkage (eenrichtingsverkeer): in deze fase is er sprake van een
sequentiale relatie tussen het ondernemingsbeleid en de personeelsfunc-
tie. In deze fase worden systemen en programma's ontwikkeld die een
bijdrage leveren tot de strategie-implementatie. De personeelsfunctie is
niet betrokken geweest bij de strategieformulering zelf.

-   Two way linkage (tweerichtingsverkeer): in deze derde fase is er sprake
van een wederkerige relatie met invloedsuitoefening over en weer. De
personeelsfunctie geeft daadwerkelijk mede vorm aan de strategische
beleidsvorrning.

-   Integratiue linkage (integratie): in deze fase zijn de personeelsfunctie, die
dan inmiddels aangeduid wordt met HRM, en het strategisch beleids-
vormingsproces zodanig met elkaar verbonden dat er sprake is van een
interactieve relatie. Dit interactieve krijgt vooral gestalte door het op zo-
wel formele als informele wijze gekoppeld zijn van de onderscheiden
netwerken en de daarin opererende functionarissen. In vergelijking met
de voorgaande fase is het cruciale verschil vooral gelegen in het feit dat
ook in het informele circuit de interactieve relatie gestalte krijgt. Terecht
stelt De Jong (1990: 310) dat in deze laatste fase de verantwoordelijkheid
voor het personeelsmanagement niet los kan worden gemaakt van de
verantwoordelijkheid voor het totale ondernemingsbeleid.

In de verdere uitwerking wordt vervolgens ingegaan op de mogelijkheden
voor een overgang van de ene naar de andere fase, waarop een aantal facto-
ren van invloed zijn, zoals de opstelling en houding van de organisatie te-
genover het personeelsmanagement en de aanwezige expertise op dat ter-
rein. In dit verband moet worden gewaarschuwd voor het beeld alsof het
zou gaan om een welhaast natuurlijke en daarmee evolutionaire ontwikke-
lingsgang.

Een onderneming die al jaren werkt volgens one way linkage met een daarop
gebaseerde invulling en (on)machtspositie van de personeelsfunctie, veran-
dert niet van vandaag op morgen. Misschien wel in woorden in de vorm
van een mooie strategische beleidsnota, maar de concretisering in daden
verloopt nog heel wat moeizamer en wel om verschillende redenen.
Allereerst zijn de onderliggende personeelsinstrumenten (zoals beloning,
beoordeling en opleiding) veelal nog niet toegerust voor het operationeel
maken van die strategische koppeling. Onderzoek inbijvoorbeeld de banken-
sector (Rothweiler, 1990; Noorlander, 1991), alwaar op grond van de om-
vang van het personeelsbestand en het belang van het personeel voor de
kwaliteit van de dienstverlening toch wel iets mag worden verwacht, wijst
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uit dat er nog een lange weg te gaan is als het gaat om het voorzien van
instrumenten zoals opleidingen en beoordelingen van een strategische di-
mensie.
Ten tweede veronderstelt de koppeling (hetzij one-, two-way or integrative)
dat er sprake is van een eenduidig herkenbaar strategisch beleidsvormings-
proces en daaruit voortvloeiende uitkomsten in de vorm van een strategi-
sche koers. In de praktijk is er echter veeleer sprake van een mengeling van
weloverwogen, spontane, niet-voorziene en achteraf gerationaliseerde stra-
tegische elementen (Mintzberg, 1978). Voegen we daar dan nog aan toe de
niet ongebruikelijke opdeljng van bedrijfsactiviteiten in business units met
ieder hun eigen op de specifieke productmarktcombinatie afgestemde stra-
tegie, dan wordt een beoogde koppeling en integratie een uiterst complexe
zaak (zie ook Legge, 1989: 29 e.v.).
Tot slot komt de nagestreefde fit tussen strategie en HRM ook nog eens in de
knel door een verschil in veranderingstempo. In termen van de HRM-termi-
nologie wordt het in dienst zijnde personeel beschouwd als een
productiemiddel. Vaak wordt er echter niet bij gezegd dat het in wezen gaat
om een duurzaam productiemiddel. Als gevolg van de aangegane arbeids-
contracten (veelal voor onbepaalde tijd) en de daarin gepleegde investerin-
gen ontstaat er arbeidsvermogen met een organisatie-specifiek karakter dat
niet zomaar van het ene op het andere moment als gevolg van een wijziging
in de markt en daaruit voortvloeiende koerswijziging kan worden afgesto-
ten of vervangen, danwel elders inzetbaar is. Uiteraard biedt het nastreven
van functionele flexibiliteit wel enig soelaas, maar ook daar zijn grenzen
aan (Van Ham et al., 1987).

Strategische integratie van personeelsmanagement blijft daarom vaak een
vrome wens in plaats van een concrete praktijk. Uit verschillende onder-
zoeken (Koeijer en Huijgen, 1985; Ramioul en Van Hootegem, 1989; Price
Waterhouse/Cranfield, 1990) komt deze conclusie naar voren. Bovendien is
het de vraag of de ontwikkeling naar een volledige vorm van strategisch
management wel zo'n autonoom proces is als doorgaans wordt gesugge-
reerd. Het ontstaan van een meer strategische vorm van personeelsmanage-
ment is van meerdere factoren afhankelijk, onder andere van de mate waarin
de beleidsvoering ten aanzien van de personele factor is ingebed in een gein-
stitutionaliseerd patroon van arbeidsverhoudingen; het onderwerp van onze
volgende parafaaf.

4          HRM en arbeidsverhoudingen

Als gevolg van het opkomen van HRM-denkbeelden lijkt zich een ontwikke-
ling te voltrekken waarbij voorheen gescheiden disciplines als personeels-
management en arbeidsverhoudingen als het ware samenvloeien en min-
der gescheiden optrekken. Dit lijkt voor zowel de Angelsaksische als Ne-
derlandse traditie te gelden. Treffend in dit verband is de verschuiving van
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onderzoeksinteresses bij bijvoorbeeld Kochan et al. (1984, 1986) onder in-
vloed van de 'strategic choice'-benadering en het meer centraal stellen van
het management als dominante factor. Een ander voorbeeld betreft de ver-
schuiving van onderzoeksonderwerpen bij de Industrial Relations Research
Unit in Warwick, waarbij heel nadrukkelijk aspecten van arbeids-
verhoudingen en personeelsmanagement in hun onderlinge samenhang
centraal staan (Sisson, 1989; Storey, 1989).
Voorbeelden van een dergelijke ontwikkeling in Nederland treffen we aan
in de publicatie onder redactie van Bolweg en Kluytmans (1989: 3, 5 e.v.)
alwaar wordt gesproken over de,internalisering van arbeidsverhoudingen
en Edi&£Efilg van het personeelsmanagement. Ook in de dissertatie van
Paauwe (1989) zien we onder de gemeenschappelijke noemer van sociaal
ondernemingsbeleid zowel aspecten van personeelsmanagement als arbeids-
verhoudingen op ondernemingsniveau in hun wisselwerking met strategi-
sche wijzigingen en organisatiekenmerken. Ook in de daarop gebaseerde
follow-up-projecten (gericht op onder meer strategische ingrepen als mana-
gement-buy-out, turnaround management en strategische heroriantatie) staat
die samenhang voorop. Een laatste voorbeeld is het onderzoek van Huis-
kamp inzake ondernemingsstrategie en arbeidsverhoudingen (1988), alwaar
eveneens aandacht wordt besteed aan maatregelen op het gebied van de
loonkosten (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden) en wijzigingen in
het arbeidsmarktbeleid (toename kwalificatie-eisen, verhouding vast en tij-
delijk personeel etc.).
Dit meer naar elkaar toegroeien heeft enerzijds vanuit de kring van beoefe-
naren van het vakgebied arbeidsverhoudingen te maken met de
decentralisatietendens in de arbeidsverhoudingen en met de reeds eerder
genoemde invloed van de zogenoemde'strategic choice'-benadering, maar
anderzijds ook met de invloed van het HRM-denken binnen het vakgebied
personeelsmanagement.

0  Een oppervlakkige beschouwing van HRM-denkbeelden kan namelijk mak-
kelijk tot de conclusie leiden dat het gaat om het op zodanige wijze vorm-
geven van de voorwaarden waaronder tewerkstelling plaatsvindt, dat de
vakbeweging min of meer buiten schot kan blijven. Daarbij gaat het dan
met name om het creeren van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
die de toets der kritiek in vergelijking met andere bedrijven in de bedrijfs-
tak met glans kunnen doorstaan. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn
te vinden in de automatiseringsbranche (IBM, Unisys, BSOSysteembeheer en
in de chemie. met name bij dochters van Amerikaanse ondernemingen (zie
o.a. Ramioul en Van Hootegem, 1989: 59; Hulleman, 1990; Guest 1989: 49).
Voorts krijgt de medezeggenschap veelal gestalte in weliswaar formele maar
niet wettelijke geinstitutionaliseerde vormen. Voorbeelden daarvan zijn al-
lerlei stuur- en projectgroepen en overleg- of kwaliteitskringen gericht op
verbetering van werk en product en het vergroten van de binding aan de
organisatie.
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Met opzet hebben we in het voorgaande gesproken over een eerste opper-
vlakkige beschouwing. De relatie HRM en arbeidsverhoudingen ligt minder
eenvoudig dan hierboven geschetst. Aan de hand van schaarse onderzoeks-
gegevens zullen we ook een poging wagen tot een eerste verkenning.
Op grond daarvan kan dan in een later stadium een meer diepgaande ana-
lyse plaatsvinden.

4.1 EEN VERKENNING

Op basis van Britse en Amerikaanse gegevens heeft Guest (1989: 41 e.v.) een
poging gewaagd, de relatie tussen HRM.en arbeidsYerliouding nte verhel-
deren. Hij gaat daarbij uit van de werkhypothese dat in principe HRM en het
meer traditionele en gei:nstitutionaliseerde patroon van arbeidsverhoudingen
met elkaar op gespannen voet staan. De argumentatie daartoe ontleent hij
aan de tot nu toe bekende kenmerken van HRM (zie hierboven par. 1 en 2)
Met name gaat het dan om de unitaristische en tegelijkertijd individualis-
tische uitgangspunten van de vigerende HRM-denkbeelden.

e Unitaristisch in de zin van een ontkenning van een mogelijke strijdigheid
varAverkgevers- en werknemersbelangen en eenbenadrukking van de gelijk-
gerichtheid van management en medewerkers.

e Individualistisch, in de zin van het gericht zijn op het creeren van een bin-
ding tussen organisatie en individu met rechtstreekse inspraakmogelijkheden
en niet via (getrapt) vertegenwoordigend overleg.
Beide uitgangspunten zouden dan op gespannen voet staan met de meer
traditioneel vormgegeven arbeidsverhoudingen, waarbij wordt uitgegaan
()van mogelijke belangentegenstellingen (ook al onderstrepen partijen daar-
naast het gelijktijdig voorkomen van gemeenschappelijke belangen), en de
werknemers als collectief, waarvoor min of meer gelijke rechten en plichten
gelden zoals verankerd in de CAO en de diverse wettelijke inspraakmogelijk-
heden.

Tot zover een schets van de veronderstelde tegenstellingen. Vervolgens geeft
Guest een noodzakelijkerwijs fragmentarisch beeld van de praktijk in de
USA en UK weer (in Storey (ed.), 1989: 44 e.v.).
Deze praktijk leidt tot een aanzienlijk genuanceerder beeld dan de veron-
derstelde onverenigbaarheid van HRM met de meer traditioneel vormgegeven
arbeidsverhoudingen. Naast een volwaardige introductie van HRM blijken
er voor bestaande ondememingen nog de volgende mogelijkheden als het
gaat om het vormgeven van nieuwe arbeidsverhoudingen in het licht van
een meer 'zakelijke' (of liever gezegd: 'hardere') benadering:
-   het nastreven van een beleid gericht op kostenbesparingen, rationalisering van

de productieprocessen en verzakelijking van het personeelsmanagement binnen

de traditioneel vormgegeven arbeidsverhoudingen, hetgeen dan wel vaak zal
leiden tot een arbeidsconflict;

-     'HRM'-achtige initiatievenincombinatie met  traditioneeluormgegeven arbeids-
verhoudingen. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn bijvoorbeeld
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winstdelingsregelingen, personeelsaandelen, kwaliteitskringen, verbe-
tering van communicatie en overleg en vergroting van de (sociale) flexi-
biliteit. In deze situatie kan nog niet van een volwaardig/volwassen HRM-
beleid worden gesproken, omdat de onderlinge samenhang gebrekkig is
en er nog geen sprake is van een integratie in het strategisch onderne-
mingsbeleid (zie ook Ramioul en Van Hootegem, 1989: 54).

Deze laatstgenoemde optie komt het meest voor, hetgeen ook logisch is als
we daarbij rekening houden met het feit dat het gaat om bestaande onderne-
mingen, waarbij als ge lpandihistorisch gegrevidp situatie er al het no-
fligWAZ/in titutionaliseerde arbdFIEerhoudingen gestalte heeft gekre-
gen, die als zodanig beperkingen opleggen aan de introductie Van HRM-
praktijken. Anders ligt dit in het geval van het vormgeven en inrichten van
volledig nieuwe ondernemingen (green field sites). Het management staat dan
voor de noodzaak, expliciete keuzen te maken op het gebied van
personeelsmanagement en arbeidsverhoudingen. Globaal gesproken staan
in dergelijke situaties de volgende vier mogelijkheden open:
-   het kiezen voor een unitaristisch en individueel gericht HRM-beleid zonder

vakbonden en CAO's:                                                                             *
-   het kiezen voor een unitaristisch HRM-perspecti€fmet daarbij mogel4kheden

tot inspraak voor het collectief via een of andere vorm van - veelal door
het management gernitieerde - medezeggenschap;

-    uitgaan van een pluralistisch perspecti€fmet inbegrip van vakbonden, ech-
ter (typisch UK) beperkt tot etn bond, die zich loyaal tegenover de
ondernemingsleiding opstelt;

-   eveneens een pluralistisch perspectief, maar dan meerdere bonderl or 2"
vattende, kortom: geheel volgens het traditionele model. Een voorbeeld
daarvan is DAF/British Leyland in het verenigd Koninkrijk

4.2 DE SITUATIE IN NEDERLAND

Alhoewel er in Nederland voor zover ons bekend nog niet sprake is van een
systematisch opgezet onderzoek naar de verhouding tussen HRM en arbeids-
verhoudingen, zijn er wel gegevens bekend - veelal verzameld uit anderen
hoofde - die indicaties geven omtrent raakvlakken dn wrijfpunten tussen
HRM en arbeidsverhoudingen.
Zo treffen we in de case-beschrijvingen van Paauwe (1989) voorbeelden aan
van bedrijven die in het kader van een strategische herori6ntatie als gevolg
van de recessie (eerste helft jaren tachtig) ingrijpende wijzigingen aanbren-
gen in het personeelsmanagement. Zo wordt bij diverse van de uitgevoerde
case-studies zonder enige vorm van inspraak door het personeel c.q. de OR
en zonder enige vorm van betrokkenheid van vakbonden het personeels-
management herzien in een richting waarin HRM-opvattingen herkenbaar
zijn. Voorbeelden daarvan zijn winstdelingsregelingen, flexibilisering en het
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bevoordelen van de kernwerknemers ten opzichte van degenen die minder
essentiale fun*cties uitoefenen. De wijzigingen warden voorts gekenmerkt
door een sterke koppeling met de beoogde strategiewijziging op grond van
een wijziging in de gekozen taakomgeving. Bijvoorbeeld het wijzigen van
het kwalificatiepatroon van medewerkers bij verzekeringsbedrijven in de
richting van multi-inzetbaarheid als uitvloeisel van een gekozen strategie,
gericht op de kwaliteit van de dienstverlening als voornaamste wapen in de
concurrentiestrijd.
De koppeling tussen strategische wijzigingen en het aanbrengen van wijzi-
gingen in arbeidsverhoudingen en -voorwaarden treffen we eveneens aan

bij sommige van de bedrijven, zoals onderzocht door Huiskamp (1988). De
informatie over daarmee samenhangende aspecten van personeelsmanage-
ment is echter summier om de eenvoudige reden dat dat ook geen deel uit-
maakte van de vraagstelling.

0 Tot slot het onderzoek van Warmerdam en Van den Berg (1988) naar het
functioneren van interne arbeidsmarkten. Als gevolg van ontwikkelingen
op de afzetmarkt (verscherpte concurrentie), technologische ontwikkelin-
gen en organisatorische en arbeidsrnarktontwikkelingen komt een drietal
ontwikkelingen bij de onderzochte bedrijven veelvuldig voor, te weten:
- functionele flexibiliteit;
-   plaatsing en overplaatsing;
- versterkte kwalificatieontwikkeling.

Opvallend is dat bij 11 van de 17 onderzochte bedrijven vooral functionele
flexibilisering voorkomt, waarbij de onderzoekers zich niet aan de indruk
kunnen onttrekken dat deze ontwikkeling in combinatie met een versterkt
accent op scholing en bijscholing vooral betrekking lijkt te hebben op de
kernsegmenten van de werkgelegenheid en de kerngroepen van het perso-
neel (Warmerdam en Van de Berg, 1988, in Paauwe en Huijgen, 1991: 163).
In het scheppen van een personeelsbestand bestaande uit werknemers met
een flexibele identiteit, die autonoom hun werk verrichten conform de alge-
mene doelstellingen en gedragsregels van de organisatie en die zich in hun
carri&re op eigen initiatief bewegen langs door de organisatie uitgezette tra-
jecten, vertoont volgens Warmerdam en Van den Berg (in Paauwe en Huijgen,
1991: 169) het HRM pas echt zijn strategische karakter.

Tot zover enige illustraties, gebaseerd op empirisch onderzoek. De vraag is
nu of dit de voorboden zijn van een ontwikkeling in de richting van het op
grote schaal toepassen van HRM-denkbeelden in alle sectoren van werkgelegenheid,
danwel dat er in Nederland veeleer een pluriform en gedifferentieerd beeld
zal blijven bestaan. In wezen zou er dan sprake zijn van een situatie die dan
veel overeenkomst zou vertonen met het in het voorgaande geschetste ge-
differentieerde beeld in het Verenigd Koninkrijk.
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Enig houvast voor het voorspellen van de ontwikkeling in Nederland in het
komende decennium biedt Visser (1989). Na een analyse van de ontwikke-
lingen in de arbeidsverhoudingen in de jaren tachtig met als voornaamste
kenmerken:
-   recessie en herstel;
- tanende macht van de vakbeweging;
- herwonnen zeifvertrouwen van de werkgevers;
-   decentralisatietendensen in de arbeidsverhoudingen;- afstandelijke houding van de overheid;
- tanende invloed van de neocorporatistische adviesorganen zoals de SER
schetst hij het te verwachten beeld van een qua arbeidsverhoudingen drie-
stromenland als volgt.

1  Voor de sectoren die bloot staan aan verhevigde internationale concurrentie (vooral
gericht op kwaliteit en snelheid van innovatie; toevoeging, FK/JP), voorziet (D
Visser een stilzwijgende en geleidelijke accentverschuiving qua dominante
actoren. Niet langer zullen de traditioneel vormgegeven arbeids-
verhoudingen en -onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties c.q.
ondernemingsleiding en vakbondsbestuurders centraal staan. Veeleer is er
sprake van een coalitie tussen professionele personeelsmanagers en ade-
quaat opererende ondernemingsraden van de desbetreffende bedrijfs-
onderdelen/ werkmaatschappijen, die gezamenlijk gestalte geven aan een
nadere concretisering van het te voeren sociaal ondernemingsbeleid, waar-
binnen aspecten van arbeidsverhoudingen en personeelsmanagement op
gefntegreerde wijze zijn verwerkt. Voorbeelden van dergelijke sectoren zijn:
chernie, consumentenelektronica, automatiseringsbranche, zakelijke en fi-
nanciale dienstverlening. Daarbij gaat het zowel om grote als kleinere be-
drijven: grote organisaties, die zich als gevolg van decentralisatie (het ope-
reren via business units) kenmerken door sterk ontwikkelde interne arbeids-
markten en een gebrekkige aanwezigheid van de vakbond op de werkplek
(ook al is er sprake van een redelijk ontwikkelde organisatiegraad) en klei-
nere organisaties, waar de organisatiegraad laag danwel nihil is.

,   Het tweede segment bestaat volgens Visser uit die segmenten die zich kenmer-
ken door ofwel een minder dynamische marktomgeving (grootmetaal en metaal-
nijverheid) en/of vooral gericht zijn op de binnenlandse markt (detailhandel),
danwel voor zover ze wel internationaal opereren vooral gericht zijn op pri)s-
concurrentie (grafische bedrijfstak, wegvervoer, rederijen). Aldaar treffen we
traditioneel vormgegeven arbeidsverhoudingen aan, waarbij de vakbonden
nog een stevige inbreng vertegenwoordigen met CAO's, die/een uitgebreide
regelgeving omvatten waardoor ze ook bepalingen omviitten die op het ter-
rein van het personeelsmanagement liggen. In dit tweede segment zijn voor-
alsnog weinig spectaculaire veranderingen te verwachten en kunnen we
rekenen op bestendiging van de CAO-partijen op sectoraal en ondernemings-
niveau en een traditioneel vormgegeven personeelsmanagement binnen de
bedrijven. Wel is de verwachting gewettigd dat zowel werkgevers- als werk-
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nemersorganisaties in steeds sterkere mate initiatieven op ondememings-
niveau zullen ontplooien, waardoor de raakvlakken tussen de betrokken
partijen (adviseurs van werkgeverszijde, adviseurs, bestuurders en kader
van vakbondszijde, ondernemingsraad en personeelsfunctionaris) op
ondernemingsniveau zich zullen intensiveren. De voorspelde politisering
van het personeelsmanagement (Bolweg en Kluytmans, 1989) zou daarmee
een feit worden.

Tot slot het derde segment, dat van de collectieve en aanverwante gepremieerde

en gesubsidieerde sectoren. Deze kennen een hoge organisatiegraad en een in
vergelijking met de twee voornoemde segmenten nog sterk gecentraliseerd
patroon van overleg over de arbeidsvoorwaarden, dat slechts schoorvoe-
tend recentelijk aangeduid kan worden met het begrip 'onderhandelen'.
In de hierboven genoemde sectoren voorziet Visser vooralsnog een hand-
having van de bestaande patronen, waarbij de vakbonden dankzij hun hoge
organisatiegraad en dankzij de gedetailleerde en formalistische wijze van
regelgeving ook een grote inbreng hebben als het gaat om aspecten van
personeelsmanagement. Veranderingen - en dan zeer ingrijpend - zijn al-
leen te verwachten als de stijl van management en opereren van de verschil-
lende departementen in het kader van decentraliserings-, privatiserings- en
afslankingsoperaties meer marktconform zal worden. Visser is daar anno
1989 nog wat aarzelend over. Fortuyn (1991) daarentegen schetst in zijn
intreerede onder het motto 'een toekomst zonder ambtenaren' echter een
veelingrijpender perspectief. Departementen zouden zich in een afgeslankte
vorm nagenoeg uitsluitend bezighouden met strategische besluitvorming
en de uitvoering via contracten overlaten aan (geprivatiseerde) derden. Dit
zou betekenen dat de grenzen tussen particuliere en collectieve sector steeds
meer gaan vervagen en er derhalve niet meer de noodzaak is van een afzon-
derlijk arbeidsvoorwaardenbeleid voor de collectieve sector (sterker nog:
dit zelfs ongewenst is). Fortuyn (1991: 21) houdt dan ook een pleidooi voor
een flexibel, gedecentraliseerd en arbeidsmarktgeorianteerd arbeids-
voorwaardenbeleid in de collectieve sector, dat onder meer via de volgende
concrete aanbevelingen gestalte zou kunnen krijgen (ibid.: 25 e.v.):
-   invoering van een budgetfinancieringssysteem;
- rigoureuze decentralisatie van de onderhandelingen over de arbeids-

voorwaarden;
-    afschaffing van het ARAR, het reglement waarin de rechtspositie van amb-

tenaren is vastgelegd;
-   opheffing van de aparte rechtsgang voor ambtenaren;
-   opheffing van de huidige wachtgeldregeling.

Mocht het pleidooi van Fortuyn een realistisch perspectief blijken te zijn,
dan kunnen we ook in de collectieve sector HRM-achtige initiatieven ver-
wachten, waarbij dan nog maar afgewacht moet worden hoe snel de bon-
den uit de collectieve sector daarop een adequate reactie hebben. De pIT

93



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

Telecom en de NMB-Postbank zijn in dit verband natuurlijk ook voor de bon-
den aantrekkelijke proeftuintjes.

Deze analyse laat dus een nogal gedifferentieerde ontwikkeling zien. Een
en ander hangt samen met het feit dat HRM-denkbeelden van Amerikaanse
snit niet rechtstreeks zijn over te planten naar een Europees patroon van
arbeidsverhoudingen, dat toch duidelijk andere ken/nerken vertoont. Het-
zelfde geldt overigens ook voor het 'performance'-principe dat in de vol-
gende paragraaf aan de orde wordt gesteld.

5          De eenzijdigheid van het 'performance'-principe als leidend
beginsel

Een van de belangrijkste achterliggende waarden van de I-IRM-benadering
(althans als een kenmerk dat door diverse auteurs naar voren wordt ge-
bracht) is haar gerichtheid op het zo optintaal mogel#k benutten van het mense-
liik potelitieel. Een treffende illustratie daarvan treffen we aan in de bijdrage
van Vloeberghs (1989), die als Vlaamse purist spreekt over Beleid Menselijk
Potentieel als zijnde de vertaling van het begrip voor het Nederlandse taal-
gebied. De optimale benutting is dan vooral gericht op het leveren van een
bijdrage tot het ondernemingsresultaat (zie ook Bolweg en Tissen, 1986; De
Lusenet in Paauwe en Huijgen, 1991: 77 e.v.). Kortom: de 'performance' of
prestatie staat centraal en moet bewerkstelligd worden door een coherent
geheel van motiverende personeelsinstrumenten. Maatschappelijke thema's,
zoals het leveren van een bijdrage tot werkloosheidsbestrijding en
terugdringing van arbeidsongeschiktheid, raken daarbij uit het zicht. Een
voorbeeld van een dergelijke eenzijdige, op rationaliteit gerichte benade-
ring treffen we aan in de Human Resource Cyclus zoals die door Fombrun
et al., (1984) als sturingsmodel wordt gepresenteerd en die bij veel 'business
school'-achtige opleidingen favoriet is.

beloning

- rselectie prestatie beoordeling
-lth -1,

11 1  ...i,ke)en
FIGUUR 1
De Human Resource Cycle naar Fombrun et al. (1984)
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Selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen zijn in dit model de
rnechanismen om prestaties te sturen. De aard van deze prestaties wordt
bepaald door wat strategisch gezien wenselijk is. Opvallend is dat in dit
basismodel niet wordt gerept over de arbeidsomstandigheden en andere
factoren die van invloed kunnen zijn op de prestatie van een werknemen
De prestatie wordt daar los van gezien. Toch is het natuurlijk bekend dat
zaken als de privd-situatie van een werknemer, zijn of haar gezondheids-
toestand en de omstandigheden waarin hij of zij het werk moet verrichten,
wel degelijk de prestaties kunnen beinvloeden. We kunnen dan ook conclu-
deren dat HRM-modellen vaak uitgaan van onvolledige en eenvoudige re-
presentaties van de werkelijkheid. Het gevolg daarvan is dat voor arbeids-
omstandighedenbeleid en personele zorgactiviteiten nauwelijks een plaats
wordt ingeruimd in het HRM-denken, terwijl ook verdelingsvraagstukken,
die nu eenmaal inherent zijn aan het vormgeven van de ruilrelatie tussen
individu en organisatie, nauwelijks aan bod komen.
Het sturen van prestaties op individueel niveau krijgt zo'n zwaar accent dat
voor andere beinvloedende factoren nauwelijks oog bestaat. HRM-modellen
zijn wat dat betreft dan ook veelal onvolledig en/of gaan uit van ideale
omstandigheden en ideale gezonde en evenwichtige personen. Net zoals in
de economie de homo ecoihomicus een abstractie is (hetgeen in dat weten-
schapsgebied ook terdege wordt beseft), zo is er in veel HRM-denken kenne-
lijk sprake van de homo potentialicus, waarbij het echter wel de vraag is of
men dan nog wel beseft, met een abstractie van doen te hebben. Zo treffen
we in Britse bijdragen over het onderwerp HRM wel de aanduiding 'tough
love' aan. Een voorbeeld daarvan is het ontslaan van medewerkers die niet
meer mee kunnen, uit liefde voor het voortbestaan van de onderneming en
de continuiteit van de werkgelegenheid van de medewerkers die (nog) wel
aan de hoge eisen kunnen voldoen. Gemakshalve gaat het management dan
voorbij aan de prestaties die in het verleden zijn geleverd door de betrokken
medewerkers in het kader van de opbouw van het bedrijf en die nu op de
nominatie staan voor ontslag.

HRM en stress
Het bovenstaande krijgt nog meer relief als we de uitgangspunten van de
HRM-benadering plaatsen in het perspectief van de jaren tachtig. Allereerst
hebben we dan de periode van recessie waarbij de dreiging van afslanking
en overtolligheid van personeel onder het werknemersbestand zorg droeg
voor een grotere discipline (op tijd komen, hard werken, niet te gauw ziek
melden etc). Vervolgens droeg de tendens tot verzakelijking nog haar steen-
tje bij tot het weghalen van overtollige franje uit de jaren zeventig, voor
zover daar dan nog sprake van was. De nadruk op integrale kwaliteitszorg
- een als noodzakelijk en onmisbaar beschouwd element in de (internatio-
nale) concurrentiestrijd - bracht in veel bedrijven een verdere verscherping
van de eisen qua inzet en inbreng met zich mee. In combinatie met de hui-
dige fusie- en overnamegolf en de daarmee gepaard gaande herstructure-
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ringen en reorganisaties is de druk op werknemers om adequaat en vooral
veel te presteren al ongehoord groot (zie ook Van Hoof, 1990: 7). Het is or[s
inziens dan ook terecht om je af te vragen in hoeverre via allerlei HRM-prak-
tijken daar nog een schepje bovenop gedaan kan worden. Stress is een maat-
staf voor spanning en bij een te grote mate van stress breekt eenvoudigweg
het lijntje, resulterend in ziekteverzuim en WAo. Het beeld van maatschap-
pelijk onverantwoord handelen dringt zich dan sterk op.

Het zou ons inziens van veel meer werkelijkheidszin getuigen indien bij de
model- en theorievorming niet zozeer wordt uitgegaan van het optimalise-
ren van de prestatie, maar veeleer van het voeren van een beleid dat
tegemoetkomt aan de veelal uiteenlopende eisen van de verschillende in-
en extern betrokken partijen. Uiteraard speelt daarbij de te leveren (tegen)-
prestatie een belangrijke rol, maar dan wel in de context van schaarste- en
machtsverhoudingen en institutionele arrangementen.
In termen van Bouma gaat het dan veel meer om het bevredigen op een
bepaald aspiratieniveau van de verschillende betrokken stakeholders, dan
om het optimaliseren van de prestatie ('satisfying instead of optimizing',
Bouma, 1968: 68 e.v., zie ook Paauwe, 1991). Deze wijze van beleidsvoering
past ook meer in de Europese traditie dan het meer eenzijdig georienteerde
'optimizing'-principe van Amerikaanse snit.

6           HRM en bedrijfsethiek

Tot slot van deze kritische analyse van HRM nog een drietal opmerkingen
vanuit een ethisch perspectief.

o In de eerste plaats het gevaar dat bij de toepassing van HRM-denkbeelden in

de praktijk van alledag mensen gereduceerd worden tot economische
productiefactoren, die ondergeschikt worden gemaakt aan strategische doel-
stellingen, waarvan de waarde afhangt van hull bijdragen tot die strategie
en waarvan volledige onderschikking lijkt te worden gevraagd.1 Door deze
reductie bestaat er ook weinig oog voor het feit dat management van men-
sen wordt gekenmerkt door veel ambiguiteit. Organisaties gebruiken niet
alleen mensen als productiefactoren, omgekeerd gebruiken mensen ook or-
ganisaties voor het bereiken van eigen doeleinden. Betrokkenheid van men-
sen is doorgaans slechts partieel: men maakt ook deel uit van andere ver-
banden, waar men ook verplichtingen en loyaliteiten aan heeft. Kortom: bij
de sturing van werknemersgedrag is meer in het geding dan het richten van
de factor arbeid op organisatorische doelstellingen. Veeleer zal gezocht
moeten worden naar een balans tussen tegenstrijdige krachten die het so-
ciale leven beheersen.

0 In de tweede plaats, en min of meer als pendant van het voorafgaande, be-
staat er weinig oog voor de eigen dynamiek van sociale systemen. Te veel
wordt geredeneerd in economische termen. Arbeid, inkomen, zeggenschap
enzovoorts zijn niet alleen ruilmiddelen. Aan arbeid ontlenen individuen
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ook een belangrijk deel van hun identiteit, status en zelfrespect. Arbeid moet
dan ook niet alleen als een kwantitatief verschijnsel worden beoordeeld,
maar dient ook te voldoen aan bepaalde kwalitatieve maatstaven. Met in-
komen hangen bovendien ook verdelingsvraagstukken samen. De tevre-
denheid met het eigen inkomen wordt niet alleen bepaald door de hoogte
daarvan, maar ook door de mate waarin dat in vergelijking met anderen als
rechtvaardig wordt ervaren. Zeggenschap is niet alleen middel om resources
varl mensen beter te benutten, maar vertegenwoordigt ook een waarde in
zich. Het stelt mensen in staat, verantwoordelijkheid te dragen (mits ge-
paard gaande met de daarbijbehorende bevoegdheden) voor de effecten van

hun eigen handelen. Bij het managen van arbeidsrelaties gaat het, met an-
dere woorden, niet alleen om effectiviteit en efficientie, ook maatschappe-
lijke waarden en verdelende rechtvaardigheid zijn in het geding.

6> In de derde plaats bestaat er binnen HRM weinig oog voor de maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Door het gesloten denken
in termen van markt, strategie en resources bestaat het gevaar dat onmaat-
schappelijk gedrag gelegitimeerd wordt. De eerder genoemde'tough love'-
aanpak is daar een voorbeeld van. Maar ook in breder verband is het de
vraag of ondernemingen geen (mede)verantwoordelijkheid moeten nemen
ten aanzien van de negatieve gevolgen die arbeid voor individuen kan heb-
ben, voor zwakkere groepen in de samenleving en voor een rechtvaardige
verdeling van inkomen en arbeid in de samenleving als geheel.

7           Evaluatie en perspectief

Het voorgaande maakt duidelijk dat HRM-denkbeelden interessante perspec-
tieven bieden, mits zij voortdurend worden getoetst op hun empirisch ge-
halte. In deze slotparagraaf komen wij tot een afrondend oordeel over HRM,
om vervolgens een research-agenda op te stellen voor de nabije toekomst.
Het positieve van de gehele discussie rond HRM is zonder meer dat het ma-
nagement van mensen weer volop in de belangstelling staat. Vooral de kop-
peling aan het strategisch ondernemingsbeleid (de verticale integratie) en
het opnieuw doordenken van de onderlinge samenhang tussen verschil-
lende personeelsinstrumenten en -activiteiten (horizontale integratie) geeft
de personele discipline weer een centrale plaats in het ondernemings-
gebeuren. Dat is een verheugende ontwikkeling, vooral na een periode
waarin het leek dat personele vraagstukken volledig in de marge van het
economisch functioneren zouden komen te staan. Het zoeken naar verticale
en horizontale integratie in het personeelsmanagement heeft in brede kring
een positieve uitwerking op de status en positie van deze organisatiefunctie.
Dat neemt niet weg dat ook voorzichtigheid geboden is. Deze voorzichtig-
heid geldt in het bijzonder voor een drietal aspecten:
-   HRM kan niet worden gezien als een eenduidig concept, laat staan als een een-

vormige personele strategie. Bij gebruik van de term en concretisering van
denkbeelden zou minstens aangegeven moeten worden wat men er pre-
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cies mee bedoelt. De econornisch geinspireerde (of harde) versie van HRM
wijkt immers nogal af van de meer (sociaal-)psychologische of zachte
versie, en ook tussen deze twee zijn nog allerlei varianten denkbaan
Onontkoombaar lijkt ons inziens een voortgaande differentiatie in het
sociaal ondernemingsbeleid naar onderscheiden personeelscategorieen
en al naar gelang de gehanteerde marktstrategie. Vakbonden en
medezeggenschapsorganen kunnen zich in dit verband gaan voorberei-
den op effectieve tegenstrategieen.

-     Aan HRM-denkbeelden liggen vooronderstellingen ten grondslag die om een na-
dere toetsing vragen. Dat betreft zowel mensbeelden als organisatie-op-

vattingen. Zoals door ons aangetoond, getuigen zij vaak van een naTef
optimisme. Onze verwachting is dat een aantal van deze vooronderstel-
lingen in de praktijk niet houdbaar zullen blijken te zijn en derhalve ook
niet de beoogde effecten zullen sorteren; het meest twijfelachtige aspect
betreft echter de Amerikaanse context die zo nauw met HRM-denkbeel-
den verbonden lijkt te zijn.

-  Er gaat de suggestie van uit dat de integratie van personeelsmanagement en
arbeidsverhoudingen betrekkelijk probleemloos kan verlopen, zonder al te veel
aandacht voor gegroeide praktijken en gevestigde verhoudingen. Uit onze
analyse blijkt in ieder geval dat in de West-Europese context het niet zo
is dat HRM-denkbeelden in hun concrete uitwerking de vormgeving van
de arbeidsverhoudingen zouden dicteren. De mate van beinvloe(ling is
zeer afhankelijk van de institutionele context en de bestaande machts-
verhoudingen en zal derhalve leiden tot een gedifferentieerd beeld per
sector van bedrijvigheid. Het eenzijdig benadrukken van organisaties
als economische entiteiten met een groot accent op de'performance' doet
in ieder geval geen recht aan de benadering van organisaties vanuit het
perspectief van relevant geachte interne en exteme 'stakeholders'.

Het voorgaande maakt duidelijk dat er aan een ondoordachte toepassing
van HRM-denkbeelden in de praktijk grote kansen op teleurstelling verbon-
den zijn. Dergelijke teleurstellingen dringen zich nu al via praktijkverhalen
aan ons op.
Het zicht op mogelijke inconsistenties en gevaren van toepassing in de prak-
tijk zou aanzienlijk verbeterd kunnen worden door gericht empirisch on-
derzoek. Gebaseerd op hetgeen in het voorgaande is behandeld, bepleiten
we voor de nabije toekomst de uitvoering van de navolgende onderzoeks-
agenda:
-    Onderzoek naar de mate waarin er tussen onderscheiden personeelscate-

gorieen sprake is van differentiatie bij de toepassing van personeelsin-
strumenten. Een differentiatie die zich eventueel laat verklaren op grond
van het in meerdere of mindere mate organisatie-specifiek zijn van de
uit te voeren werkzaamheden (Williamson, 1981; Paauwe, 1989: 282).

98



HRM-denkbeelden: de balans opgemaakt

-   Onderzoek naar de relatie tussen enerzijds het ontstaan van interne ar-
beidsmarkten voor kernwerknemers en de daaruit voortvloeiende loop-
baanperspectieven en anderzijds de gevolgen daarvan voor de loopbaan-
mogelijkheden van perifere werknemers op de externe arbeidsmarkt.

-  Onderzoek naar de beleving van werknemers bij een meer prestatie-
gerichte en op het collectief gerichte cultuun Zijn er gevolgen merkbaar
in termen van verhoogde sociale druk, toenemende stress en oplopend
verzuim?

-   Onderzoek naar de wijze waarop de verschillende personeelsactiviteiten
op strategische wijze in de organisatie verankerd en vormgegeven kun-
nen worden en zo daadwerkelijk bijdragen tot de beoogde integratie van
het personeelsmanagement in het totaal van het ondernemingsbeleid.
Het gaat dan in wezen om de omslag van administratief-beheersmatig
naar sturend en strategisch ingebed. Met name van belang ten aanzien
van selectie, beoordeling, training/opleiding en beloningen.

- Empirisch nagaan van de stand van zaken inzake de daadwerkelijk inte-
grale dan wel particle toepassing van 1-IRM-denkbeelden in de concrete
praktijk van het Nederlandse bedrijfsleven; eventueel in relatie tot eco-
nomische prestatiecriteria. De veronderstelde segmentering van de Ne-
derlandse arbeidsverhoudingen, zoals aangegeven door Visser en door
ons toegespitst op te verwachten praktijken van personeelsmanagement
zou daarbij als te toetsen leidraad kunnen fungeren.

-   Onderzoek naar de mate waarin en onder welke condities de invoering
van HRM-denkbeelden gepaard gaat met wijzigingen in het traditionele
patroon van arbeidsverhoudingen. Het gaat dan met name om inhoude-
lijke wijzigingen in de regelingen, de betrokken contractpartijen en de
contractvorm.

Het spreekt voor zich dat elk onderwerp nog nadere uitwerking behoeft,
maar het publiceren van deze opsomming biedt in ieder geval een eerste
orientatievoor degenen die de theorie en praktijk van het personeelsmanage-
ment in Nederland een warm hart toedragen en willen bijdragen tot de ver-
dere ontwikkeling ervan.

Noot

1      Gelukkig zijn er ook HRM-bijdragen, o.a. van Dyer, die nadrukkelijk aandacht vragen voor
de betrokkenheid van de 'human resources' bij het proces van strategiebepaling en dan
niet als object waarmee rekerling gehouden moet worden, maar als subject met een eigen
stem en inbreng
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HRM-denkbeelden in theoretisch perspectief
Re#ecties over Human Resource Management

1          Aanleiding en vraagstelling

De veranderingen die in de jaren tachtig in het personeelsmanagement
plaatsvinden, worden geschaard onder de noemer HRM: Human Resource
Management. HRM staat voor een hybride verzameling van management-
denkbeelden omtrent een andere omgang met en beheer van personeel. Ver-
anderingen in de omgeving van organisaties (zie De Nijs, 1988 voor een
samenvatting van deze veranderingen), zo luidt de redenering, maken een
dergelijke veranderende aanpak noodzakelijk.
De praktijk lijkt deze HRM-idee&n massaal te omarmen; de wetenschap rea-
geert terughoudend en zelfs cynisch (Guest, 1990; Tyson, 1995; Storey 1992;
Kluytmans en Paauwe, 1991; Legge, 1995). Looise en Paauwe (1998) vatten
de kritiek vanuit de wetenschap op de HRM-modellen als volgt samen:
-   ze zijn zeer normatief en prescriptief van aard (Legge, 1995);
-   ze hebben een sterk ideologisch karakter (Horwitz, 1990);
-   ze vertonen veel inconsistenties (Kluytmans &Paauwe, 1991);
-   ze zijn theoretisch nauwelijks verankerd en empirisch moeilijk toetsbaar

(Hendry en Pettigrew, 1990);
-   ze zijn eenzijdig managementgeorienteerd (Looise, 1996);
-   ze houden te weinig rekening met het stelsel van arbeidsverhoudingen

(Kluytmans en Paauwe, 1991).

HRM-denkbeelden benadrukken het belang van human resources voor het
concurrentievermogen van organisatie; het belang van volledige benutting
van potentieel en het belang van harmonieuze arbeidsverhoudingen.
Deze ideeen lijken echter in schril contrast te staan met de feitelijke ontwik-
keling in de wereld van arbeid en bedrijf. Zo neemt de baan- en werk-
zekerheid voor grote groepen van werknemers in Nederland eerder af dan
toe. Tussen 1990 en 1994 daalt het aantal voltijdse banen in Nederland met
meer dan 110.000 , terwijl het aantal deeltijdse en flexibele banen (uitzend-
arbeid en op- en afroepcontracten) met ruim 360.000 toeneemt (CBs, 1996).
Ook de bezorgdheid omtrent baanzekerheid en toekomst neemt - vooral
onder jongeren - sterk toe. Terwijl in 1986 slechts 4% van de jongeren tussen
16 en 30 zich veel en 20% zich matige zorgen maakten over hun baan en
toekomst, stegen deze percentages in 1995 tot respectievelijk 8 en 36% (scp,
1996).
Verder blijft, ondanks de groei van banen (vanaf 1984 zijn er ongeveer 1
miljoen banen bijgekomen) de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking
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laag, in mensjaren gemeten ongeveer 50% (SMO, 1997). Daarmee blijft een
geweldig potentieel aan human resources onbenut.
Van Doorn (1996) wijst nog op een ander paradoxaal feit, namelijk dat winst-
groei, werkloosheid en bedrijfsontslagen momenteel, gezien de record-
ontwikkelingen op de financiele beurzen, naast elkaar bestaan, en verbindt
daaraan de conclusie 'dat het belang van werknemers momenteel wel erg
lichtvaardig, pervers bijna, aan dat van de aandeelhouders ondergeschikt
wordt gemaakt'.
Kortom: HRM-denkbeelden en werkelijkheid lijken op het eerste gezicht niet
erg te sporen

Het beeld in andere landen is niet veel anders. Op basis van de data die de
Work Industrial Relations in transition Surveys (WIRS) in 1990 opleverden,
komt Legge voor Engeland (1995) tot de conclusie dat er sprake is van een
verdergaand 'bleak house'-scenario: 'a growing number of non-unionised
workplaces: fewer procedures and fewer health and safety representatives,
fewer channels of information and consultation, less information from ma-
nagement and fewer personnel specialists, more dismissals, more
compulsory redundancies, more labour turnover, more low pay alongside a
greater dispersion of pah that is more performance related and more market-

determined'.

De volledige benutting van human resources blijkt dus niet uooT alle resources
te gelden. Of, om George Orwell (1956) te parafraseren: hoewel alle mensen
'resourceful' zijn, zijn sommige mensen meer 'resourceful' voor organisa-
ties dan anderen. Met andere woorden: aan de benutting van resources
worden door het management grenzen gesteld doordat alleen bepaalde as-
pecten uan de resources binnen arbeidsorganisaties bruikbaar worden geacht
(zie daarvoor Dachler en Enderle,1 1989)

Het is deze schijnbare discrepantie tussen idee en werkelijkheid en het hy-
bride karakter van HRM die de vraag oproept welke betekenis in managerial
en maatschappelijk opzicht aan HRM moet worden toegekend: gaat het inder-
daad om een radicaal andere opvatting van personeelsmanagement of heb-
ben we hier te maken met een context- en tijdsgebonden verschijnsel (zie
ook Kluytmans, 1992). Wanneer dat laatste het geval is, is het interessant
om na te gaan welke ontwikkelingen en actoren, ondanks deze specificiteit,
hebben geleid tot veralgemenisering en verspreiding van deze denkbeel-
den.

Wij hanteren daarbij de volgende (methodologische) uitgangspunten.
Anders dan HRM-modellen soms suggereren (zoals Beer et al., 1984 en
Fombrun et al., 1984) is HRM geen wetenschappelijke theorie. Het gaat om
een praktijkparadigma, waaraan naast cognitief-wetenschappelijke ook
maatschappelijke inspiratiebronnen ten grondslag liggen (cf. Van Strien,
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1986). De (in)vulling van een dergelijk praktijkparadigma is dan ook niet
alleen afhankelijk van (wetenschappelijke) kennis, rnaar evenzeer van waar-
den en mens- en maatschappijbeelden zoals die op enig moment door do-
minante actoren worden uitgedragen. De regulatieve repertoires zijn dus
uiteindelijk gebaseerd op keuzen van (dominante) actoren en afhankelijk
van hun mens- en maatschappijbeeld. Deze achterliggende mens- en maat-
schappijbeelden, alsmede de posities en keuzen van betrokken actoren vor-
men het centrale object van ons onderzoek.

HRM is ook geen eenduidig ideeencomplex, maar het bestaat uit een hybride
verzameling van ideean. Het heeft dan ook weinig zin om opnieuw een
poging te ondememen om door verfijning van omschrijvingen te komen tot
meer eenduidigheid. Veel interessanter is de vraag welke rol HRM speelt c.q
heeft gespeeld als onderdeel van de symbolische werkelijkheid waarop act-
oren hun gedrag baseren.2 De term symbolische werkelijkheid is hier over-
genomen van Tyson (1995). Hij zegt daarover dat HRM als onderdeel van
deze symbolische orde wordt gebruikt door managers (en andere actoren,
FKL) 'both to legitimate their authority and to fulfill their managerial roles'
(Tyson: 15). En even verder: 'What is important about "human resource
management" as representative of a new paradigm is therefore the
compromises and accomodations reached within these traditions which
allows the management process to continue'.

In de volgende analyse vatten we HRM op als een variant van personeels-
management of, anders gezegd, als een specifiek regulatief management-
repertoire, waarin mens- en maatschappijbeelden doorheen klinken. Aan
dergelijke paradigma's liggen feitelijke veranderingen (in de arbeidsrelatie
en in de omgeving daarvan) ten grondslag, maar deze krijgen pas een plaats
in het managementproces wanneer ze verwoord worden en onderdeel uit
gaan maken van de symbolische werkelijkheid. Op dat moment wordt een
rueuw 'discours,3 gecreeerd, dat niet empirisch toetsbaar is, maar dat wel
legitimerend en richtinggevend is voor het managementproces. Het is
daarom zinvol om na te gaan naar welke (feitelijke of vermeende) verande-
ringen wel en naar welke niet verwezen wordt in dit'discours', omdat daar-
door zicht kan ontstaan op de belangen die met dit discours gediend wor-
den.

Bij dit onderzoek sluiten we aan bij wat in de - overigens uiterst povere -
theorievorming omtrent personeelsmanagement doorgaans aangemerkt
wordt als'triggers' (oorzaken) voor het ontstaan van variaties in personeels-
management (tussen bedrijven, maar ook tussen tijdsperioden) (zie ook Van
Dijck, 1992). Door bij deze verklaringen systematisch na te gaan of ze een
rol spelen (c.q. hebben gespeeld) in het HRM-discours, zal duidelijk worden
welke functie HRM in het managerial en maatschappelijk proces vervult.
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Deze analyse zal een aantal zaken duidelijk maken.
In de eerste plaats dat de bestaande wijze van denken over HRM in sterke
mate monoparadigmatisch is en dat daardoor een belangrijk deel van de
maatschappelijke werkelijkheid buiten haakjes wordt geplaatst. Weliswaar
verwijst vrijwel iedere auteur naar de invloed van sociale, culturele en eco-
nomische factoren, maar het denken zelf speelt zich overwegend af binnen
een organisationeel-gedragsmatig of individueel-psychologisch perspectief.
Daardoor wordt voorbijgegaan aan de grote invloed die uitgaat van institu-
tionele veranderingen, die minstens in voorwaardenscheppende zin van
groot belang zijn voor het ontstaan van HRM (zie ook het hoofdstuk over het
kenobject van een personeelswetenschap). 'A cultural and institutional ap-
proach is lacking in the current literature on human resource policy' (Van
Dijck en Schruijer in Van Dijck en Groenewegen, 1994) 3
In de tweede plaats is de benadrukking van het unitaristisch karakter van
HRM opvallend. Een relatief'gesloten'-systeembenadering domineert, waar-
door er weinig aandacht is voor belangentegenstellingen en -verschillen
tussen actoren, Zo die al worden onderkend, worden deze belangentegen-
stellingen meestal overbrugbaar geacht. Daardoor krijgt de onderschikkings-
dimensie van de arbeidsrelatie weinig aandacht.
In de derde plaats biedt juist het hybride karakter van HRM de mogelijkheid
dat verschillende actoren met onderscheiden belangen zich met deze denk-
beelden kunnen vereenzelvigen. Dat zij daarbij zeer uiteenlopende accen-

ten leggen zal duidelijk zijn.

De voorgenomen analyse van HRM-denkbeelden reikt in haar betekenis ver-
der dan een theoretische analyse van HRM als een specifieke personeels-
managementstrategie. Zij is ook bedoeld om aan te tonen dat voor analyses
van ontwikkelingen in het personeelsmanagement alle relevante aspecten
in de beschouwing moeten worden betrokken. Die elementen zijn weerge-
geven in het model van arbeidsrelaties zoals we dat in deel 1 van dit proef-
schrift gepresenteerd hebben. Het HRM-discours kan slechts begrepen wor-
den in het licht van sociaal-culturele ontwikkelingen in de samenleving;
veranderingen die zich voordoen op afzet- en arbeidsmarkten, veranderin-
gen in het strategisch beleid van ondernemingen en veranderingen in machts-
verhoudingen tussen betrokken actoren. In die zin vormt deze analyse ook
een proeve van de waarde van het eerder ontwikkelde denk- en onderzoeks-
model.

Op grond van het voorgaande kent dit artikel de volgende opbouw
Eerst zullen wij in de volgende paragraaf (2) kort ingaan op de inhoud en
het hybride karakter van HRM-ideeen en op de gevolgen die dat heeft voor
(empirisch) onderzoek. Vervolgens zullen wij in paragraaf 3 nagaan op welke
wijze (variaties in) personeelsmanagement veelal'verklaard' worden. Daarbij
zullen we nagaan welke argumenten wdlen welke niet in het HRM-discours
worden gehanteerd. Door deze analyse krijgen we zicht op de factoren die
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buiten haakjes worden geplaatst, en op de maatschappelijke achtergronden
waaraan HRM als discours haar bestaansrecht ontleent. Paragraaf 4 sluit af
met enkele conclusies die zowel betrekking hebben op HRM als op de vraag
welke verdere onderzoeksvragen zich verder aandienen.

2            Het hybride karakter van HRM-denkbeelden

Zoals reeds gezegd, is het niet de bedoeling om in deze analyse de zoveelste
poging te doen om te komen tot een verfijnde definitie van HRM. Waar het
veel meer om gaat, is dat blootgelegd wordt dat HRM-ideean verre van een-
duidig zijn, maar dat HRM juist haar populariteit te danken he€ft aan haar hy-
bride karakter.

Geheel in lijn met de bestaande traditie in het personeelsmanagement wor-
den kenmerken van HRM veelal verwoord in organisationele en gedrags-

matige termen. Eerder (zie HRM; de balans opgemaakt, pag. 80) hebben wij
deze kenmerken als volgt samengevat:
-   De idee dat mensen van fundamenteel belang zijn voor het succes van

een organisatie. Betere benutting van hun capaciteiten leidt tot een ver-
betering van het prestatievermogen van een onderneming. Individuele
ontwikkeling en organisatiesucces zijn, met andere woorden, nauw aan
elkaar verbonden.

-   Essentieel is de integratie van de HRM-strategie met het strategische be-
leid van de organisatie. De bedrijfseconomische context is enerzijds be-
palend voor de inzet van mensen, anderzijds kunnen kwaliteiten van
mensen bepalend zijn voor wat strategisch gezien wenselijk en haalbaar
is. Anders gezegd: het gaat om: 'the ongoing transition from personnel
management seen as a "caring" activity' (concerned with satisfying work-
related and social needs) to HRM as a central and pro-active business
concern (concerned with productive participation) [...] (Van Dijck en
Schruijer, 1994).

-   Niet alleen dient er sprake te zijn van integratie tussen algemene strate-
gie en HRM, ook moeten HRM-instrumenten en -activiteiten onderling sa-
menhang en congruentie vertonen.

-  HRM is een management-verantwoordelijkheid, waarbij de specialisti-
sche inbreng zich beperkt tot ondersteuning en advisering en gedeelte-
lijke uitvoering.

HRM in de bovenomschreven zin levert bijdragen aan het ondernemings-
resultaat door een grotere flexibiliteit, betrokkenheid en kwaliteit van werk-
nemers te bewerkstelligen met gelijktijdige optimalisering van de kosten-
efficientie. Anders gezegd: HRM kan ervoor zorgen dat ondememingen zich
juist op die kenmerken verbeteren die momenteel in het econornisch ver-
keer als belangrijkste concurrentiecriteria worden gezien (zie Bolwijn en
Kumpe, 1989).
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In ons artikel HRM. Schone sch#n of sprong voorwaarts, hebben we al opge-
merkt dat de bronnen van het HRM-gedachtegoed niet alleen uit uiteenlo-
pende tradities stammen, maar ook dat die bronnen al redelijk oud zijn.
Aan deze wortels var[ het HRM-denken is al het onderscheid tussen een harde
(mensen als resources) en een zachte versie (human resources als poten-
tieel) herkenbaar.

Zo is aan de ene kant het Human Relations-gedachtegoed uit de jaren dertig
en later herkenbaar in de opvatting dat menselijk potentieel tot ontwikke-
ling te brengen is door effectief leiderschap en goede communicatie. Miles
(1965) neemt binnen deze traditie, voor zover is na te gaan, voor het eerst
het woord human resources in de mond. In zijn ogen moet participatie van
werknemers niet opgezet worden om hen tevreden te stellen, maar meer
om gebruik te kunnen maken van hun 'untapped reservoir of resources'.
Het beter betrekken van werknemers bij beslissingen leidt tot een betere
kwaliteit van die beslissingen, zo is zijn overtuiging. Deze traditie wordt
voortgezet door voornamelijk humanistisch geYnspireerde wetenschappers,
zoals McGregor (1960) met zijn x- en y-theorie en Argyris (1972) met zijn
onderzoek naar optimale afstemming tussen individuele verwachtingen en
organisatiekenmerken. Mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwik-
keling worden gezien als een levensvoorwaarde voor organisaties.

Aan de andere kant zijn wortels herkenbaar uit de (meer harde) strategi-
sche managementtraditie met een nadruk op omgevingsverkenning, plan-ning en integratie van alle aspecten van de bedrijfsvoering (inclusief HRM)
met de ondernemingsstrategie (Storey, 1992). Een manier om dat op het ter-
rein van menselijke hulpbronnen te bereiken vinden wij terug in de zoge-
noemde human capital-benadering waaraan HRM ook schatplichtig is. Perso-
neel vertegenwoordigt een economische waarde en dat betekent dat dit
'kapitaalgoed' onderhoud en verdere investeringen vergt. Die investerin-
gen, zo luidt de boodschap, zullen zich op termijn zelf terugverdienen in
betere bedrijfsresultaten (Hermanson, 1964; Likert, 1967). Human resources
worden op 6611 lijn gesteld met kapitaalgoederen en de terminologie is dan
ook doorspekt met financiele termen: assets, discount, interest rates en port-
folio (Vloeberghs, 1997). Een treffend voorbeeld daarvan vormt het boek
van Odiorne (1984), die een pleidooi houdt voor een goede human assets
portfolio en een gedegen analyse en sturing van de verschillende segmen-
ten van dit portfolio.

Het zijn deze ideeen die in de jaren tachtig verbonden worden met (vooral
Amerikaanse) ideeen omtrent de noodzaak, arbeidsverhoudingen minder
antagonistisch te maken en inspanningen meer te richten op het bereiken
van commitment (Beer et al., 1984; Beer and Spector, 1985; Walton, 1985).
Hoezeer het daarbij gaat om een mix van ideeen blijkt wel uit de assumpties
die Beer en Spector (1985) aan HRM toeschrijven:
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- pro-active, system-wide interventions with emphasis on fit, linking HRM
with strategic planning and cultural change;

-   people are social capital capable of development;
- coincidence between stakeholders can be developed;
- seeks power equalization for trust and collaboration;
-    open channels of communication to build trust, commitment;
-   goal orientation;
-   participation and informed choice.

In deze opsomming komen'strategic alignment', ontwikkeling, participatie
en het harmoniseren van arbeidsverhoudingen naast elkaar voor.

Alleen al uit de diverse herkomst van ideeen blijkt het hybride karakter van
HRM. Nog duidelijker wordt dat echter wanneer men de verschillende bete-
kenissen analyseert die in theorie en praktijk aan HRM toegekend worden
(zie ook HRM-denkbeelden: de balans opgemaakt). Wij sluiten ons hierbij aan bij
de analyse zoals die door Storey (1992) op basis van een intensief literatuur-
en praktijkonderzoek is uitgevoerd. Storey deelt de verschillende beteke-
nissen van HRM in langs twee hoofddimensies.

Deze twee dimensies (hard-soft/ strong-weak) liggen -weliswaar impliciet-
ook ten grondslag aan de indeling van betekenissen van HRM zoals we die
in HRM: schone schijn Of sprong voorwaarts hebben gemaakt. Langs de hori-
zontale as wordt een onderscheid gemaakt tussen de reeds bekende harde
en zachte betekenis van HRM. Wordt in de zachte betekenis vooral het be-
lang van menselijk potentieel benadrukt, in de harde betekenis wordt het ac-
cent gelegd op het verschil in waarde van human resources in het licht van
het strategisch beleid van de organisatie. Terwijl in de zachte versie dan ook
het ontwikkelen van potentieel centraal staat, wordt in de harde versie vooral
belang gehecht aan assessment en (differentiale) beloning van resources.

Met de verticale as wordt aangegeven dat betekenissen van HRM meer of
minder van bestaande praktijken afwijken. In de meest zwakke betekenis
gaat het alleen om een andere naam voor personeelsmanagement, terwijlin
een sterke betekenis HRM wordt gezien als een radicaal andere benadering
van arbeid en arbeidsvraagstukken. Betekenissen van HRM op deze dimen-
sie varieren dus tussen schone schijn en een sprong voorwaarts (Kluytmans,
1989a).
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FIGUUR 1
Verschillende betekenissen van HRM
Bron: Storey, 1992,

Het zijn deze verschillen in betekenis die niet alleen het onderzoek Van HRM-
praktijken zo bemoeilijken, maar ook ruimte bieden voor legitimatie van
uiteenlopende belangen door actoren. Daardoor wordt HRM een grabbel-
ton, waarin ieder wel wat van zijn gading aantreft. De keerzijde van de
medaille is dat de werkelijke betekenis van dit ideeencomplex verhuld blijft,
doordat sommige kenmerken buiten beeld geplaatst worden.

3          Personeelsmanagement en HRM in theoretisch perspectief

Legge (1994) heeft recent een poging gedaan om verschillende onderzoe-
ken naar HRM in te delen naar theoretisch perspectief van waaruit de onder-
zoekers werkten. Aan het eind van haar tour-de-horizon komt zij tot de vol-
gende conclusie:
'On  the -one h nA  thelejs mudl-hype  aboult«_dlange..frem  R«sonnel

Jniks#JE#ementioliRM. the oth«hend little evidence thai either ef_the_HEM
-models alreBsly outlined„are bdng..Colisi tently implemented_or on_a scale
Conlinfosurate to the-hxpe. Indeed, [...], it can be argued that there is little
difference between normative models of HRM and personnel management,
although there are clear contrasts between the normative models of HRM
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and the descriptive-behavioural rnodel of personnel management. Further-
more, if we accept the contingent perspective of the "hard" HRM model, it
allows for the equation of HRM with most of the existent employee relations
styles; if we accept the absolutist perspective of the "soft" HRM model, it
looks very similar to the long established sophisticated human relations
model.'

Het argument van Legge is dat vergelijking zowel in theorie als in de prak-
tijk moeilijk is, omdat betekenissen van HRM vanuitformeel verschille,ide theore-
tische modellen met elkaar vergeleken worden (normatieve ten opzichte van
gedragsmatige en contingente ten opzichte van universalistische). Het is dit
argument dat wij in deze analyse verder willen uitwerken.

Bij deze analyse vatten wij HRM op als een idee8ncomplex met betrekking
tot een nieuwe personeelsmanagementstrategie. Daarbij omschrijven wij een
personeelsmanagementstrategie in navolging van Watson (1986) als: 'the
general direction followed by an organisation in the way they handle the
problems created for the performance and long-term survival by the range
of employee constituencies and other constituencies concerned with
employees' (Watson, 1986: 135).

In theorieJn met betrekking tot verschillen tussen personeelsmanagement-
strategieen kunnen, volgens Watson, een viertal hoofdargumenten onder-
scheiden worden.
1 een-histor»tjjpgsiglogiscll argument, waarin een belangrijke rol wordt

toegekend aan managementideologiean als antwoord op specifieke tijd-
gebonden problemen. Een nieuwe personeelsmanagementstrategie is in
deze traditie een tijdgebonden antwoord van leidende managers en we-
tenschappers als reactie op bepaalde problemen. Dergelijke benaderin-
gen'verklaren' dus verschillen'in de tijd' (tussen perioden) tussen perso-
neelsmanagementstrategie6n.

2 hd.ggntingendeatagment waarin onder invloed van situationele om-
standigheden een specifieke ondernemings- en personeelsmanagement-
strategie wordt ontwikkeld. In tegenstelling tot de vorige benadering
wordt niet alleen een grotere rol toegekend aan specifieke omstandighe-
den, maar wordt ook erkend dat verschillende strategieen naast elkaar
kunnen bestaan. Legt de eerste benadering vooral het accent op de op-
eenvolging van strategieen in de loop der tijd, in deze benadering wordt
het sector- en bedrijfsspecifieke karakter van strategieen benadrukt. Met
dit argument worden dan ook vooral intersectorale verschillen tussen
personeelsmanagementstrategieen verklaard. Omdat de term contin-
gentie in onze ogen te globaal is, prefereren wij de term strategisch. In
deze benadering wordt op enigerlei wijze een verband gezocht tussen
situationele factoren, ondernemingsstrategieen en personeels-manage-
ment.
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3  het rolstructuyiargwrtent, waarbij kenmerken van rollen van werkne-
mers bepalend worden geacht voor de te volgen personeelsmanagement-
strategie. Zo zullen werknemers met rollen waarin een grote mate van
autonoom handelen vereist is, anders benaderd worden dan werkne-
mers waarbij dat nfet het geval is. Hoewel deze verschillen voort kun-
nen komen uit verschillen in strategie tussen ondernemingen, is de bij-
drage van deze benadering er vooral in gelegen dat binnen een arbeids-
organisatie (en daarmee bij een en dezelfde strategie) tussen functie-
niveaus en personeelscategorieen verschillen in benadering op kunnen
treden. Het is dus vooral een intra-organisatorisch verklaringsargument
voor verschillen in benadering tussen personeels- c.q. functiecategorieen.

4  het arbeidsprocesargumeIlt. In de arbeidsprocesbenadering wordt een
specifieke personeelsmanagementstrategie gezien als de uitkomst van
een politiek machtsspel tussen werkgevers(partijen) en werknemers(par-
tijen). In de klassieke uitwerking van deze theorie (Braverman, 1974) ligt
aan deze machtsstrijd een voortdurende drang tot efficientieverbetering
van de kant van kapitaalbezitters en management ten grondslag. In la-
tere uitwerkingen wordt vooral het accent gelegd op de competitie tus-
sen partijen omtrent het beheersen van de factor arbeid. In deze benade-
ring worden verschillen tussen personeelsmanagementstrategieen (in
intra-organisatorische zin) verklaard vanuit verschillen in controle en
macht van verschillende partijen.

Bij deze indeling van Watson past een drietal kanttekeningen:
1    De argumenten sluiten elkaar niet volledig uit, maar overlappen elkaar.

Dat is vooral het geval bij het onderscheid tussen de rolstructuur-
benadering en de arbeidsprocesbenadering. Bij de rolstructuurbenadering
is het argument dat op grond van bepaalde kenmerken van rollen varia-
ties in personeelsmanagementstrategie in optreden, maar in meer mo-
derne uitwerkingen van de arbeidsprocesbenadering komen we vrijwel
hetzelfde argument tegen. Het zijn bovendien beide benaderingen die
een verklaring zoeken voor intern-organisatorische verschillen in
personeelsmanagementstrate-gieen. Om die reden hebben we deze be-
naderingen in het vervolg samengevoegd.

2   Een tweede kanttekening betreft het feit dat het vrijwel alleen gaat om
theorie6n die sterk organisationeel-gedragsrnatig of individueel-psycho-
logisch van aard zijn. De invloed van sociaal-culturele en institutionele
factoren wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten. Natuurlijk wordt
binnen de door Watson onderscheiden benaderingen wel enige aandacht
besteed aan de invloed van institutionele factoren (zeker in de historisch-
sociologische benadering en in de arbeidsprocesbenadering), maar het
is de vraag of een (neo-) institutionele benadering geen eigenstandige
plaats verdient.
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3    De contingentie- of strategische benadering is een te globale aanduiding
voor nogal uiteenlopende theoriedn op dit terrein. Wright en McMahan
(1992) onderscheiden binnen deze benadering drie nogal uiteenlopende
opvattingen.5 Daarbij is vooral de richting van het verband tussen on-

dernemingsstrategie en personeelsmanagementstrategie verschillend (cf.
Golden en Ramanuyam, 1985). Zo kan deze samenhang eenzijdig van
buiten naar binnen gedefinieerd worden (een gedragsvereisten benade-
ring waarbij de personeelsmanagementstrategie wordt gedetermineerd
door de onder-nemingsstrategie); eenzijdig van binnen naar buiten (een
resource-based benadering waarbij de ondernemingsstrategie wordt ge-
determineerd door kenmerken van het personeel) of tweezijdig van aard
zijn (een systeembenadering, waarbij het economisch-technisch systeem
als het sociaal systeem verschillende eisen stellen die op enigerlei wijze
met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden).

Op grond van de analyse van Wright en McMahan stellen we dan ook voor
om binnen de strategische benadering een drietal subcategorieen te onder-
scheiden.

Op grond van voorgaande overwegingen komen wij tot de volgende domi-
nante argumenten die we aan een nader onderzoek moeten onderwerpen:
1    het historisch-sociologisch argument;
2  het strategisch argument, dat een drietal subcategoriean omvat, te we-

ten: de gedragsvereistenbenadering, de resource-based benadering en
de cybernetische of systeembenadering;

3   het rolstructuur/arbeidsprocesargument;
4   het institutionele argument.

In het navolgende zullen wij deze benaderingen verder uitwerken. Bij ie-
dere benadering geven wij eerst kort een beschrijving van kernargumenten.
Daarna gaan we na of dergelijke argumenten in het HRM-discours gebruikt
worden, om vervolgens aan te geven welke betekenis als gevolg van het
gebruikte argument aan HRM wordt toegekend.

3.1 HET HISTORISCH- SOCIOLOGISCH ARGUMENT

3.1.1 Kenschets van de benadering

In een historisch-sociologisch perspectief op variaties in personeelsmanage-
ment (of, in de woorden van Watson, 'employment strategies'), wordt de
ontwikkeling van het personeelsmanagement veelal voorgesteld als een
opeenvolging van managementdenkbeelden. Minstens impliciet wordt daar-
bij een opgaande lijn (van vooruitgang en van emancipatie van werkne-
mers) gesuggereerd. In Nederland is het gebruikelijk om daarbij de ontwik-
keling van personeelsmanagement te beschrijven in termen van paterna-
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lisme, scientific management, human relations, revisionisme,
institutionalisme (Van Zuthem, 1967) of vermaatschappelijking (Van Dijck,
1982); human resource management.
Er bestaan talrijke voorbeelden van deze benadering. Zie bijv. Schafrat, 1975;
Van Dijck en De Nijs, 1982; Kluytmans, 1988 en Schafrat en Stierhout, 1993.

Om de verschillen tussen de tijdsperioden te accentueren, worden de op-
eenvolgende perioden en denkbeelden gestileerd en daardoor overtrokken
weergegeven. Dat geeft niet alleen een hoog normatief gehalte aan deze
denkbeelden (ze worden meer in 'soll' termen dan in 'ist' termen beschre-
ven), maar ze worden ook voorgesteld als universalistisch: er bestaat wei-
nig oog voor situationele, culturele en institutionele verschillen.
Door de denkbeelden zo centraal te stellen en bovendien te koppelen aan
bepaalde personen en/of onderzoekingen6 krijgt de opkomst van nieuwe
personeelsmanagementstrategiein ook een sterk voluntaristisch karakter.
Hoewel soms verwezen wordt naar organisatorische en maatschappelijke
problemen die aan het ontstaan van de denkbeelden in een bepaalde pe-
riode ten grondslag hebben gelegen, wordt de opeenvolging van denkbeel-
den toch veel meer voorgesteld als logisch voortvloeiend uit de tekortko-
mingen van het voorafgaande model (Van Dijck en De Nijs, 1982).
Ook wordt gesuggereerd dat met de opkomst van nieuwe denkbeelden de
oude geheel tenietgedaan worden. Veel eerder is er echter sprake van een
golfbeweging (Watson, 1986), waarbij iedere nieuwe golf weliswaar invloed
uitoefent, maar waar voorafgaande denkbeelden nog steeds hun werking
blijven behouden. Of, zoals Van Dijck en De Nijs het zo treffend verwoord
hebben: de praktijk (van personeelsmanagement) geeft steeds een menge-
ling te zien van praktijken van gisteren en aanzetten van beleid voor mor-
gen (Van Dijck en De Nijs, 1982).
Een laatste kenmerk van deze benadering is dat in de opeenvolging van
denkbeelden een zekere vooruitgang wordt gesuggereerd met betrekking
tot de positie van de factor arbeid in organisaties. De geschiedems van het
personeelsmanagement wordt voorgesteld als een voortschrijdend eman-
cipatieproces: van een volledig ondergeschikte positie in het paternalisme
wordt via een technisch-organisatorische benadering in het scientific rnana-
gement in het human relations-denken de 'human side of enterprise' ont-
dekt, die vervolgens evolueert naar een centrale plaats in de ondernemings-
strategie (HRM).

3.1.2 HRM uanuit een historisch-sociologisch perspectief

HRM wordt in deze benadering gezien als een geheel nieuwe management-
opvatting omtrent personeel en arbeid. Het is een gevolg van een (veron-
derstelde) trendbreuk in het arbeidsbestel. Om die breuk met het verleden
te typeren, wordt HRM (in een geYdealiseerde vorm) vergeleken met het tra-
ditioneel personeelsmanagement. Bekende voorbeelden zijn de vergelijkin-
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gen van Bolweg en Tissen (1986), van Beer en Spector (1985) en van Walton
(1985).
HRM wor(it in dit soort benaderingen voorgesteld als een'ideale' vorm van
personeelsmanagement, waarin enerzijds de waarde van mensen en men-
selijk potentieel voor de onderneming volledig wordt onderkend en waar-
bij anderzijds personeelsmanagement als organisatorische functie van een
marginale positie opschuift naar de strategische kern van het ondernemen.7
De beschrijvingen van HRM hebben daardoor een hoog normatief gehalte en
lenen zich nauwelijks voor empirische toetsing. Door Legge (1989) is een
vergelijking gemaakt tussen de (normatieve) uitgangspunten van 'traditio-
neel' personeelsmanagement en HRM. Daaruit kwam naar voren dat de over-
eenkomsten veel groter zijn dan de verschillen. Legge concludeert dat het
HRM-model slechts op drie punten afwijkt van meer traditionele modellen
van personeelsmanagement:
-   HRM lijkt meer dan personeelsmanagement ook gericht te zijn op de ont-

wikkeling van managers en managementteams.
-  Hoewel in beide modellen de rol van het lijnmanagement benadrukt

wordt, is de argumentatie daarvoor anders. Bij personeelsmanagement
vloeit deze taak voort uit het feit dat men leiding geeft aan mensen, ter-
wijl bij HRM deze taak een integraal onderdeel vormt van de aansturing
van productiemiddelen bij het bereiken van organisatiedoelstellingen.

-    In tegenstelling tot personeelsmanagementmodellen wordt het manage-
ment van de organisatiecultuur nadrukkelijk ook gerekend tot de cen-
trale taak van het management.

Daarnaast constateert zij overeenkomsten met betrekking tot de richting
(beide zijn gericht op het bereiken van organisatiedoelstellingen), m.b.t. de
primair verantwoordelijke (het lijnmanagement), m.b.t. de ontwikkelings-
filosofie (het belang van opleiden en ontwikkelen van personeel) en m.b.t.
het belang van een fit tussen mens en taak.
De presentatie en analyse van HRM binnen deze benadering vertoont de-
zelfde kenmerken als die welke gelden voor deze benadering in haar ge-
heel: de verschillen met het verleden worden overtrokken; het HRM-concept
wordt sterk normatief en universalistisch ingevuld en er wordt volledig
voorbijgegaan aan institutionele en culturele verschillen tussen landen (in
het bijzonder tussen Amerika, waar het HRM-concept geboren is, en West-
Europa) en tussen sectoren (de professionele kennisintensieve organisatie
staat model voor alle organisaties, zie Bolweg, 1998).
Doordat in deze benadering vooral de verschillen (met de voorgaande pe-
riode) worden gearticuleerd, verschijnt HRM als een normatief idee met uit-
eenlopende betekenissen. In feite worden vaak alle door Storey aangegeven
betekenissen door elkaar gebruikt. In een dergelijke benadering is empiri-
sche toetsing heel moeilijk (vandaar dat een subparagraaf hierover ook ont-
breekt), maar het is zeker dat de ideeen grote aantrekkingskracht uitoefe-
nen, omdat ze gepresenteerd worden als nieuw en modern.
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3.2 HET STRATEGISCH ARGUMENT

3.2.1 Kernschets van de benadering(en)

'Better alignment to business (......)' is een centraal argument in het HRM-
discours. Per-son iman-ggement moet beter aansluiten op de onder-
nemingsstrategie. Vanuit dit centraal principe worden echter verschillende
voorstellingen gegeven hoe die samenhang in de praktijk verloopt. Daarbij
zijn drie hoofdstromingen te onderscl]eiden.
een gedragsvereistenbenadering; een resource-based benadering en een
systeembenadering.
De kern van de gedragsvereistenbenadering is de idee dat voor het realise-
ren van de ondernemingsstrategie actoren bepaalde gedragingen (moeten)
vervullen en dat personeelsmanagement gericht is op het bevorderen en
instandhouden van dit rolgedrag. Verschillen in gedragsvereisten tussen

ondernemingen hangen dus enerzijds samen met verschillen in condities
(contingenties) waaronder ondememingen opereren, die zich vertalen in
verschillen tussen ondememingsstrategie6n. Dit denkmodel is in figuur 2
schematisch weergegeven.

omgevings-
kenmerken

1
ondernemings- gedrags- actueel gedrag

strategie B vereisten D

personeels-
management-
strategie

FIGUUR 2
Het vermeende verband tussen omgevingskenmerken, ondernemings-
strategie, vereist gedrag en de personeelsmanagmentstrategie.

Als gevolg van verschillen in omgevingskenmerken kiezen (pro-actief) of
volgen (reactief) ondernemingen een bepaalde ondernemingsstrategie, waar-
bij voor het realiseren daarvan bepaalde gedragingen bij werknemers ver-
eist zijn. Personeelsmanagement is gericht op het instandhouden en bevor-
deren van deze rolgedragingen, zodat het feitelijk gedrag van werknemers
de strategie van de onderneming mogelijk maakt.
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In de resource-based benadering wordt het verband tussen ondernemings-
strategie en personeelsmanagement in feite omgedraaid. Ondernemingen
kunnen concurrentievoordeel behalen doordat zij beschikken over resources
die waarde toevoegen en daarnaast uniek, moeilijk imiteerbaar en niet ver-
vangbaar zijn (Barney, 1991). In bepaalde gevallen kan menselijk potentieel
een dergelijk voordeel opleveren, vooral wanneer het gaat om kennis-
domeinen en vaardigheden die niet eenvoudig te vervangen zijn. De theo-
rie met betrekking tot personeelsmanagement vanuit dit argument richt zich
op de vraag hoe menselijk potentieel dusdanig kan worden benut en tot
ontwikkeling gebracht dat het voor de onderneming blijvend strategisch
voordeel oplevert. Niet iedere ondernemingsstrategie is dus uitvoerbaar,
wanneer het aanwezige menselijke potentieel daarvoor ontbreekt.

In de systeembenadering wordt het personele subsysteem voorgesteld als
een relatief op zichzelf staand systeem dat een open relatie onderhoudt met
zijn omgeving, waartoe ook de rest van de organisatie als economisch-tech-
nisch systeem behoort. Hetpersonele subsysteem -kent alsinplithet Lhuman
Saital'_van de_oIldiweming..dat dogr middel van, sturing (personeelsma-
r&gement) omgezet wordtin gedragingen In  eenzekere output.  Deze out-
put in termen van productiviteit, tevredenheid, verloop e.d. oefent op haar
beurt invloed uit op de ondernemingsstrategie.
In schema kan dat als volgt voorgesteld worden.

input throughput output

human capital gestuurd gedrag productiviteit
b                        - - -   P  tevredenheid

-

verloop
e.d.

ondernemings-
strategie 1

FIGUUR 3
Het personele subsysteem als open systeem

In tegenstelling tot de eerste twee benaderingen wordt in dit model de sa-
menhang tussen het personele subsysteem (en personeelsmanagement) en
de endernemingsitate e gezien als heeezijdig: de ondernemingsstrategie
vormt een belangrijke raildvoorwaar2le voor het personele subsysteem en
de uitkomsten van dit subsysteem vormen op hun beurt een belangrijke
randvoorwaarde voor de ondernemingsstrategie. In zekere zin komt deze
voorstelling overeen met het gedachtegoed van de socio-technische systeem-
leer, die ook gebaseerd is op het bestaan van twee subsystemen met ieder
een eigen dynamiek, waartussen een wisselwerking plaatsvindt.
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3.2.2 HRM vanuit een strategisch argument

Zoals reeds gezegd, is juist dit argument een van de belangrijkste binnen
het HRM-discours. Vooral het gedragsvereistenmodel voert daarbij de bo-
ventoon. In Nederland is vooral de these van Bolwijn en Kumpe (1990) be-
kend geworden (en keert regelmatig terug in het HRM-discours), die luidt
dat ondernemingseisen zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben van
een eenzijdige nadruk op efficiantie, naar achtereenvolgens een grotere na-
druk op kwaliteit, flexibiliteit en innovatief vermogen. Als gevolg daarvan
veranderen ook de gedragseisen die aan personeel gesteld worden, en daar-
mee de wijze waarop moet worden aangestuurd. Recent hebben beide au-
teurs aangeven welke verschillen in personeelsmanagementstrategie samen-
gaan met de door hen onderscheiden concurrentiecriteria (Bolwijn en
Kumpe, 1997).8
Het is duidelijk dat in deze benadering het accent ligt - om in termen van
Storey te spreken - op 'strategic interventions to secure the full utilisalien of
labour resources', en dat deze benadering vaak geassocieerd wordt met de
meer harde versie van HRM: hetgaat om optimaalbenutten van resourcesjn
het licht van de ondernemingsdoelstellingen.
Bij de relatie tussen ondernemingsstrategie en employment strategy wordt
veelal uitgegaan van een directe en afgeleide relatie tussen beide. Direct, in
de zin dat als de ondernemingsstrategie verandert, ook de wijze van aan-
sturing van personeel moet veranderen. Men zou kunnen zeggen dat erin
feite sprake is van strategisch determinisme. En afgeleid omdat kenmerken
van personeel geen rol lijken te spelen in het bepalen van de ondernemings-
strategie.

De omgekeerde relatie tussen ondernemings- en personeelsstrategie is vooral
populair bij de beroepsgroep zelf. Onder de noemer van Human Talent
Management (Schoemaker en Geerdink, 1991), empowerment en zelf-
management (zie bijv. Mensink, 1994) wordt het ontwikkelen van menselijk
potentieel als uoorwaarde gezien voor het bereiken en behouden van strate-
gisch voordeel. In deze meer zachte benadering ligt dus het accent op
'strategic interventions to elicit commitment and to develop resourceful
humans' (Storey, 1992). In deze benadering staat de 'innovatieve, op ont-
wikkeling gerichte organisatie' model, waarin medewerkers'met sterk pro-
fessionele eigenschappen' opereren (Schoemaker en Geerdink: 18).

Opvallend is dat juist de derde benadering veel minder aanhang heeft on-
der HRM-adepten. In deze systeembenadering wordt uitgegaan van een wis-
selwerking tussen het ondernemingssysteem en het personele systeem. Het
gaat om onderscheiden subsystemen die verschillende eisen stellen, die
randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van elk van deze systemen.
Anders dan in de voorgaande benaderingen, is er in deze benadering geen
sprake van een unitaristisch principe, maar wordt juist erkend dat sturing
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van een organisatie als economisch-technische grootheid andere eisen stelt
dan de sociale besturing van organisaties. En dat pluralistisch principe,
waarbij steeds gezocht moet worden naar een evenwicht, is een kenmerk
dat vreemd is aan het HRM-discours.

3.2.3 Het  strategieargument  empirisch  'getoetst'

Een overzicht van onderzoek naar het effect van HRM-praktijken op de
performance van ondernemingen hebben we in paragraaf 5.2.2 van het arti-
kel Op zoek naar het kenobject van een personeelswetenschap al gegeven. Hier
willen we voornamelijk de vraag aan de orde stellen welk type relatie tus-
sen HRM en ondernemingsstrategie empirisch gezien de meeste steun lijkt
te krijgen. Onderzoek8 naar die relatie liikt erop te wijzen dat een_gebte-
greerd open-systeemmodel de werkelijkheid het best benadert. Zowel uit

de onderzoeken van Paauwe (1989) als dat van Ten Have (1993) komt naar
voren dat er van een veronderstelde directe en afgeleide relatie tussen
personeelsbeleid en ondernemingsbeleid geen sprake is. In beide studies
wordt geconstateerd dat er sprake is van speel- en keuzeruimte voor act-
oren om een eigen invulling te geven aan de personeelsmanagementstrategie.
Verder constateert Ten Have dat imperfecties in deze relatie niet tot span-
ningen en ineffectiviteit leiden. Belangrijk is verder dat Ten Have in zijn
onderzoek vaststelt dat personeelsmanagement meer bepaald wordt door
institutionele en collectieve regelingen dan door welke factor dan ook. Op
die gronden stelt hij de terechte vraag of, gezien de korte levensduur van
ondernemingsstrategieen, een nauwe aansluiting van het personeelsma-
nagement daarop wel wenselijk is.
Heijltjes (1995) heeft in haar onderzoek bij 14 Nederlandse en 24 Britse on-
dernemingen onderzocht in hoeverre de algemene strategie aansloot bij de
competitieve omgeving en (ten tweede) in hoeverre twee specifieke strate-
giei n op hun beurt aansloten bij deze algemene strategie. De twee speci-
fieke strategieen betroffen die op het terrein van de productietechnologie en
de HRM-strategie. Uiteindelijk stelt zij de vraag of een goede of slechte aan-
sluiting van algemene en deelstrategieen invloed heeft op de perforrnance
van ondernemingen.
Wanneer wij ons wat dat laatste betreft beperken tot het HRM-beleid, dan
blijkt in de eerste plaats dat grote delen van dit beleid vooral verklaard kun-
nen worden door institutionele verschillen tussen Nederland en Groot-
Brittannie: 'Analysis of the business systems and industrial relations in both
countries indeed reveals that differences with respect to the content of HRM
strategies exist' (Heijltjes, 1996: 181). In de tweede plaats treft zij naast een
groot aantal consistente verbanden ook in een vijftal gevallen een zekere
mate van 'over'investering in HRM aan. Daar waar op grond van de
competitieve omgeving en productietechnologie volstaan zou kunnen wor-
den met traditioneel personeelsmanagement, treft zij toch een vorm van
HRM-beleid aan: [...] judging from the number of 'over' fits, limited
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investments in advanced manufacturing technologies can be compensated
by a larger investment in HRM. The larger investment in HRM would then
influence the work organization in such a way that the same net effect results
as when the work organization would be changed through the use of
advanced manufacturing technologies: namely increased efficiency and
flexibility (ibid.: 152).
En tenslotte toont Leijten (1991) in zijn onderzoek aan dat een zogenoemd
stimulerend personeelsmanagement dat wordt gekenmerkt door een grote
mate van delegatie van bevoegdheden naar de lijn, ruime opleidings-
facilteiten, een goed ontwikkeld beloningsbeleid en actieve participatie van
vertegenwoordigende organen niet alleen leidt tot positief sociale effecten
als een grotere betrokkenheid in zowel normatieve als instrumentele zin,
veel ervaren sociale steun, een laag ziekteverzuim en een relatief groot aan-
deel van zelfvertrekkers uit de organisatie, maar ook dat deze organisaties
op enkele financiele criteria gunstig afsteken ten opzichte van de rest van
de onderzoekspopulatie. Vooral een goed arbeidsvoorzieningenbeleid (een
goed gestructureerde interne arbeidsmarkt) en een gedecentraliseerde
personeelsfunctie blijken aan dit resultaat bij te dragen.

Concluderend kunnen we stellen dat het strategieargument inhetHRM-dis-
cours een dominante rol speelt. Vogral het-naajtelkaarbestaan van de harde
en zachte versie van HRM leidt tot een Janusfiguur: vanuit de harde versie
wordt een meer kosten- of waardebewuste inzet van personeel gepropa-
geerd, maar dat streven valt samenmet de grotere waarde die meosen yoor
de organisatie vertegenwoordigen. Daardoor lopen belangen van organisa-
ties en van individuen opmerkelijk parallel. Het is verder opvallend dat
iedere nuance in het discours ontbreekt: iedere organisatie staat bloot aan
dezelfde eisen, iedere organisatie wordt kennisintensiever en alle medewer-
kers krijgen meer professionele eigenschappen. Daardoor is er ook zo wei-
nig ruimte voor de meer genuanceerde benadering van de relatie tussen
ondernemingsstrategie en personele strategie, zoals die in de systeem-
benadering gehanteerd wordt en die in empirisch onderzoek nog steeds de
beste representatie lijkt te zijn van de werkelijkheid.
In het strategieargument wordt duidelijk dat juist het hybride karakter van
HRM-denkbeelden een belangrijke functie vervult: door het dubbelslachtig
karakter vandeargumenten zienverschillende actoren h.unbelanggediend
rnet een schijnbaar gelijk begrip: HRM is yogr managers_een ar,gument om
een grotere en directe sturing_van_persenee.1 te befleiten, terwijl beroeps-
beoefenaren, personeel.zelf .en-hun-xertegerlwoordigende organen er een
b/gument in vinden voor een actiever ontwikkelingsgericht beleid.
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3.3 DE ROLSTRUCTUUR/ARBEIDSPROCESBENADERING

3.3.1 Kenmerk van de benadering(en)

Anders dan bij de voorgaande strategieargumenten gaat het in deze bena-
deringen niet om het verklaren van verschillen in personeelsmanagement-
strategie tussen organisaties, maar om een verklaring voor verschillen in
personeelsmanagement ten aanzien van bepaalde categorie#n van personeel.
Hoewel de rolstructuur en arbeidsprocesbenadering voortkomen uit geheel
verschillende tradities,10 vertonen zij op 66n punt veel overeenkomst: rol-
len in organisaties verschillen in de mate waarin ze (noodzakelijkerwijs)
discretionaire elementen bevatten, en daarorn treedt binnen organisaties een
differentiatie op in personeelsmanagementstrategie tussen bepaalde cate-
gorietbn van personeel.

Uitgaande van de klassieke tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, wordt
in de arbeidsprocesbenadering benadrukt dat het management van organi-
saties voortdurend uit is op het routiniseren, mechaniseren en degraderen
(in termen van kennis en vaardigheden) van banen om zodoende een gro-
tere beheersing van de factor arbeid te bewerkstelligen (Braverman, 1974).
In een meer moderne benadering wordt dit argument genuanceerd door
het dualistisch karakter van dit proces te benadrukken: tegenover deze stra-
tegie van het managementbestaan er ook tegenstrategieen van werknemers,
waardoor deze twee partijen verwikkeld zijn in een voortdurende strijd om
beheersingsmacht. Onder bepaalde omstandigheden (bij specifieke vaardig-
heden en kennisdomeinen of op grond van vakbondsmacht) kan een 'harde'
aanpak contraproductief zijn en is het nodig om aan werknemers enige
discretionaire ruimte toe te kennen. Zo benadrukt Friedman (1977) dat de
managementbenadering van werknemers zal varieren naar de mate waarin
dezen in staat zijn de (controlerende) macht van het management te weer-
staan. Hij maakt een onderscheid tussen een'direct-control'-benadering en
een benadering die gebaseerd is op het verlenen van'responsible autonomy'.
Over deze laatste strategie zegt Watson dat 'given the capacity of some
employees to oppose management in certain circumstances, management
is unable to risk control techniques which may reduce worker goodwill. He
(Friedman) goes on to argue that where workers are "central" to long-term
profitability (in that they have skills, knowledge or union power which
renders their opposition dangerous) they have to be treated more carefully
and given more responsible autonomy than when they are "peripheral" or
less critical to long-term profitablity and can be more directly controlled'
(Watson, 1986: 146)
Of, om in termen van Mok (1990) te spreken: in ondernemingen vindt een
voortdurende strijd plaats tussen management en werknemers omtrent de
arbeidstaakbeheersing. En deze strijd zal toenemen naar de mate waarin
functies professioneler zijn. Afhankelijk van bepaalde kenmerken, is de ene
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groep van werknemers beter in staat om deze strijd in haar voordeel te be-
slechten dan andere groepen van werknemers. Daardoor ontstaan verschil-
len tussen personeel die personeelsstrategisch ieder een eigen aanpak ver-
gen.

De rolstructuurbenadering komt tot een vergelijkbare conclusie, hoewel de
weg daarnaar toe geheel anders is. Vanuit een beschrijving van organisato-
rische rolverschillen onderscheidt bijvoorbeeld Fox (1974) twee werk-
patronen in organisaties. De eerste noemde hij het'low-discretion syndrome'
met veel voorgeschreven taken en weinig vertrouwen tussen uitvoerder en
leidinggevende. Het tweede werkpatroon - het'high discretion syndrome'
- kent daarentegen een grote mate van discretionaire bevoegdheden aan de
kant van de functievervuller en de relatie tussen ondergeschikte en leiding-
gevende is gebaseerd op onderling vertrouwen en betrokkenheid van de
kant van de functievervullen Zoals Fox aangeeft, hebben deze verschillen
grote consequenties voor de arbeidsverhoudingen en het productieve kli-
maat binnen ondernemingen.

3.3.2 HRM vanuit de rolstructuur/arbeidsprocesargumentatie

Het voorgaande argument is een centraal argument in het HRM-discours.
Zowel kenmerken van de'nieuwe werknemer' (De Korte en Bolweg, 1994)
alsook de omstandigheden waaronder werk in'moderne organisaties' moet
worden verricht, vereisen meer discretionaire ruimte voor de werknemer
en laten hoe langer hoe minder antagonistische relaties tussen management
en werknemers toe.
Als argument daarvoor wordt naar een aantal ontwikkelingen verwezen.
Macro-economisch gezien, zo luidt het eerste argument, vindt er een ver-
schuiving van werkgelegenheid tussen sectoren plaats, waarbij het aandeel
van de dienstensector toeneemt. Deze ontwikkeling, zo wordt veronder-
steld, leidt tot een groter aandeel van banen met een kennisintensief c.q.
professioneel karakter (Heisig en Littek, 1995). Bovendien is de kwaliteit
van dienstverlening veel meer dan bij industri6le arbeid rechtstreeks ge-
koppeld aan de kwaliteit van personeel (Evans et al., 1989). Dergelijke ba-
nen laten veel minder directe controle toe en vereisen veel meer onderling
vertrouwen. Een 'responsible autonomy' strategie (Friedman, 1977) of een
'high trust syndrome' (Fox, 1974) is in dergelijke gevallen onontkoombaan

Een ander argument, dat past in deze redenering, heeft betrekking op ver-
anderingen die in organisaties plaatsvinden als gevolg van nieuwe techno-
logische ontwikkelingen. Die bieden de mogelijkheid om voorheen geschei-
den procesdelen steeds beter te integreren. Om deze mogelijkheden opti-
maal te kunnen benutten, is het noodzakelijk dat de procesbesturing laag in
de organisatie gesitueerd wordt, waardoor daar een groter accent komt te
liggen op autonoom menselijk ingrijpen (Van Ruysseveldt, 1989). Met an-
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dere woorden: ook in de industriele sfeer zal als gevolg van technologische
ontwikkelingen het 'high discretion syndrome' en daarmee de noodzaak
van een andersoortige vorm van personeelsmanagement toenemen.

Een derde argument betreft de kenmerken van de 'nieuwe werknemer' (De
Korte en Bolweg, 1994), die hoger opgeleid en mondiger is dan zijn indus-
triale voorloper, die wars is van paternalistische en collectieve bindingen,
maar vooral zijn/haar identiteit en uitdagingen ontleent aan de aard en sta-
tus van het werk dat hij of zij doet.

In zijn meest uitgesproken vorm treffen we deze argumenten aan bij Walton
(1985), die een overgang voorziet van een 'controlmodel' naar een
'commitmentmodel' en bij Ouchi (1982) die een overgang voorzien van een
type A-relatie (in which employment relations are limited, contractual and
partial inclusive) naar een Z-structuur met kenmerken van een clan-relatie
(long term employment, less specialised career paths, implicit qualitative
evaluation, consensual decisionmaking and a holistic concern for employees
and their family).

Door de nadruk op de (noodzakelijke) verandering van arbeidsverhoudingen
(van'adversial naar mutual', Walton, 1985), het samengaan van organisato-
rische en werknemersbelangen wanneer het om kwaliteitseisen met betrek-
king tot arbeid gaat (zie o.a. Fruytier, 1986) en de breedte van de voorge-
stelde verandering (deze betreft zowel de organisatie, de technologie als de
factor arbeid) hebben we eerder voorgesteld om naast de 'harde' en'zachte'
versie van HRM een derde betekenis te onderscheiden, waarin de elementen

van de twee voorgaande gecombineerd worden. In een dergelijke 'labour-
relations'-betekenis betreft HRM een'integraal nieuwe managementstrategie,
waarbij een andere verhouding tussen arbeid en andere productiemiddelen
wordt nagestreefd' (Kluytmans, 1989a).

3.3.3 Het rolstructuur/arbeidsprocesarguntent empirisch 'getoetst'

In hoeverre kunnen de genoemde ontwikkelingen nu empirisch onderbouwd
worden?
Hoewel het eerste argument dat er een verschuiving in werkgelegenheid
heeft plaatsgevonden van de industriele sector naar de dienstverlenende
sector niet te bestrijden valt, wil dat niet zeggen dat dat altijd en automa-
tisch leidt tot andere machtsverhoudingen die een andere vorm van aan-
sturing noodzakelijk maken.

Onderzoek naar de effecten van flexibele automatisering op de kwalifica-
ties van werknemers en de kwaliteit van arbeidsplaatsen geeft een genuan-
ceerd beeld te zien.
'Tot voor kort', zo schrijft Huijgen (1995), 'waren de verwachtingen aan-
gaande de toepassingsmogelijkheden van flexibele productieapparatuur
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nogal hoog gespannen en werden de effecten van deze technologieen voor
het functieniveau van de (resterende) arbeid positief (regradatie) geduid'.
Momenteel heeft empirisch onderzoek aangetoond dat de mogelijkheden
van dergelijke apparatuur bij lange na niet worden benut (Benders, 1993) en
dat regraderende effecten wel vast te stellen zijn, maar die zijn meer het
gevolg van arbeidsorganisatorische maatregelen (Huijgen en Pot, 1988;
Batenburg, 1991). Met andere woorden: of flexibele automatisering leidt tot
een grotere arbeidstaakbeheersing bij werknemers zelf, is niet zozeer afhan-
kelijk van de invoering van deze techniek, maar meer van de wijze waarop
arbeid daaromheen wordt georganiseerd. Het automatisme dat in het HRM-
discours wordt verondersteld, moet aanzienlijk genuanceerd worden.

Ook het argument dat er sprake is van een type werknemer dat geheel an-
dere eisen stelt, wordt niet door empirisch onderzoek bevestigd (zie De Korte
en Bolweg, 1994). Werknemers blijken nog steeds meer waarde te hechten
aan collegiale betrokkenheid dan aan organisatorische betrokkenheid (De
Gilder et al., 1997). In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, zo blijkt uit
het onderzoek van De Gilder et al., hangt carriaregerichtheid minder samen
met extra inzet en prestaties, maar juist meer met verzuim en een grotere
neiging tot verloop. Ambitieuze werknemers zijn nog geen'goede' werkne-
mers. Op grond daarvan stellen de onderzoekers zelfs de vraag of flexibilise-
ring en mobiliteitsbevordering op de lange duur niet contraproductief zul-
len blijken te zijn voor de inzet van werknemers.

Ook vanuit een wat andere optiek moeten vragen gesteld worden bij de
'nieuwe mondige' werknemer. In een onderzoek bij een negental bedrijven
naar ontwikkelingen in organisatievormen en arbeidsverhoudingen conclu-
deren Vos en Buitelaar dat vrijwel alle motieven voor organisatieverandering
die men dagelijks in de krant kan lezen, in de betrokken bedrijven worden
genoemd, maar het enige motief dat niet wordt genoemd, is de toegenomen
mondigheid van de werknemer (Vos en Buitelaar, 1996: 97).

Ook worden vragen gesteld t.a.v. het onderliggend idee dat als gevolg van
de turbulentie en externe dynamiek alle organisaties een meer organische
vorm zullen krijgen. Zo vragen Lammers et al. zich af of 'we allen binnen-
kort terecht zullen (dienen te) komen in "getransformeerde" en "perma-
nent lerende" organisaties waarin elk individu tot ontplooiing komt' [...]
'De uitkomsten van het vele onderzoek in het kader van contingentietheo-
rieen wijzen er alle op dat het organisch regime vooralsnog slechts onder
een beperkt aantal specifieke situationele factoren levensvatbaar is'
(Lammers et al., 1997: 663).

De voorgestelde integrale verandering in managementdenkbeelden bevat
met andere woorden, een groot aantal assumpties - zowel rnet betrekking
tot het organisatie- en technologieontwerp, alsook met betrekking tot de
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aard van het werk en de verwachtingen van werknemers - die zich slechts
onder zeer specifieke omstandigheden zullen voordoen (Kluytmans, 1989a).
Of, anders gezegd: de niet-routinematige professionele organisatie staat
model voor alle organisaties (Bolweg, 1998) en er is sprake van een (on-
juiste) convergentietheorie: wat vanuit economisch gezichtspunt gunstig is
voor de onderneming, correspondeert wonderwel met wat door de werk-
nemers gewenst wordt (Van Hoof, 1991).

Concluderend kunnen we dan ook stellen dat hier juist sprake is van wat
Guest overgeneralisatie heeft genoemd: 'on the basis of a few cases I=IRM is
written into existence (Guest, 1987).

3.4 HET INSTITUTIONELE ARGUMENT

3.4.1 Kenmerken van deze benadering

Deze benadering is in zoverre verwant met de arbeidsprocesbenadering dat
individuele handelingen en strategieen (ook binnen organisaties) geplaatst
worden in het geheel van maatschappelijke arrangementen. Individueel
gedrag (en ondernemingsgedrag) kan niet louter begrepen worden vanuit
individuele preferenties, drijfveren en belangen, maar het wordt ook be-
heerst door instituties. Instituties zijn min of meer duurzame stelsels van
gedragsvoorschriften die zowel een restrictieve als een ontlastende functie
hebben in het sociaal verkeer. Instituties bieden geroutiniseerde antwoor-
den op specifieke sociale vragen, onder gelijktijdige uitsluiting van een aan-
tal gedragsalternatieven (Trommel, 1995: 122). Daardoor biedt een institu-
tionele verklaring vooral verklaringen voor variaties in personeelsmanage-
mentstrategieen tussen landen en regio's en voor verschillen die ontstaan
als gevolg (of samenhangen met) veranderingen van instituties.

Nieuw in de institutionele benadering is dat minder de nadruk is komen te
liggen op de morele zeggingskracht van instituties (op normen en sancties)
en meer op het feit dat instituties zijn opgebouwd uit 'kenniselementen',
'gangbare' praktijken en vooronderstellingen die door actoren als vanzelf-
sprekend worden aangenomen (Trommel: 125) Actoren maken zich de re-
gels van het spel zo eigen dat zij deze niet meer als van buitenaf opgelegd
ervaren. (Neo)-institutionele analyses worden binnen verschillende disci-
plines toegepast. Hier zullen wij ons vooral beperken tot die analyses die
plaatsvinden binnen de arbeids- en organisatiesociologie en -economie.

Personeelsmanagement wordt binnen deze traditie opgevat als een onder-
deel van een specifieke economische ordening. De westerse economische
ordening wordt kapitalistisch of een'vrijemarkteconomie' genoemd, waarin
ondernemingen concurreren orn de gunst van de consument (Dankbaar,
1993). In de institutionele economie wordt ervan uitgegaan dat economi-
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sche activiteiten mogelijk worden gemaakt door het bestaan van instituties
die de regels van het (economisch) spel bepalen.
Personeelsmanagement maakt in deze benadering onderdeel uit van bre-
der reguleringsregime met betrekking tot arbeid en organisatie, dat in Ne-
derland vooral na de Tweede Wereldoorlog van de grond is gekomen.
Binnen dit regime is personeelsmanagement vooral gericht op de gedrags-
beinvloeding van werknemers (gelegitimeerd door de onderschikkings-
dimensie van de arbeidsrelatie), zodat een stabiele en voorspelbare arbeid-
sinzet gegarandeerd is. Deze individueel-psychologische gedragsbenadering
van personeelsmanagement is gebaseerd op wat wel het fordistisch loop-
baanmodel (Trommel, 1995) of kortweg het fordisme (Harvey, 1989) wordt
genoemd. Binnen dit model heeft het psychologisch contract een lange-
termijnkarakter. Beloningen worden losgekoppeld van individuen en door
middel van 'objectieve' waarderingssystemen verbonden met functies die
op hun beurt zijn geschakeld, zodat loopbaanladders ontstaan. Zo'n
perspectiefvolle loopbaanladder verzekert een hoge arbeidsinzet, zodat strin-
gente individuele controle op de arbeidsinzet minder nodig is (Trommel,
1995: 135 en 184).
Deze interne arbeidsmarktarrangementen worden ondersteund door andere
bredere maatschappelijke arrangementen. Ondernemersautonomie ten aan-
zien van de inrichting van de organisatie en arbeidsrust worden verkregen
door vakbonden een stem te geven bij het vaststellen van arbeidsvoorwaar-
den. In termen van Mok (1990) wordt een deel van de arbeidstaakbeheersing
door werknemers opgegeven in ruil voor invloed op de arbeidsvoorwaarden-
vorming. De overheid heeft op twee terreinen een belangrijke taak: in de
eerste plaats de zorg dat de vraag naar producten stabiel blijft, en in de
tweede plaats door adequate gemeenschapsvoorzieningen te creeren op het
terrein van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, onderwijs en huis-
vesting. Financiers tenslotte nemen binnen dit regime genoegen met welis-
waar een lager, maar op langere termijn stabiel en voorspelbaar rendement.
Op die manier ontstaat na de Tweede Wereldoorlog, om met de woorden
van Harvey te spreken, een vorm van 'georganiseerd kapitalisme' dat was
gegrondvest op een aantal compromissen: 'the state had to take on new
(Keynesian) roles and build new institutional powers; corporate capital had
to trim its sails in order to move more smoothly in the track of secure
profitability; and organized labour had to take on new roles and functions
with respect to performance in labour markets and in production processes'
(Harvey: 132-133).

3.4.2 HRM vanuit het institutioneel argument

Institutionele argumenten binnen het HRM-discours hebben vooral betrek-
king op de vraag of er sprake is van een breukvlak in dit arbeidsbestel. Met
andere woorden: is onder invloed van het flexibiliseringstijdperk een ge-
heel nieuw arbeidsbestel in de maak (en is HRM daar een onderdeel van) of
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is er slechts sprake van aanpassing van dit fordistisch model (ook wel aan-
geduid als Neo-Fordisme) aan de eisen van deze tijd?

In het eerste geval (scenario) is HRM dan ook geen logisch vervolg op een

doorgaande ontwikkeling (zoals bijv. wel bij historisch-sociologische bena-
deringen het geval is), maar als dan van de tekenen dat het fordisme aan het
eind van zijn levenscyclus is en plaats aan het maken is voor een nieuw
flexibel accumulatieregime. Vanzelfsprekendheden, zoals een langetermijn-
binding, doorgaande groeimogelijkheden, beperkte sturing op prestaties,
worden losgelaten en vervangen door nieuwe instrumenten en praktijken
waarbij individuele verantwoordelijkheid en de individuele prestatie weer
een veel centralere plaats krijgen. Als oorzaak van deze veranderingen wordt
verwezen naar toenemende mondialisering van de economische verhou-
dingen, oplopende werkloosheid in westerse landen, verkorting van levens-
duur van producten en afnemende macht van de vakbeweging (Harvey,
1989; Trommel, 1995). HRM wordt dan gezien als een personeelsmanage-
mentstrategie die gebaseerd is op fundamenteel andere dan de hiervoor
beschreven klassiek fordistische uitgangspunten.

Veel auteurs (o.a. Vos en Buitelaar, 1996) betwijfelen echter of er sprake is
van een breukvlak in het huidige arbeidsbestel. Zij zien veel meer een revi-
val van het marktdenken en in dat licht moet HRM vooral gezien worden als
een legitimeringsgrond voor nieuwe meer liberale personeelspraktijken.
Zo wordt volgens Barbash (geciteerd in Vos en Buitelaar, 1996) HRM in de
Verenigde Staten vooral gezien als een middel voor de vorming van arbeids-
verhoudingen zonder vakbonden. Het bewaken en creeren van rechtvaar-
dige verhoudingen zou net zo goed buiten de vakbonden om, dus efficien-
ter op bedrijfsniveau, gewaarborgd kunnen worden.
Ook wijzen nogal wat auteurs (o.a. Kluytmans en Paauwe, 1991; Tyson, 1995;
Biemans, 1998) op het feit dat juist door het hybride karakter van HRM dit
denken een uitstekende grond biedt om zeer uiteenlopende praktijken (van
een actief ontwikkelingsbeleid tot een hard saneringsbeleid) te legitimeren.

In vergelijkbare zin laat Legge (1989) zich uit wanneer ze stelt dat de contra-
dicties in HRM te verklaren zijn omdat de retoriek van de zachte versie de
harde versie van HRM moet maskeren. Ook Keenoy en Anthony komen tot
een vergelijkbaar oordeel: ' It (HRM) should be understood as a cultural
construction comprised of a series of methaphors redefining the meaning of
work and the way individual employees relate to their employers. [...] HRM
is a rethoric aimed at achieving employees' normative commitment to a
political-economic order, in which the values of the market-place dominate
all other values' (Keenoy and Anthony, 1992).
In een vergelijking tussen retoriek en praktijk geeft Sisson aan dat HRM mis-
schien wel bedoeld is om de harde werkelijkheid van het management-
prerogatief in dienst van het kapitalisme te maskeren (Sisson, 1994).
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TABEL 1
HRM retoriek versus HRM-praktijk

-                                                     -                       -   -

HRM-retoriek Realiteit

- de Want is koning - marktsuprematie
-total quality management - meer doen met minder
- lean producten - mean production
- flexibiliteit - managers kunnen doen wat zij willen
- kern en periferie - reductie van binding
- verplatten - reductie van middenmanagers
- downsizing - redundantie
- nieuwe arbeidspatronen - parttime in plaats van fulltime
- empowerment - verplaatsing van risico en verantwoordelijkheid
- training en ontwikketing - manipulatie- employability - minder zekerheid
- individualisering - minder collectieve en vakbondsinvloed
- teamwork - beperking van individuele discretie

Bron Sisson, 1994: 15.

In dit meer kritische HRM-discours wordt HRM dus niet zozeer gezien als
een concrete personeelsmanagementstrategie, maar meer als retoriek die
als legitimeringsargument moet dienen om verhoudingen meer aan het
marktdenken aan te passen.

3.4.3 Het institutioneel argument enipirisch gewogen

De eerste vraag die zich opdringt, is of de scheuren die het fordisme ver-
toont, verder zullen doorzetten en dat wij dus op weg zijn naar geheel an-
dere institutionele arrangementen.

Daarover zijn de meningen verdeeld. Volgens sommigen is dat een kwestie
van tijd. Hemerijck (1995) constateert dat het Nederlandse antwoord op de
veranderende economische omstandigheden getypeerd kan worden als
'corporist immobility': de corporatistische overlegeconomie slaagt er (nog)
niet in, nieuwe institutionele arrangementen te creibren die beter passen bij
de toenemende roep om flexibilisering en individualisering. Ook na 1980
blijven dergelijke veranderingen uit: men slaagt er niet in, het ontslagbeleid
fundamenteel te wijzigen, de collectivering van arbeidsvoorwaarden te ver-
minderen en ook de rol van bedrijfsinterne markten wordt niet fundamen-
teel anders. Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt.
Vooral binnen ondernemingen worden nieuwe wegen gezocht en beproefd:
human resource management fungeert daarbij als een 'wetenschappelijke'
voedingsbodem voor deze nieuwe praktijken (Trommel 1995: 288). Deze
praktijken vinden echter plaats in een institutionele context die in de kem
nog steeds geent is op een fordistisch loopbaanmodel.
Maar het ontbreken van veranderingen in het arbeidsbestel kan ook gein-
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terpreteerd worden als een gevolg van de taaiheid van bestaande institu-
ties, waardoor ze meer tijd nodig hebben zich te nestelen (zie o.a. Ten Have,
1993). De vestiging van fordistische arrangementen heeft ook meer dan 50
jaar in beslag genomen (Harvey, 1989: 124 e.v.).11 In dat licht is het niet an-
ders dan een kwestie van tijd.

Aan de andere kant zijn er ook die ronduit in twijfel trekken of er in Neder-
land wel sprake is van een fundamentele wijziging in verhoudingen. Zo
wijst Huiskamp (1990) erop dat de eerdergenoemde uitspraak van Barbash
over de vakbeweging gebaseerd is op een ontwikkelingen in de Verenigde
Staten die geen pendant hebben in Nederland. Zowel werkgevers als de
overheid staan minstens aarzelend ten opzichte van de idee dat men in
Nederland ook buiten een gedegen onderhandelings- en overlegstructuur
zou kunnen.
Ook Vos en Buitelaar komen tot een soortgelijke conclusie wanneer ze vast-
stellen: 'het streven van de overheid naar decentralisering, deregulering en
privatisering, verzwakt de ratio voor de vakbeweging van politieke inte-
gratie en dwingt haar de weg van confrontatie op. In het Rijnlandse model
van arbeidsverhoudingen wordt daaraan vooralsnog tegenwicht geboden
door de behoefte van ondernemers aan legitimatie door een extern opere-
rende en representatieve vakbeweging' (Vos en Buitelaar, 1996: 90). En even
verder: 'Een echte breuklijn (in de arbeidsverhoudingen, fkl) hebben we niet
kunnen ontdekken. Dat viel ook niet te verwachten omdat geen van de soms
ingrijpende veranderingen in operationele en contractuele relaties iets verandert
aan de essentie van loonarbeid: het verlies aan beschikkingsmacht over ar-
beid van degene die arbeid levert' (ibid.: 124, cursivering van fkl).
Verder kan nog verwezen worden naar De Nijs (1997) en naar Kluytmans
en Paauwe (1991), die soortgelijke twijfels met betrekking tot breukvlak-
theorie6n ventileren.

Vanuit een institutioneel perspectief wordt vooral gewezen op de
verwevenheid van het HRM-denken met het Angelsaksische model van
arbeidsverhoudingen. In dat model, wordt ongelijkheid en de rol van macht
in feite ontkend (Vos en Buitelaar, 1996: 146): voor de markt is iedereen ge-
lijk en machtsverschillen worden door de markt gecorrigeerd. Dat staat haaks
op het Rijnlandse model waarbij machtsongelijkheid als uitgangspunt wordt
genomen om via vorming van tegenmacht en overleg te komen tot werk-
bare compromissen. Het debat speelt zich dan in feite af rond de vraag of
wij toe zullen groeien naar een meer Angelsaksisch model (meer overlaten
aan de markt) of dat de grotere nadruk op marktwerking slechts een correc-
tie is op een wat al te ver doorgevoerd (en daardoor stroperig geworden)
overleg- en compromisstelsel (zie ook Albert, 1993). Voorlopig lijkt dat laat-
ste het geval te zijn. De'dutch disease' is omgeslagen in verwondering over
het aanpassingsvermogen van het poldermodel (Visser en Hemerijck, 1997).
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Wanneer de tweede optie juist is, heeft het HRM-discours in ons land vooral
een rol vervuld in het corrigeren van de machtsbalans tussen werkgevers
en werknemers en zal het HRM-denken weer van het toneel verdwijnen
wanneer een nieuw evenwicht is gevonden. Juist nu lijkt dat punt zo onge-
veer bereikt te zijn

4            Weging van theoretische perspectieven: een samenvattende
conclusie

We zijn begonnen met de constatering dat HRM een complex van ideeen rnet
een nogal hybride karakter betreft omtrent (vernieuwend) personeelsma-
nagement. Daardoor kan aan HRM een uiteenlopende scala aan betekenis-
sen onderkend worden (zie het schema van Storey in par. 2), waardoor em-
pirische toetsing van HRM in de praktijk bemoeilijkt wordt: HRM kent im-
mers vele gezichten. Daarom hebben we het hybride karakter van HRM tot
uitgangspunt van ons onderzoek gemaakt. Daarbij hebben we HRM opge-
vat als een variant van personeelsmanagement. Voor variaties van
personeelsmanagement zijn een aantal theoretische verklaringen gangbaan
Toepassing van deze perspectieven op het HRM-discours leidt tot de consta-
tering dat vooral intern-organisatorische (strategische) en gedragsmatige
(rolstructuur) argumenten de boventoon voeren. In die benaderingen gaat
het bovendien om eenzijdig causale redeneringen. Meer concreet: HRM-
ideeen worden verdedigd omdat de markt (c.q. de ondernemingsstrategie)
dat vereist; of omdat nieuwe taken en/of werknemers andere eisen stellen.
Verklaringen vanuit een meer institutioneel perspectief spelen in het dis-
cours slechts op de achtergrond een rol. Meestal worden deze geluiden
slechts geventileerd in meer kritisch-wetenschappelijke benaderingen.

Afsluitend komen we dan tot de volgende conclusies.
In de eerste plaats blijkt de invloed van institutionele regelingen veel groter
te Zijn daninHRM-denkbeelden naar voren komt. Enhet isnpgmAar zeer de
vraag of deze invloed slechts voortkomt uit na-ijleffecten. zoalajommige
auteurs veronderstellen.

In de tweede plaats behoeft ook de idee dat personeelsmanagagement/HRM
alleen effectief is wanneer het aansluit bij de ondernemingsstrategie, min-
stens nuancering. Personeelsrnanagement kan, zo blijkt uit onderzoek, ook
op zichzelf waardevolle bijdragen leveren aan het succes van ondernemin-
gen door zich te concentreren op optimalisering van de randvoorwaarden
waaronder het personele en sociale systeem functioneert (Leijten, 1991). Zelfs
kan het de mogelijke negatieve effecten van een ondernemingsstrategie te-
nietdoen (zie het onderzoek van Heijltjes, 1995, en van Vermeulen, 1997).

TIn de derde plaats lijkt het erop dat de verhoudingen weer neigen naar een
nieuw evenwicht vakbonden lijken weer meer erkenning te krijgen als ge-
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sprekspartner (Bolweg, 1998), de beperkingen van numerieke flexibilisering
worden meer en meer onderkend (zie de discussies over andere vormen
van interne arbeidsmarkten in Pw, nr 2, januari 1998), ondernemers waar-
schuwen voor het gevaar van een tweedeling (interviews met Rongen, PW,
december 1997 en met Van Dun, Tijdschrift voor HRM, maart 1998) en ten-
slotte wordt het aanpassingsvermogen van het Rijnlandmodel weer hoger
ingeschat (Vos en Buitelaar, 1996; Visser en Hemerijcks, 1997).

HRM moet dan ook gezien worden als een (voorlopig en voorbijgaand?) ant-
Eoord op sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen, waarinmarkt-
werking meer dan voorheen de nadruk krijgt. Het is een reactie op een vorm
van personeelsmanagement waarin de 'carefunctie', om met de woorden
van Watson te spreken, wat al te veel aandacht had gekregen. Herstel van
debalans was dan ook onvermijdelijk. Of deze ontwikkeling (richting markt-
werking) zich doorzet, is nog de vraag. Een en ander hangt van een groot
aantal factoren af. De erste is of het geloof in de markt zich zal doorzetten.
Reeds nu dienen zich tekenen aan (o.a. in discussies over het poldermodel)
waaruit blijkt dat de waarde van collectieve, op consensus gebaseerde af-
spraken niet onderschat moeten worden. Ten tweede zal het afhangen van
de positie van de vakbeweging: zal zij erin slagen een nieuwe positie te
veroveren en te handhaven in het politieke machtsspel of wordt zij defini-
tief naar de marge van het spel gedirigeerd? Ten derdehangt een en ander
ook af van mogelijke vormen van verzet die zullen ontstaan tegen een verder-
gaande tweedeling in de samenleving en de daarmee gepaard gaande on-
zekerheid voor grote groepen van medewerkers. TerI yierde, maar niet op
de laatste plaats, zal het afhangen van de vraag of het hervonden concur-
rentievermogen van bedrijven in West-Europa van blijvende aard zal zijn of
opnieuw onder druk zal komen te staan.

Uit onze analyse blijkt ook dat HRM veelal gezien wordt als een intern-orga-
nisatorische reguleringsstrategie, die bestudeerd kan worden onafhankelijk
van ontwikkelingen in externe reguleringskaders en van politiek-economi-
sche omstandigheden. Dat kenmerk is een rechtstreeks gevolg van haar her-
komst: in de Vererigde Staten is de autonornie van het management vele
malen groter dan in Nederland (De Nijs, 1997). In de Nederlandse verhou-
dingen kunnen veranderingen in (het management van) arbeidsrelaties
slechts begrepen worden in de context van een breder reguleringsregime,
conform het denkmodel dat we in het eerste hoofdstuk hebben geschetst.
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Noten

1      Dachler en Enderle wijzen erop dat het management bepaalt welke kwaliteiten van men-
sen wel en niet benut zullen worden. De inzet van resources wordt daardoor beperkt tot

datgene wat het management als 'resourceful' definieert.
2 Deze vraag is overigens helemaal niet nieuw. Reeds in 1976 formuleerde Ramondt de-

zelfde vraag bij zijn inleiding op het boek Personeelsmanagement in opspraak door in-
spraak, Samsom, Alphen a/d Rijn. Op pagina 7 verwoordt hij dat als volgt:
'Het heeft weinig zin om een maatschappelijk verschijnsel dat veel aandacht opeist, maar
als zodanig veel uiteenlopende interpretaties oproept, helder en nauwgezet te definieren.

[...] Niet zozeer is een probleem een enigszins eensluidende definitie van personeelbeleid
te vinden, als wel welke betekenis toegekend kan worden aan de onduidelijkheid waarin
een belangrijk maatschappelijk verschijnsel schuilgaat. Wat is er aan de hand met het
personeelbeleid, dat zijn identiteit zo weinig duidelijk is?'

3    De term "discours" wordt hier niet in postmodernistisch methodologische zin gebruikt,
maar als aanduiding van het geheel van meningen, discussies en debatten die over en
rond HRM worden gevoerd. Deze 'talige' of symbolische werkelijkheid zullen we, voor
zover mogelijk, toetsen aan de empirische werkelijkheid waarop ze betrekking heeft.

4    Ook deze kanttekening is al eerder door Ramondt gemaakt, wanneer die opmerkt: 'dat-
gene wat zich als personeelbeleid aanbiedt, is een vorm van geinstitutionaliseerd personeel-
beleid' (ibid.: 11).

5     Voor een overzicht van de door Wright en McMaham onderscheiden benaderingen, zie De
relatie  tussen  bedrijfsbeleid  en  personeelsmanagement.

6      Zo wordt het scientific management veelal geassocieerd met het werk van Taylor; de human

relations-beweging gerelateerd aan de onderzoeken van Mayo et al. en het
zelfverwerkelijkingsideaal dat aan het revisionisme ten grondslag ligt, is afkomstig van
het werk van Maslow en Herzberg.

7     Dit laatste is misschien wel een van de belangrijkste redenen waarom HRM-denkbeelden
zo gretig omarmd zijn door de professionals zelf. Zij zien in HRM een (nieuwe) mogelijk-
heid om te ontsnappen aan het verstikkende dilemma van het vak om zorg te moeten

verlenen aan personeel in een context waarin controle en beheersing van werknemers-

gedrag domineert. Voor een meer uitgebreide analyse van dit dilemma, zie Watson, 1977.
8     Een fraai voorbeeld van onderzoek dat in deze traditie is uitgevoerd, is dat van Schuler en

Jackson (1987). Zij maken een onderscheid tussen een kostenefficiantie-, kwaiiteits- en
innovatieve strategie en constateren vervolgens dat ieder van deze strategieen specifieke

gedragingen vereist van het personeel. Zaak is dat HRM of personeelsmanagement deze
gedragingen versterkt en ondersteunt. Schuler en Jackson geven dan ook ieder van deze

stragegiein 'HRM-menus', die gevolgd moeten worden om tot optimale afstemming tus-

sen ondernemingsstrategie en gedragingen te komen.
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9     Bij de selectie van onderzoeken hebben we ons door de volgende criteria laten leiden:
- onderzoek in Nederland om zodoende vergelijking binnen een en dezelfde instutionele
context mogelijk te maken;
- onderzoek dat methodologisch verantwoord is;
- onderzoek dat niet alleen bestaat uit een survey van meningen van direct betrokkenen,
omdat daarbij de kans op sociaal wenselijke antwoorden te groot is;
- en tenslotte onderzoek dat duidelijk betrekking heeft op het algemene strategische vraag-
stuk van personeelsmanagement en dlls geen onderzoek dat zich beperkt tot een deelge-
bied daarbinnen.

10  Een belangrijk verschil tussen beide tradities is dat de arbeidsprocesbenadering van neo-
marxistische snit is en daarmee veel meer nadruk legt op de strijd om beheersingsmacht
dan in de rolstructuurbenadering het geval is. In deze laatste benadering ligt veel meer het
accent op de organisatorische onmogelijkheid om de uitvoering van bepaalde rollen nauw-

gezet te controleren.
11  In 1914 introduceerde Ford zijn 'five-dollars-eight-hour day', terwijl pas na de Tweede

Wereldoorlog het bijbehorend institutioneel gebouw werd voltooid.
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Domeinen van Personeelsmanagement: Inleiding

In dit derde deel zijn enkele artikelen opgenomen die handelen over een
aantal kerndomeinen van personeelsmanagement.
Nu is het niet eenvoudig om aan te geven welke domeinen onderwerp van
personeelsmanagement zijn en welke logische ordening vanuit functioneel
oogpunt daaraan ten grondslag ligt. Van die kant blijkt de typering van
personeelsmanagement als een 'hodge-podge'en 'trash-can' van activitei-
ten en taken nog steeds een valide weergave te zijn van de werkelijkheid.
Zo constateert de NvP in een notitie over de'Startende p&0-adviseur' dat'in
het vakgebied nauwelijks een logische hierarchie in de opsomming van ta-
ken en activiteiten bestaat'. Daarom kiesl de projectgrgep vo r gen eigen
jpdelingen komt vervolgens met een opsomming.yan.30(!)hoofdtaken.(ver-
der uitgesplitst tot ruim 80 subtaken) waarmee een beginnend beroeps-

.l gefenaar in de eerste vijf jaar vAn zijn loopbaan kan worden geconfron-
teerd. Die taken varieren dan van 'het leveren van bildragen aan het ont-
wikkeien en implementeren van de strategie van de organisatie' tot aan-
dacht voor het'lief en leed' van personeel (NVP nota, 1997). Bovendien is de
koppeling tussen instrumenten, taken en activiteiten onduidelijk: "[...] het
lijkt erop, dat instrumenten van p&0 technisch van behoorlijk niveau zijn,
maar dat ze in het gebruik te veel een eigen leven gaan leiden. De lijn er-
vaart het dan te veel als een door P&0 opgelegde verplichting en te weinig
als een hulpmiddel om het eigen personeelsmanagement aan te kunnen stu-
ren. Een sterkere koppeling van de te gebruiken instrumenten aan de speci-
fieke doelen van de organisatie lijkt gewenst' (NVP/KVM, 1995).
Het is, met andere woorden, nog steeds onduidelijk welke functie(s)
personeelsmanagement in arbeidsorganisaties heeft c.q. zou moeten heb-
ben en vervolgens welke activiteiten en taken in dat kader vervuld moeten
worden.
Verschillende pogingen zijn ondernomen om tot een logische functioneel
onderbouwde indeling van activiteiten/beleidsdomeinen te komen. In het
overgrote deel van de gevallen betreft dat normatieve indelingen. Slechts
sporadisch zijn deze gebaseerd op empirisch onderzoek. 1

Tot de eerste categoriebehoortbijvoorbeeld de indeling van Beer et al., (1984),
die vier hoofdomeinen Van HR-beleid onderscheiden: 'employee influence',
'work systems';'personnel flows' en'reward-systems'. Een andere bekende
hormatieve indeling is van de Michigan school (Fombrun et al., 1984). Hoe-
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wel integratie een hoofdcriterium wordt genoemd voor HRM-beleid, is het
opvallend dat in deze modellen personele vraagstukken relatief los van an-
dere inrichtings- en organisatievraagstukken worden geplaatst. De oorzaak
daarvoor moet gezocht worden in het feit dat de modellen vooral gevoed
worden door (sociaal-)psychologische theorieen over gedrag en motivatie,
waardoor de aandacht voor andere bepalende factoren (in het bijzonder
inrichtings- en organisatie factoren) niet of slechts vaag aanwezig is (Doore-
waard en De Nijs, 1998). Daardoor zijn deze modellen doorgaans nogal frag-
mentarisch van aard.

Een indeling die probeert aan deze eenzijdige benadering te ontsnappen, is
die van Van Dijck et al. (1989). Uitgaande van algemeen bedrijfskundige
vraagstukken (product- en marktontwikkeling; technologische- en kwaliteits-
ontwikkeling, fiexibilisering, structurering, maatschappelijke plaatsbepaling
en internationalisering) onderscheiden zij de volgende activiteitengebieden
voor personeelsmanagement: kwaliteit van medewerkers; personeelsstro-
men en mobiliteit; waardering en stimulering; invloed, zeggenschap en
arbeidsverhoudingen; structurering van de organisatie; leiding en commu-
nicatie maatschappelijke responsiviteit.

In een recente indeling onderscheiden Doorewaard en De Nijs (1998) drie
hoofddomeinen van personeelsmanagement, te weten: arbeidsallocatie,
arbeidsverhoudingen en prestatiesturing. Zij verbinden deze aspecten (die
deel uitmaken van het personeelsconcept) met een organisatieconcept
(ontwerpregels m.b.t de arbeidsorganisatie) en een productieconcept
(ontwerpregels m.b.t. de productiestructuur en debesturings- en informaties-
tructuur).

Ondanks het feit dat in de modellen van Van Dijck et al., en van Doore-
waard en De Nijs gepoogd wordt domeinen te plaatsen in een breder orga-
nisatorisch en bedrij fskundig verband, is de rationale onder de indeling niet
expliciet. Stroombeleid, sturing en stimulering en invloeds- en zeggenschaps-
verhoudingen zijn domeinen die steeds gemeenschappelijk terugkeren, maar
daar houdt dan ook iedere overeenkomst op.

In het artikel 'Beheersing en sturing van werknemersgedrag' in dit deel bewan-
delen Kluytmans en Huiskamp een geheel andere weg. Uitgaande van de
arbeidsrelatie (en het eerder behandelde denk- en onderzoeksmodel) on-
derscheiden zij drie belangrijke domeinen voor personeelsmanagement:
aandacht voor evenwichtige psychologische contracten (gontracting), aan-
dacht voor effectieve samenwerkingsverbanden (cpprdineren) en aandacht
voor sturing van werknemersgedrag (control).
Deze indeling is gebaseerd op de drie constituerende elementen van een
arbeidsrelatie: het is een ruil-, samenwerkings- en gezagsrelatie, en deze
dienen gelijktijdig en in samenhang vormgegeven te worden. Dat betekent
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ook dat personele interventies nooit los gezien kunnen worden van inter-
venties vanuit een andere optiek (bijv. vanuit het productie- en organisatie-
concept, zoals Doorewaard en De Nijs terecht opmerken) en dat een deel
van deze interventies begrensd en gereguleerd wordt door externe regel-
vorming.

Bij wijze van gedachte-experiment kan men op basis van deze dimensies
van de arbeidsrelatie ideaaltypisch twee verschillende. configuraties van
Rersoneelsmanagement onderscheiden, te weten: een controle- en een
betrokkenheidsstrategie (zie tabel 1 in Beheersingeli st=Hring van werknemers-
Ledrag).2 Onder een configuratie verstaan we in dit geval een samenhan-
gend geheel van keuzen met betrekking tot de eerder onderscheiden do-
meinen: contracting, coordination en control. In onze ogen zullen personeels-
managementstrategieen zich altijd tussen een van deze twee polen situeren.

Handelt het artikel Beheersing en sturing van werknemersgedrag voornamelijk
over de horizontale integratie van personeelsmanagement, de twee daarop
volgende artikelen in dit deel gaan in op het vraagstuk van verticale integra-
tie: hoe kan een verband aangebracht worden tussen de ondernemings-
strategie als geheel en personeelsmanagement als aspect daarvan.

Dit vraagstuk wordt in het artikel De relatie tussen bedrij/sbeleid en personeels-
management op basis van de onderzoeken van Paauwe en Ten Have behan-
deld. Na analyse van deze onderzoeken komen Van Sluijs en Kluytmans tot
de conclusie dat de idee van een volledige fit tussen beide aspecten min-
stens vraagtekens verdient. Het personeelsbeleid van een onderneming hoeft
niet geheel afgestemd te zijn op de ondernemingsstrategie. Er is sprake van
strategische keuzevrijheid (Child, 1972) en het gaat er juist om, speelruimte
te creeren en te benutten zodat stuur- en regelmogelijkheden vergroot kun-
nen worden, waardoor de wendbaarheid vergroot wordt. Bovendien staat
personeelsbeleid ook onder invloed van niet-strategische factoren. Anders
gezegd: de kwaliteit van dit beleidsaspect wordt niet alleen bepaald door
ondernemingsstrategische criteria als effectiviteit, efficientie en flexibiliteit,
maar evenzeer door criteria als rechtvaardigheid ('fairness') en legitimiteit
(Paauwe, 1995).

Het verzakelijkingsdenken heeft deze dubbele orientatie van personeels-
beleid ten onrechte wat naar de achtergrond gedrongen.

Staat in De relatie tussen bedri#sbeleid en personeelsmanagement de vraag cen-
traal wat de aard van de relatie tussen ondernemingsbeleid en
personeelsmanagement is, het daarop volgend artikel over AAFnaSfment van
cgnipetenties_ gaat Yeel meer in op de vraag hoe deze relatie vormgegeven
zou kunnen worden. Competentiemanagement is een snel aan populariteit
winnend concept inhet managementdenken.Zoals zo vaak komt die popu-
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lariteit de duidelijkheid niet altijd ten goede. Om de slag niet te missen,
worden in ijltempo producten, diensten en boeken getooid met dit concept,
terwijl de inhoud onveranderd  blijft.   IE! Jt artikel  dow-Yan_Sluijs  en
Kluytmans een po Jig om enige helderheid derin te sf:hfppen. Gezien de
reacties op dit artikel mag die poging als geslaagd beschou d_worden.
In onze ogen kan het competentiedenken een brug vormen tussenhet stra-
tegisch ondernemingsbeleid en het personele aspect daarvan.
Het nemen en implementeren van personeelsstrategische maatregelen neemt
een behoorlijke tijd in beslag. Door de verkorting van de levensduur van
ondememingsstrategieen betekent dit dat personeelsstrategische maatre-
gelen vaak uit de pas lopen. Het (strategisch) denken in termen van kern-
competenties heeft als voordeel dat niet uitsluitend gedacht wordt in ter-
men van (vaak op korte termijn wisselende) product-marktcombinaties, maar
dat men op zoek gaat naar over langere tijd stabiele competenties. Door
deze in de tijd grotere stabiliteit van strategische kerncompetenties kan de
looptijd van een strategie meer synchroon lopen met de looptijd die door-
gaans vereist is voor het implementeren van personeelsstrategische maatre-
gelen.

t Een tweede voordeel van het denken in (kern)competenties is dat erkend
wordt dat concurrentievoordeel niet gebaseerd is op optimalisatie van een
van de resources, maar dat dit voordeel gebaseerd is op de unieke combinatie
van uiteenlopende resources (technische, culturele, financiele en personele).
Daardoor zet het management van competenties vanuit het interventie-
perspectief ook aan tot een meer integrale benadering van ondernemings-
vraagstukken (zie ook Sprenger et al., 19953).
Voorwaarde voor vervulling van deze brugfunctie is echter dat men uit-
gaande van kennis van de kerncompetenties van de organisatie een ade-
quate vertaling weet te maken naar de samenstellende delen. Met andere
woorden: het management zal na moeten gaan welke interventies op tech-
nisch, organisatorisch, financieel, personeel en cultureel vlak (in samenhang)
noodzakelijk zijn om deze strategische kerncompetenties niet allen in de
toekomst te behouden, maar ook verder te versterken en uit te bouwen.

Dit deel sluit tenslotte af met een artikel over de positie en professionaliteit
van de personeelsfunctie. In dit artikel houden we een pleidooi om de (te-
rechte) verschuiving van de aandacht binnen personeelsmanagement rich-
ting ondernemingsstrategie tevens gepaard te laten gaan met meer aandacht
voor personele begeleidingsactiviteiten. De nadruk op zelfmanagement en
eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor loopbanen en blijvende
inzetbaarheid kan alleen maar geconcretiseerd worden wanneer dat gepaard
gaat met ondersteuning bij en instrumentering van deze processen. Door
de vormgeving var't deze processen ook aan werknemers en hun vertegen-
woordigers over te laten wordt deze eigen verantwoordelijkheid nog eens
extra benadrukt.

138



Domeinen van Personeelsmanagement: Inleiding

Noten

1    De indeling van Buitendam in personeelbeheer, aanpassing, collectieve betrekkingen en
ontwikkeling is in feite de enige die gebaseerd is op een data-analyse van activiteiten van

personeelsafdelingen (Buitendam, 1979). Vooral aan personeelsbeheer en aan aanpassings-
activiteiten wordt veel tijd besteed. In 1996 is dat beeld, zo blijkt uit een onderzoek van

Coopers en Lybrand, nauwelijks veranderd. Biemans (1998) heeft recent een onderzoek
uitgevoerd in een twintigtal bedrijven en daar gevraagd naar het belang van verschillende
activiteiten voor management, werknemers en personeelsafdelingen. Daaruit zijn geen clus-
ters af te leiden, maar wel de constatering dat de verschillende klantengroepen waarde

hechten aan heel verschillende activiteiten. Het management vond personeelsadministratie
van belang, werknemers de regelgeving en personeelsfunctionarissen ontwikkelings-
instrumenten.

2    Doorewaard en De Nijs komen vanuit een meer organisatorische invalshoek tot een ver-

gelijkbare typering. Uitgaande van de aspecten productie-, organisatie- en personeelsconcept

typeren zij organisaties naar de mate waarin bureaucratische dan wel teamarbeid domi-
neert.

Bureaucratische arbeidsvormen Teamwerk

Productie-

concept
-
sequentiele productiestructuur

-
parallelle stromen

- centrale sturing van bovenaf - decentraal van onderop

Organisatie-

concept - lijn/staf; hierarchisch -
geintegreerde unitstructuur

- functioneel georganiseerd - allround taakgroepen

Personeels-

concept
- gesegmenteerde personele structuur -

gediversifieerde personele

structuur
- bepalend personeelsmanagement - ondersteunend personeelsmanagement

(Naar Doorewaard en De Nijs, 1998: 88)

3     Sprenger et al. benadrukken die samenhang van resources als volgt: 'Zoals een competen-
tie niet gebonden is aan 6dn persoon, zo zijn kerncompetenties niet gebonden aan Hn
afdeling. Het zijn juist meerdere afdelingen die samen de bekwaamheid vormgeven. [...1
Een kerncompetentie is een compententie die in meerdere mensen en middelen is samen-

gebundeld en op die manier de toegevoegde waarde van de onderneming vertegenwoor-
digt' (1995: 35).
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Beheersing en sturing van werknemersgedrag

F. Kluytmans en R. Huiskamp

Don't imagine, comrade, that leadership is a pleasure. On the contrary, it is a deep
and heavy responsibility. No one believes morefirmly than comrade Napoleon that
all animals are equal. He would be only too happy to let you make your own decisions
for yourself. But sometimes you might make the wrong decisions, and then where
would we be. (Animal Farm, George Orwell, 1945)

Inleiding

In het kader van een productiviteitsverhogende campagne is enige tijd ge-
leden bij Staal B.V. een nieuw beloningssysteem geintroduceerd waarbij
maximaal 10% van het salaris als bonus wordt uitgekeerd wanneer aan be-
paalde productienormen wordt voldaan. Het werkt, want een jaar na in-
voering is de productiviteit met 6% gestegen. Maar ook zijn er sinds de in-
voering van dit nieuwe beloningssysteem veelvuldig fricties en conflicten
geweest tussen de ploegen die elkaars dienst overnemen. Kern van de ver-
wijten over en weer is dat onderhouds- en andere bijkomende taken ver-
waarloosd worden, zodat men de opvolgende ploeg daarmee opscheept.
Op den duur loopt de spanning zo hoog op dat de chef een gesprek arran-
geert tussen vertegenwoordigers van de ploegen. In dat gesprek komt naar
voren dat het nieuwe beloningssysteem de grote boosdoener is. Om de norm
- en dus de bonus - te kunnen halen m6et men bijkomende taken weI vet-
waarlozen. Daarmee wordt de volgende ploeg opgescheept, waardoor deze
haar norm bijna nooit kan halen.

Organisaties zijn doelgerichte samenwerkingsverbanden. Maar die samen-
Y<SEking; ep.gerichtheid_ 012 doflen ontstaal niet vanzelf, maar meet georga-
riseerd, bevorderd en ge.stturd worden. In eerste instantie gebeurt dat door
met werl<ne-mers een ruilrelatie aan te gaan om enerzijds werk te verrichten
en anderzijds hen daarvoor te belonen. Verder wordt leidinggegeven aan
het werk en zijn er allerlei beheerssystemen om gedrag var, werknemers te
sturen. In die zin kunnen veel instrumenten van personeelsmanagement
gezien worden als beheers- en stuurinstrumenten. Beoordelings- en
beloningssystemen zijn daar een duidelijk voorbeeld van: door het functio-
neren en de prestaties van werknemers te beoordelen probeert men vat te
krijgen op het gedrag van werknemers en door beloningen stuurt men dat
in de goede richting. Maar ook op andere wat subtielere manieren wordt
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het gedrag van werknemers gestuurd. Ze door1912en nieuwe werknemers
veelal een introductieprogrammamet de_bedoelin  hen snelyertrouwd te
maken met de regels van i organisatie; geven taak- en functieomschrij-
vingen samen met instructies van bazen richting aan wat van werknemers
verwacht wordt, en wordt hun aanwezigheid gecantroleerd _door  tijd-
registratiesystemen, enzovoorts.

De bedoeling van dit hoofdstuk is om deze instrumenten in de bredere con-
text van beheersing en sturing te plaatsen. Wij gaan dus niet zozeer op de
instrumenten zelf in (dat gebeurt in andere hoofdstukken), maar meer op
algemene opvattingen omtrent de wijze waarop werknemersgedrag beheerst
en gestuurd moet en kan worden. In de eerste paragraaf zullen wij daartoe
eerst de belangrijkste aspecten van een arbeidsrelatie aangeven. Zoals reeds

gezegd, wordt in zo'n relatie werk verricht tegen betaling van loon: het is
een typische ruilrelatie. Daarnaast is er ook sprake van onder- en boven-
schikking. Werk wordt op een bepaalde manier georganiseerd (met veel of
weinig autonomie), er wordt leidinggegeven en gedrag wordt gestuurd door
de inzet van de eerdergenoemde beheerssystemen. Ook deze aspecten ma-
ken deel uit van de arbeidsrelatie.

Sturing van werknemersgedrag kan op allerlei manieren plaatsvinden. In
deze veelheid van manieren zijn echter, zo zullen wij in paragraaf 2 zien,
twee uitersten te onderscheiden. Aan de ene kant van het continuum zien
wij  sturing die sterk gericht is op nauwgezette controle van het gedrag van
de werknemer, terwijl aan de andere kant van dit continuum getracht wordt
zoveel mogelijk aan het inzicht van de werknemer zelf over te laten. Cen-
trale vraag van dit hoofdstuk is, wanneer en waarom in het ene geval het
accent op de wilze van sturing en in het andere geval op de andere wijze
van sturing komt te liggen.
Tenslotte zullen we in paragraaf 3 de vraag aan de orde stellen welke gevol-
gen de huidige ontwikkelingen in het arbeidsbestel zullen hebben voor de
wijze waarop in deze tijd sturing wordt gegeven aan werknemersgedrag
neemt de controle toe of wordt juist meer vertrouwd op de eigen verant-
woordelijkheid van werknemers?

1 Arbeidsruil, organisatie en beheersing

In een vrijemarkteconomie gaan werknemers en werkgevers onderling een
relatie aan die wij aanduiden als een arbeidsrelatie. De werknemer doet zijn
werk en stelt zich ter beschikking van de werkgever en die stelt daar op zijn
beurt een beloning tegenover. Zij gaan, met andere woorden, een relatie aan
om een product/dienst op de markt te brengen. Daartoe dient arbeid ver-
richt te worden. Aan deze arbeidsrelatie zijn een aantal aspecten (zie figuur
1) te onderkennen die wij kort zullen bespreken.
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arbeidsmarkt afzetmarkt

werknemer arbeidsrelatie werkgever
I                 4

interne regulering

arbeidsruil

/        f
arbeidsdeling 4-+ beheerssystemen

t
externe

regulering

door vakbonden,
werkgevers en
overheid

FIGUUR 1

Aspecten van een arbeidsrelatie (naar Huiskamp, 1992)

1 Een eerste aspect van deze relatie is dat het een-ruilfstatie is: de werknemer
stelt tijd, kwalificaties en prestatievermogen ter beschikking in ruil voor een
beloning. In formele zin valt een deel van deze arbeidsruil samen met de
arbeidsovereenkomst. Daarin wordt immers formeel geregeld wat partijen
van elkaar kunnen verwachten. Maar de feitelijke arbeidsruil gaat vaak veel
verder, omdat zij ook verwachtingen omvat die niet formeel worden vast-
gelegd. Zo verwachtbijvoorbeeld de werkgever dat de werknemer zich naar
behoren van zijn taken zal kwijten en een optimale prestatie zal leveren.
Omgekeerd verwacht de werknemer bijvoorbeeld dat de werkgever hem
voor langere tijd in dienst zal houden en werk, hulpmiddelen en omstan-
digheden zal verschaffen van voldoende kwaliteit.
Een arbeidsruilrelatie bestaat dus uit een geheel van expliciete en impliciete
verwachtingen omtrent de arbeid die geleverd zal worden, en de belonin-
gen (in de meest ruime zin van het woord) die daartegenover zullen staan.
Een dergelijke arbeidsruil is bovendien geen statisch gegeven, alleen maar
plaatsvindend bij het aangaan van de arbeidsrelatie. Hij ontwikkelt zich in
de loop der tijd: de werkgever wil bijvoorbeeld op den duur meer en ander-
soortige prestaties (of bijv. andere werktijden) en de werknemer wil zich
bijvoorbeeld verder kunnen ontplooien. De arbeidsruil heeft dus een dyna-
misch karakter.
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De basis van de ruil wordt gevormd door het type werk dat gedaan moet
worden, en de staI,d van zaken op de afzet- en arbeidsmarkt. Afzetmarkt en
arbeidsmarkt bepalen vooral de posities die partijen bij de ruil innemen.
Deze positie is per definitie asymmetrisch, omdat werknemers doorgaans
meer afhankelijk zijn van loon dan werkgevers van hun prestaties (Huis-
kamp, 1992). De mate van asymmetrie kan varieren, onder meer door
schaarste: is het aantal aanbieders van het vereiste type arbeid op de ar-
beidsmarkt gering (wij spreken dan van een gespannen arbeidsmarkt), dan
is de positie van de werknemer in de ruil sterk. In het tegenovergestelde
geval zal deze positie zwak zijn en zal de werknemer zijn eisen moeten
matigen.

Een tweede aspect dat men aan een arbeidsrelatie kan onderkennen, is de
functie, het werk dat opgedragen wordt. Kenmerken van functies (als con-
glomeraat van taken) worden in sterke mate bepaald door de wijze waarop
de arbeid georganiseerd wordt. Soms gaat bet om functies diede uitvoerder
een grote mate van vrijheid laten, terwijl in andere functies de uitvoerder
gebonden is aan vaste procedures en werkwijzen. Bovendien worden func-
ties in arbeidsorganisaties op verschillende manieren gegroepeerd en ge-
co8rdineerd. Aan de lopende band is er bijvoorbeeld sprake van een grote
mate van arbeidsdeling, waardoor taken eenvoudig zijn, met weinig ruimte
voor eigen inbreng. De supervisie op dit soort taken is vaak stringent. Wor-
den taken aan teams opgedragen, dan is de mate van vrijheid alweer veel
groter.
Met andere woorden: ook het proces van arbeidsdeling en -co8rdinatie heeft
een belangrijke invloed op de aard van de arbeidsrelatie.

Ruil- en organisatiearrangementen zijn in de regel niet voldoende om doel-
gericht gedrag tot stand te brengen. Er is meer nodig Daarom bestaan in
arbeidsorganisaties allerlei instrumenten en methoden om gedrag en pres-
taties van medewerkers te controleren en te sturen. Deze varittren van meer
of minder gestructureerde vormen van inwerken en introductie om werk-
nemers aan te passen aan de cultuur van de organisatie, tot tijdregistratie-
systemen om hun aanwezigheid te controleren, en beoordelings- en
beloningssystemen om werknemers te motiveren om de gewenste presta-

'       ties te leveren. Deze beheerssystemen vormen een derde wtzenlijk aspect
van de arbeidsrelatie.

Arbeidsruil, functie- en organisatieontwerp vormen samen met beheers-
systemen de interne reguleringsmechanismen. Maar een belangrijk deel van
de arbeidsrelatie wordt ook door externe partijen gereguleerd.
In de eerste plaats bestaan er wettelijke regelingen omtrent wat w61 en wat
niet in een arbeidsrelatie toelaatbaar is. Denk maar aan de Wet op het mini-
mumloon, de Arbeidstijdenwet, die o.a. werktijden aan bepaalde grenzen
bindt, de Wet gelijke behandeling, enzovoorts.
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Daarnaast worden in de tweede plaats (zowel in Nederland als in Belgie)
afspraken gemaakt tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers,
die uitmonden in een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Dergelijke
CAO's leggen voor een belangrijk deel de arbeidsvoorwaarden van veel
werknemers bij voorbaat vast en begrenzen de speelruimte van het mana-
gernent.
Dit stelsel van arbeidsverhoudingen als extern reguleringskader kan men
dus zien als min of meer complementair aan het intern reguleringskader.
Wordt veel en in detail in een CAO geregeld, dan blijft er minder ruimte over
voor invulling door interne partijen.

In Nederland en Belgitt kan men grofweg zeggen dat de verdeling tussen
externe en interne reguleringskaders gebaseerd is op wat men wel het so-
ciale compromis noemt: vakbonden mogen meepraten over de voorwaarden
waaronder arbeid mag worden ingezet maar de feitelijke inzet (lees: orga-
nisatie) van die arbeid in het productieproces vormt (binnen zekere gren-
zen) het alleenrecht van het management.
Het complementaire karakter van interne en externe reguleringsmechanis-
men betekent ook dat de beheersing van de arbeidsrelatie onderdeel vormt
van een politiek spel waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Naast vak-
bonden en werkgeversverenigingen spelen ondernemingsraden, aandeel-
houders en de overheid een rol. Het management van een organisatie kan
dus niet geheel naar eigen inzichten invulling geven aan arbeidsrelaties.

In het vervolg van deze paragraaf zullen wij de genoemde aspecten van een
arbeidsrelatie (ruil, functie- en organisatieontwerp en beheerssystemen) aan
een nadere beschouwing onderwerpen

11 VORMEN VAN ARBEIDSRUIL

Hoewel er in een arbeidsrelatie altijd sprake is van ruil, wil dat niet zeggen
dat deze ruil altijd dezelfde vorm aanneemt. Verschillen in ruil zijn ook te-
rug te vinden in het arbeidsrecht, waar naast de arbeidsovereenkomst ook
de overeenkomst tot aanneming van werk en de opdracht (voorheen het
verrichten van diensten) bestaat (zie ook hoofdstuk 6). Het -essentiale ver-
 hil tu*ssengleze_laatstelwee overeenkgmsten_en_de arbeidsovererdsomst
i datbil etn arbfidsovereenkomst de 19yerende_parti zjf:hylder het gezal
 andeweIkgmlplaatst. Bij aanneming van werk of de opdracht wordt in
feite alleen een product of dienst gekocht: het te leveren product (of de dienst)
wordt gespecificeerd, maar de weg waarlangs producten/diensten tot stand
komen, is tot op zekere hoogte vrij.
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Wanneer een auteur een afspraak maak om een artikel te schrijven voor een vakblad, dan
worden alleen afspraken gemaakt over de globale inhoud, het format waarin het aangeleverd
moet worden, en de opleverdatum. Waar en wanneer hij het artikel schrijft, alsmede de me-
thode die hij daarbij volgt, worden aan hemzelf overgelaten. Er is dan ook geen sprake van een
arbeidsovereenkomst.

Overeenkomsten tot aanneming van werk of opdrachten hebben dan ook
meer het karakter van een marktcontract: ik lever iets tegen een van tevoren
bepaalde prijs, zonder dat er verdere afspraken worden gemaakt over de
uitvoering zelf.
De essentie van een arbeidsovereenkomst daarentegen is dat de werkne-
mer zich plaatst onder het gezag van de werkgever, een deel van zijn auto-
nomie prijsgeeft en het controle- en sturingsrecht van de werkgever erkent.

De arbeidsruil, zo hebben wij al eerder opgemerkt, gaat echter verder dan
wat formeel in een arbeidsovereenkomst wordt geregeld. Psychologen spre-
ken dan ook liever van een psychologisch of sociaal contract (Schein, 1980;
Watson, 1986). Het gaat daarbij om een geheel van expliciete dn impliciete
wederzijdse verwachtingen die betrekking kunnen hebben op een veelheid
van zaken. In principe kunnen alle aspecten van arbeid in de ruil aan bod
komen:'naast loon brengt de werkgever ook in hoe hij zal omgaan met zijn
mensen, het arbeidsklimaat; welke kwaliteit van arbeid hij aanbiedt; wat de
vooruitzichten zijn in termen van ontplooiing en verdere groei' (Huiskamp,
1992). Zo ook biedt de werknemer meer dan alleen zijn tijd en'handen' aan:
hij zegt over bepaalde kwalificaties te beschikken; zich tot het uiterste te
zullen inspannen; loyaal te zullen zijn, enzovoorts.
Wanneer wij al deze aspecten in de beschouwing betrekken, zal het duide-
lijk zijn dat geen enkele arbeidsruilrelatie gelijk is aan een andere.

Vormen van arbeidsruil kunnen naar twee dimensies onderscheiden wor-
den.

De eerste is dat de arbeidsruil veel of weinig zaken kan omvatten. Of anders
gezegd: het kan gaan om een beperkte ruil van arbeid tegen loon of om een
meer uitgebreide ruil, waarbij inzet, trouw, aanpassingsvermogen en derge-
lijke geruild worden tegen baanzekerheid, ontplooiingskansen, loopbaan-
mogelijkheden, status, zeggenschap, enzovoorts.

De tweede dimensie betreft de mate waarin de prestatieverwachting speci-
fiek en statisch is of d#uus en dynamisch. In het geval van een specifieke en
statische prestatieverwachting kan vrij exact worden aangegeven welke pres-
tatie verwacht wordt, en deze prestatieverwachting wijzigt ook nauwelijks
in de loop van de tijd. Een voorbeeld hiervan is de prestatie van een metse-
laar die geacht wordt een bepaald aantal stenen per uur te metselen. Daar-
tegenover zien wij prestatieverwachtingen die meer diffuus van aard zijn
en die bovendien in de loop van de tijd veranderen. Zo wordt van een do-
cent verwacht dat hij bijvoorbeeld zijn lessen adequaat voorbereidt, goed
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lesgeeft en zijn vak bijhoudt. Wat een adequate lesvoorbereiding, goed les-
geven en het bijhouden van het vak precies inhoudt, wordt veelal niet ge-
specificeerd. Bovendien veranderen deze prestatieverwachtingen in de loop
van de tijd en komen er nieuwe bij, bijvoorbeeld overleg plegen met colle-
gae.

Een verklaring voor deze verschillen in arbeidsruil treffen wij aan bij
Williamson (1975) die vanuit een economisch perspectief arbeidsruilrelaties
als transacties heeft geanalyseerd (zie ook hoofdstuk 1). Hij komt tot de con-
clusie dat dergelijke verschillen in ruilrelaties vooral afhangen van de
meetbaarheid van de prestatie en van de aard van de benodigde kwalifica-
ties bij de werknerner.
Bij goed meetbare (i.c. specifieke) prestaties kan nauwkeurig aangegeven
worden wat men als output wil hebben. Zo kan de output van een metse-
laar gesteld worden in aantal stenen die hij per uur of per dag moet metse-
len. Zijn bovendien de kwalificaties die nodig zijn om die prestatie te leve-
ren, algemeen en niet gebonden aan het arbeidsproces, dan betekent dit dat
er sprake is van een grote mate van uitwisselbaarheid tussen werknemers.
De werkgever kan als het ware kiezen welke potentiele werknemer (in dit
geval metselaar) de meeste output levert. In zo'n geval kan de ruil zich be-
perken tot de omvang van de te leveren prestatie en benadert een dergelijke
arbeidsrelatie een marktcontract. Zo komen wij in de bouw arbeidsrelaties
tegen, bijvoorbeeld bij metselaars, die zich nauwelijks onderscheiden van
aanneming van werk. Een ploeg legt zich vast om in een bepaalde tijd zo-
veel stenen te metselen, en ontvangt daarvoor een bepaald loon.
Naarmate de vereiste kwalificaties meer bedrijfsgebonden worden en dus
alleen na het opdoen van ervaring binnen de organisatie de betreffende pres-
tatie geleverd kan gaan worden, zal de ruil worden uitgebreid. De werkne-
mer moet namelijk eerst ingewerkt worden en daardoor bestaat de behoefte
om naast het resultaat ook de opgebouwde ervaring te belonen (bijv. door
een beloningssysteem te gaan hanteren dat gebaseerd is op ancianniteit of
op opgebouwde ervaring). Wanneer prestaties minder goed meetbaar wor-
den, zijn ze ook minder goed te specificeren, zodat de werkgever meer moet
vertrouwen op de inzet van de functievervuller. Dan ontstaat de behoefte
om werknemers in meer algemene zin aan de organisatie te binden. Niet
alleen met een hoog loon, maar ook door interessant werk, zeggenschap
over het eigen werk, goede opleidings- en promotiemogelijkheden en an-
dere emolumenten aan te bieden. Kortom: meer diffuse verwachtingspatro-
nen zullen vaak leiden tot een uitgebreidere vorm van ruil.

Ruilrelfties Zijn_dus ener-zilds te typeren naar de mate waarin prestatie-
verwachtingen specifiek zijn. en anderzijds naar de mate waarin de ruil be-

.„.

.pe'Ait of meer uitgebreid van aard is. Op grond van de theorie van Williamson
mag men aannemen dat deze twee dimensies samenhangen: naarmate
prestatieverwachtingen minder specifiek zijn, zal de ruil een uitgebreider
karakter kennen.

147



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

1.2 TAKEN, FUNCTIES EN COORDINATIEMECHANISMEN

Het tweede aspect dat wij aan de arbeidsrelatie kunnen onderkennen, is de
aard van de taken die aan werknemers worden opgedragen, en de wijze
waarop het werk georganiseerd is en gecourdineerd wordt.
Functies (als conglomeraat van taken) verschillen vooral in de mate waarin
zij de uitvoerder beslisruimte laten. Door Mok is dat aangeduid als arbeid-
staakbeheersing. Arbeidstaakbeheersing verwijst naar de mogelijkheid om
over zaken die de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden betref-
fell, zelf beslissingen te nemen (Mok, 1980). De arbeidstaakbeheersing be-
treft het domein van vakkennis dat nodig is om een taak uit te voeren, de
methode waarlangs het resultaat wordt behaald en het kunnen overzien
van de totaliteit van het productieproces (Mok, 1994).
Bij sommige taken is geen sprake van een eigen domein: het werk kan zon-
der enige vakkennis uitgevoerd worden. Dat betreft vooral gefragmenteerde
en verwisselbare taken, die zonder enige of met een geringe kennis van za-
ken uitgevoerd kunnen worden. Denk maar aan louter uitvoerende werk-
zaamheden aan een lopende band. Andere functies daarentegen kunnen
alleen uitgevoerd worden wanneer de uitvoerders door opleiding en/of
ervaringbeschikken over voldoende vakkennis. De functie van docent voor-
onderstelt een opleiding in een bepaald vak en kennis van en/of ervaring in
lesgeven. Zo zijn ook andere functies alleen uitvoerbaar wanneer men een
bepaald domein aan vakkennis beheerst.
Ook ligt bij sommige taken de methode om het resultaat te bereiken, geheel
vast. Ook dat is bij het werken aan een lopende band het geval: de lopende
band dicteert welke handelingen in welke volgorde men moet verrichten.
Daartegenover staan functies waarbij de uitvoerders autonoom kunnen be-
palen welke methode men zal kiezen. Binnen grenzen is men relatief vrij in
de keuze van gereedschap, de bepaling van de volgorde van handelingen
en het tempo waarin men werkt.
Het derde element van arbeidstaakbeheersing - het kunnen overzien van
het totale productieproces - wil zeggen dat de werknemer weet welke rol
hij speelt in het geheel.
Vooral de eerste twee elementen zijn van wezenlijke invloed op beheersing
en sturing in de arbeidsrelatie. Vakkennis en methode worden in sommige
functies door anderen in de organisatie dan de functievervuller beheerst en
bepaald, waardoor de functievervuller vrijwel iedere beslisruimte ontbeert.
Daartegenover staan functies waar de beslisruimte zeer groot is. Denk maar
aan het werk van professionals (artsen, advocaten, leraren) die een grote
mate van autonomie kennen en die alleen op het resultaat beoordeeld (kun-
nen) worden. De aard van de functie bepaalt dus voor een groot deel in
welke mate en hoe het werk door het management beheerst en gestuurd
kan worden.
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In samenhang met het voorgaande is ook van belang op welke wijze taken
en functies in een organisatie geco6rdineerd worden. Van Mintzberg (1979)
is het volgende overzicht van mogelijke courdinatiemechanismen:
- directe supervisie;
-   standaardisering van werkmethoden;
-   standaardisering van bekwaamheden en vaardigheden;
-   standaardisering van resultaat;
- onderlinge afstemming.

In feite heeft deze indeling direct betrekking op de mate van arbeidstaak-
beheersing die aan de functievervuller gelaten wordt. Bij directe supervisie
is die veelal nihil, omdat het werk in directe opdracht van anderen uitge-
voerd moet worden. De supervisie is totaal.
Bij standaardisering van werkmethoden wordt werknemersgedrag beheerst
doordat werkmethoden worden voorgeschreven door een besturend orgaan,
bijvoorbeeld door een stafafdeling die het werk voorbereidt en voorschrijft
hoe gehandeld moet worden.
Bij standaardisering van vaardigheden en bekwaamheden wordt de beno-
digde vakkennis vooraf (bij de selectie) vastgesteld, omdat bij de uitvoering
van taken deze vakkennis vereist is. Bij de uitvoering is de werknemer vrij
om naar eigen inzichten te handelen.
En tenslotte kan ook nog uitsluitend op resultaat gestuurd worden, zodat
vertrouwd wordt op de vakkennis van de functie-uitvoerder, die ook vrij is
in de aanpak van het werk.
Tenslotte kan ook de besturing van het werk aan de functie-uitvoerders zelf
overgelaten worden. In dat geval stemmen werknemers onderling het werk
op elkaar af. Bij het werken in projectgroepen en in autonome taakgroepen
is dat geheel of gedeeltelijk het geval.

Het zal duidelijk zijn dat bij weinig autonomie in de functie en striktere
vormen van coordinatie, zoals bij directe supervisie en gestandaardiseerde
werkmethoden, de beheers- en stuurmogelijkheden van het management
aanzienlijk groter zijn dan de andere co8rdinatiemechanismen. Een
dergelijke strategie, die wel wordt aangeduid als een direct control-strategie
(Friedman, 1977), is echter alleen mogelijk wanneer arbeid door vergaande
deling, routinisering en automatisering gedekwalificeerd kan worden: voor
de uitvoering van taken is geen of weinig vakkennis vereist. Wanneer even-
wel voor de uitvoering van taken vakkennis noodzakelijk is, dan is ver-
gaande arbeidsdeling en dekwalificering contraproductief, omdat daarmee
de kennis en vaardigheden verloren zouden gaan die de organisatie nu juist
nodig heeft. In dat geval zal het management meer beslisruimte (moeten)
laten aan de uitvoerder. Friedman heeft deze strategie in contrast met de
eerdergenoemde een responsible autonomy-strategie genoemd.

Wat type werk betreft kan een arbeidsrelatie dus getypeerd worden als meer
of minder autonomie latend aan de functievervullen
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1.3 BEHEERSSYSTEMEN

Het derde aspect dat wij aan een arbeidsrelatie kunnen onderkennen, be-
treffen de beheerssystemen waarmee werknemersgedrag gereguleerd en
gestuurd wordt. Vrijwel alle personeelsmanagementsystemen vallen onder
deze noemer. Functiewaarderings- en classificatiesystemen zijn gericht op
het waarderen van functiezwaarte en bepalen, minstens voor een deel, de
beloning van de werknemer. Beoordelings- en prestatiebeoordelings-
systemen zijn gericht op het beYnvloeden van prestaties en werknemers-
gedrag.

Beheerssystemen kunnen onderscheiden worden naar het dominante
beinvloedingsmechanisme dat eraan ten grondslag ligt. Zo heeft Etzioni
(1961) in een klassieke studie organisaties (niet alleen arbeidsorganisaties)
onderscheiden op basis van het criterium met welke middelen onderschik-
king (compliance) van de leden van een organisatie wordt bewerkstelligd.
Sommige organisaties doen dat louter door dwang en straffen (bijv. gevan-
genissen); andere door het belonen van gedrag en bij weer andere organisa-
ties onderschikken de leden zich doordat zij de waarden en normen waar-
voor de organisatie staat, belangrijk vinden (geloofs- en andere idedle orga-
nisaties). Katz en Kahn (1978) hebben deze typologie vertaald naar arbeids-
organisaties en onderscheiden dan organisaties die vooral gebruikmaken
van sancties en regelstelling, van extrinsieke beloningen (zoals loon) en van
intrinsieke beloningen (kwaliteit van het werk, loopbaanperspectieven).
Natuurlijk wordt in iedere arbeidsorganisatie steeds gebruikgemaakt van
een combinatie van middelen, maar organisaties verschillen wel in de mix
die men hanteert. Sommige organisaties kenmerken zich door een veelheid
van regels en sancties, terwijl andere juist veel waarde hechten aan de
organisatiecultuur als sturingsmechanisme voor individueel werknemers-
gedrag. Door gerichte selectie, voortdurende socialisatie en het creeren van
een wijgevoel probeert men dan te komen tot zelfregulering door werkne-
mers.
Niet alleen treden tussen organisaties deze verschillen op, ook binnen een
en dezelfde organisatie kunnen verschillende beinvloedingsmechanismen
voor verschillende categoriean werknemers toegepast worden: lagerge-
plaatsten worden bijvoorbeeld strikt aangestuurd door regelstelling en
extrinsieke beloningen, terwijlleidinggevenden en stafspecialisten meer door
intrinsieke beloningen worden gestimuleerd. Met andere woorden: de wijze
van aansturing in arbeidsorganisaties wordt ook vaak bepaald door de func-
tie c.q. positie die men in de organisatie inneemt.

Deze verschillende beinvloedingsmechanismen hebben ook een verschil-
lend effect op de arbeidsorientatie van werknemers. Bij gebruik van regels-
telling en extrinsieke beloningen, zo stelt Etzioni, zullen werknemers niet of
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heel weinig betrokken zijn bij hun werk; terwijl bij intrinsieke beloningen
vaak morele, innerlijke betrokkenheid ontstaat. In die zin is er vaak sprake
van een vicieuze cirkel die tot een self-fulfilling prophecy leidt: uit wan-
trouwen dat werknemers niet die prestaties zullen leveren die vereist zijn,
wordt een restrictief regime opgelegd met veel regels. Het gevolg daarvan
is een geringe betrokkenheid bij werknemers en een louter instrumentele
orientatie op het werk (voor wat hoort wat). Dit effect wordt vervolgens
door het management geYnterpreteerd als bewijs dat hun aanvankelijke
wantrouwen terecht was en dat de enige weg ter verbetering van prestaties
ligt in nog intensievere controle en supervisie.

Vanuit de vraag hoe werknemersgedrag gereguleerd wordt, moeten de
meeste personeelssystemen gezien worden als beheerssystemen, gericht op
het controleren, beheersen en sturen van de arbeidsinzet van werknemers.
Aan deze beheerssystemen ligt een impliciete opvatting omtrent gedrag, in
hetbijzonder omtrent de motivatie van werknemers, ten grondslag. Beheers-
systemen kunnen in die zin getypeerd worden naar de mate waarin ze meer
of minder gericht zijn op controle en extrinsieke stimulering danwel het op
het stimuleren van intrinsieke betrokkenheid bij het werk en de organisatie.

2 Beheersing en sturing: controle of zelfregulering?

Om producten te maken of diensten te leveren, gaan werkgevers een
arbeidsrelatie met werknemers aan. Deze relatie, zo hebben wij gezien, kent
een mjl-, een grganisatie- en een bel erSingsuspect. Deze drie aspecten zijn
weliswaar te onderscheiden, maar ze hangen ook nauw met elkaar samen.
Hoe deze relatie er concreet uit zal zien, is van een groot aantal factoren
afhankelijk. In de theorievorming op dit terrein duikt
echter steeds een tweedeling op die beschouwd kan worden als de uiterste
polen van een continuum. Zo spreekt Watson (1986) van restrictieve en meer
diffuse arbeidsrelaties, Friedman (1977) van een control- versus een
responsible autonomy-strategie ten aanzien van werknemers en Walton (in
Walton en Lawrence, 1985) tenslotte maakt een onderscheid tussen een
control- en een commitment (betrokkenheids)-strategie.

Gemeenschappelijk in deze ideeen is dat de wijze van beheersing en aan-
sturing van werknemers variatie te zien geeft en dat het management uit
verschillende strategieen kan kiezen. In deze paragraaf zullen wij eerst aan
de hand van de eerdergenoemde aspecten en dimensies de verschillen in
regulering van werknemersgedrag uittekenen. Vervolgens zullen wij in de
volgende paragraaf ingaan op enkele ontwikkelingen in het arbeidsbestel
die van invloed zijn op de wijze van aansturing in deze tijd. Tenslotte zullen
wij dan trachten aan te geven in welke richting beheers- en stuur-
mechanismen zich lijken te gaan ontwikkelen.
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2.1 KENMERKEN VAN STRATEGIEEN

Aan de hand van de eerdergenoemde aspecten en dimensies kunnen de
verschillen tussen de controle- en betrokkenheidstrategie als volgt weerge-
geven worden.

TABELl

De kenmerken van de controle- en betrokkenheidsstrategie

controlestrategie betrokkenheidsstrategie

taakontwerp ge*agmenteerde'taken volledige taken met een
met een geringe mate van grote mate van autonomie
autonomie                     -        voor de uitvoerder  7  -34 1

coordinatie codrdinatie van werk vindt codrdinatievan werk
plaats d.m.v. directe beperkt zjch tot controle
aansturing en/of vooraf van-vakkennis,
standaardisatie van sturing op resuitaat en/of
werkmethoden wbderzlidse Afstemming
(procedures en regels)

prestatieverwachting minimum relatief hoge
prestatieverwachting prestatieyeiwachting die in
wordt precies omschreven      de tild gezien dynamisch
en blijft in de loop van de is: voortdurende
tijd vrij stabiel verbetering en

vernieuwing staat centraal

ruil beperkte ruil: loon voor uitgebreide ruil: naast loon

een welomschreven worden biiv. ook promotie-
I.  -

prestatie en ontploolingskansen in
- de ruil opgenomen

beheersing voornamelijk door naast extrinsieke stimuli
extrinsieke stimuli worden ook intrinsieke

stimuli toegepast
--

Aan de controlestrategie ligt het uitgangspunt ten grondslag dat optimale
efficientie en effectiviteit bereikt kan worden door het werknemersgedrag
strikt te controleren. Daarom worden functies nauwgezet omschreven en
prestatieverwachtingen gespecificeerd. Door middel van een loonprikkel
probeert het management prestaties te stimuleren.
De arbeld5verhoudingen bij deze strategie word_en gedomineerd door het
uitgangspunt dat er een belangentegenstelling is tussen kapitaal en arbeid.
Daardoor kenmerken zich deze verhoudingen door conflict en strijd. Deze
strijd wordt gereguleerd doordat onderhandelingen over de arbeids-
voorwaarden collectief buiten de organisatie plaatsvinden. Daarmee bereikt
het management rust binnen de organisatie en maximale vrijheid bij het
intern reguleren van de arbeidsrelatie.
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Het gevolg is dat werknemers een instrumentele orientatie op en een ge-
ringe betrokkenheid bij het werk hebben. Over iedere nieuwe prestatie-
verwachting moet opnieuw onderhandeld worden.

Aan de betrokkenheidsstrategie ligt het uitgangspunt ten grondslag dat
optimale benutting van capaciteiten van mensen goed is voorde organisa-
ije. Daartoe moeten werknemers ruimte krijgen om hun capaciteiten te ge-
bruiken en verder te ontwikkelen. Sturing van gedrag vindt overwegend

plaats in overleg.
Gepoogd wordt de belangen van het management en van medewerkers zo

goed mogelijk te verenigen. De arbeidsverhoudingen worden vooral gedo-
mineerd door wederkerigheid. Vandaar ook dat de ruil meer uitgebreid van
aard is. Naast loon zijn kwaliteit van werk, ontplooiingskansen en vooruit-
zichten onderwerp van ruil.
De verwachting van het management is dat werknemers een intrinsieke
betrokkenheid bij het werk en de onderneming ontwikkelen, zodat hun aan-

passingsvermogen vergroot wordt en men bereid is tot vernieuwing en con-
tinue verbetering.

2.2 ARBEIDSRELATIES IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Zoals reeds gezegd, gaat het hier om een typering van twee uitersten van
een continuum. Daartussen treft men allerlei varianten van arbeidsrelaties
aan met karakteristieken van zowel de ene als de andere pool. Zo heeft Paul
Lawrence (in Walton en Lawrence, 1985) de ent»=ikkelbg van hetpersoneels-
ganagement in Amerilia beschreven als-een opeenvolging van specifieke
confi ufaties van ruil-, organisgge- en beheerssystemen en daarmee, hoe-
Gel hij deze ttr-m Biet_gebruikt, van specifiekv arbeidsrelaties. Hij maakt
achtereenvolgens onderscheid tussen de ambachtelijke, markt-, technische,

loopbaan- en commitmentconfiguratie.

In de pre-industriele periode is de a bachteli» configuratie dominant. Hoofd-
kenmerk daarvan is dat het werk verricht wordt in teams van meesters,

gezellen en leerlingen, waarbij de taakverdeling traditioneel door gilden-
afspraken bepaald is. De werkplaats is tevens leerplaats, waar de leerling
zich kan ontwikkelen tot gezel en misschien wel tot meester. De prestatie-
verwachting is in beperkte zin dynamisch, omdat deze samengaat rnet de
ontwikkeling die de leerling/gezel doormaakt, en die heel voorspelbaar is.
De arbeidsrelatie vertoont in meer dan 66n opzicht paternalistische trekken.
Van formele beheerssystemen is in dergelijke relaties nauwelijks sprake. De
meester draagt in de ruimste zin van het woord zorg voor zijn leerlingen en
gezellen. De aansturing in het werk vindt direct plaats. De meester model-
leert zijn leerlingen naar 'zijn beeld en gelijkenis' en heeft een grote mate
van zeggenschap over zijn werknemers. Wat echter betamelijk is in de rela-
tie, wordt vooral begrensd door de traditie en de regels van het gilde. Te-
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genover deze uitgebreide zorg en bemoeienis van de meester voor zijn ge-
zellen en leerlingen staat hurt ongelimiteerde trouw. In die zin is er sprake
van een langdurige en intensieve arbeidsrelatie.

De markt- en de technische colifiguratie.liggen dicht bij elkaar. Zij ontstaan
aan het begin van de industridile revolutie, wanneer betere transport-
mogelijkheden de afzetmarkt voor producten vergroten. In eerste instantie
plaatsen handelaren orders bij de ambachtelijke bedrijven om de artikelen
elders te verkopen. Daarna nemen zij zelf de productie ter hand door fa-
brieken te openen, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van de
ondernemer/eigenaar. Daarmee begint een proces van dekwalificering, van
het ontnemen van de arbeidstaakbeheersing van de ambachtsman en de
opkomst van ongeschoold werk. Dit proces wordt verfijnd door de inzet
van geavanceerde technische hulpmiddelen, waardoor het werktempo di-
rect gekoppeld kan worden aan het tempo van de lopende band (fordisme).
De eenvoudige taken waarvoor nauwelijks vakkennis nodig is, maken het
mogelijk de ruil te beperken tot 'a fair day's pay for a fair day's work'. Door
de uitwisselbaarheid van werknemers kunnen fluctuaties in de vraag naar
producten opgevangen worden door het in- en uitschakelen van arbeids-
krachten. Verdere beheersing en sturing van werknemersgedrag vindt plaats
door regelgeving en directe aansturing. De uitgebreide arbeidsreglementen
uit die tijd getuigen daar nog van.
Met de verzakelijking van arbeidsrelaties en de vertechnisering van de or-
ganisatie doen ook meer formele beheerssystemen hun intrede. Bijvoorbeeld
selectiemethoden om de meest geschikte werknemers voor de taken te se-
lecteren, en beloningssystemen zoals tariefstelsels om de prestaties van
werknemers gedifferentieerd te kunnen belonen.

De loopbaanconfiguratie ontstaat wanneer productieprocessen kennis-
intensiever worden. Steeds meer taken vragen daardoor ervaring en kennis
van het productieproces, wil de prestatie naar behoren kunnen worden ver-
richt. Daardoor ontstaat de behoefte om de opgebouwde ervaring en kennis
van werknemers te behouden. Naast loon gaan ook loopbaankansen deel
uitmaken van de ruilrelatie. Selectie vindt niet meer uitsluitend plaats voor
een enkele functie, maar voor een reeks, een loopbaan. Naast geschiktheid
wordt opleidbaarheid een selectiecriterium. De prestatieverwachting krijgt
daardoor ook een meer dynamisch karakter: naast een goede functie-
vervulling wordt ook verdere groei in kennis en ervaring verwacht en op
prijs gesteld. Niet alleen worden nieuwe beheerssystemen, vooral op het
terrein van opleiding en training, geYntroduceerd, bestaande beheers-
systemen worden ook complexer: de voorspellende kracht van selectie-in-
strumenten wordt belangrijker, beoordelingssystemen moeten zich niet al-
leen richten op de huidige prestaties, maar ook op ontwikkelingsmogelijk-
heden van de werknemer; beloningen worden niet alleen gerelateerd aan
de huidige prestaties, maar ook aan de algehele waarde van de werknemer
voor de onderneming (merit-rating).
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Met het verzadigd raken van afzetmarkten, een steeds kortere levenscyclus
van producten en met nieuwe concurrenten die sneller en innovatiever blij-
ken te zijn, komen echter aan het begin van jaren tachtig deze ruil-,
beheersings- en sturingskaders onder druk te staan.

f Lawrence voorziet de opkomst van nieuwe sturingskaders die hij samenvat
metde term commitmentstrategie (commitment -betrokkenheid). Naastmeer
.en andere inspraakvormen voor personeel voo-rzjet hij andere werkvormen,
waarbij een grotere autonomie wordt toegekend aan de functievervuller.
Niet de individuele functie wordt bouwsteen_yan de moderne organisatie,
-maar de semi-autonome werkgroep, waaraan naast uitvoerende  ook  rege-
Ignde taken worden toebedeeld. Omdat Yof)ridurende. verbetering en ver-
nieuwing van producten en processen noodzakelijk wordt worden prestatie-
verpvachtingen niet alleen hoger, maar krijgen ze ook eenmeer dynamisch
en diffuus karakter. In lijn daarmee worden beoordelings- en belonings-
systemen directer gerelateerd aan feitelijke resultaten.

In de beschrijving van Lawrence zien wij, net als bij Huiskamp, dat hij de
samenhang tussen ruil-, sturings- en beheersingskaders relateert aan ont-
wikkelingen op de afzet- en arbeidsmarkt. Een belangrijke eerste conclusie
uit het voorgaande moet dan ook zijn dat beheerssystemen niet los gezien
kunnen worden van de aard van de arbeidsdeling en de ruil zoals die tus-
sen werkgever en werknemer tot stand komt. In veel handboeken voor
personeelsbeleid wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat beheers-
systemen, bijvoorbeeld beoordelings- en beloningssystemen, tijdloos zijn
en niet gebonden aan specifieke situaties. Toch zijn veel van deze beheers-
systemen ontwikkeld in een tijd dat de rationalisering van de arbeids-
organisatie hoog in het vaandel stand. De functie werd in die tijd gezien als
de elementaire bouwsteen van de organisatie. Dergelijke beheerssystemen
waren dan ook in het bijzonder gericht op het tot stand brengen van afstem-
ming tussen individu en functie. Bij andere vormen van arbeidsdeling, bij-
voorbeeld bij de opkomst van semi-autonome werkgroepen, blijken derge-
lijke systemen dan ook minder te voldoen. Het gaat immers niet meer al-
leen om invulling van een functie, maar vooral om het vormgeven van teams
die met een behoorlijke mate van autonomie een afgerond gedeelte van het
productieproces voor hun rekening nemen.
Een tweede conclusie is dat de door Lawrence beschreven configuraties niet
alleen historische categorieen zijn, maar ook varianten van ruil; stuur- en
beheersingsmechanismen die ook nu nog naast elkaar voorkomen. Zo komt
de ambachtelijke configuratie nog steeds in kleinere bedrijven voon Poutsma
(1993) beschrijft dergelijke arbeidsrelaties in kleine ondernemingen en con-
stateert dat daar de ruil een uitgebreid karakter kent. Het afmaken van een
karwei tot het klaar is, het verrichten van onbetaald werk en een coOpera-
tieve instelling behoren daarbij tot de 'normale' taakeisen. Daartegenover
staat een uitgebreide morele zorgverplichting van de werkgever, die vaak
verder reikt dan de strikte arbeidssfeer. Dergelijke arbeidsrelaties kennen
een sterk patrimoniaal karakter.
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De sterke groei van uitzendarbeid en tijdelijke contracten laat zien dat ook
de marktconfiguratie nog niet tot het verleden behoort. En hoewel vrijwel
geen enkele onderneming nog een harde levenslange baan garandeert, wil
dat niet zeggen dat de loopbaanconfiguratie geheel verdwenen is. Vooral
bij banken, verzekeringsbedrijven en de overheid treffen wij dergelijke con-
figuraties nog steeds aan.
Met andere woorden: de door Lawrence beschreven configuraties zijn niet
alleen historische categorieanmaarookmogelijkevermenym arbeidsrelaties
die afhankelijk van specifieke situaties zich voordoen.

3           Ontwikkelingen in het arbeidsbestel en gevolgen voor arbeids-
relaties

De vraag die wij tenslotte aan de orde willen stellen, is of er een trend valt te
ontdekken in de ontwikkeling van nieuwe beheers- en stuurmechanismen
c.q. dominante arbeidsrelaties. Daarvoor moet conform figuur 1 in de eerste
plaats gekeken worden naar ontwikkelingen op de afzet-en arbeidsmarkt
die mogelijkerwijs van invloed zijn op de wijze van arbeidsdeling en daar-
mee op beheers- en ruilaspecten. In de tweede plaats spelen ook verande-
ringen in het externe reguleringskader een rol.

De opvallendste wijziging op de afzetmarkt betreft de veranderende concur-
rentieverhoudingen en -criteria. Nieuwe concurrenten en andere eisen stel-
len organisaties voor geheel nieuwe problemen. Niet alleen de prijs is mo-
menteel een belangrijk concurrentiecriterium, maar ook de kwaliteit van
het product, de leversnelheid en -betrouwbaarheid enhet innovatievermogen
van de onderneming. Deze criteria zijn met een traditionele arbeids-
organisatie nauwelijks te realiseren, omdat deze te traag en te weinig ver-
nieuwend blijkt te zijn. Daarom wordt naarstis
gezocht naar nieuwe vormen van organisatie en management. In sommige
gevallen wordt de oplossing gezocht in een verfijning van de tayloristische
arbeidsorganisatie door deze te ontdoen van zijn bureaucratisch 'vet' en
door medewerkers meer en beter bij voortdurende verbeteringen te betrek-
ken. Lean production combineert de voordelen van massaproductie met die
van ambachtelijk werk, maar laat de monotone arbeidsinhoud ongemoeid.
Daarnaast zien wij een productieconcept waar gelijktijdig de kwaliteit van
de organisatie en die van arbeid wordt geoptimaliseerd. In dit zogenoemd
sociotechnisch productieproces staat groepswerk centraal. Een globale ver-
gelijking tussen de traditionele organisatie en deze moderne variant ziet er
als volgt uit.

De vier centrale activiteiten die in een bedrijf kunnen worden onderschei-
den, te weten: uitvoeren, ondersteunen, regelen en sturen, zijn in een tradi-
tionele organisatie ondergebracht in aparte afdelingen en functies. Staf en
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middenkader regelen en ondersteunen; de top stuurt en de werkvloer voert
uit. Het gevolg is niet alleen dat het uitvoerend werk daardoor van lage
kwaliteit is, maar ook dat een dergelijke organisatie door zijn complexiteit
traag en weinig vernieuwend is.
In een moderne organisatie, die geschoeid is op het sociotechnisch productie-
concept, worden ondersteunende en (een deel van de) regelende taken toe-
gevoegd aan het uitvoerend werk, dat in teamverband wordt uitgevoerd.
Deze taakgroepen voeren met een grote mate van zelfstandigheid hull ta-
ken uit. Naast de uitvoering zijn zij ook verantwoordelijk voor de voorbe-
reiding en planning van het werk, voor het voorkomen en oplossen van
storingen, voor het onderhouden van contacten met andere afdelingen en
voor de kwaliteit van het eindproduct. Het regelen en sturen van bovenaf
wordt zoveel mogelijk beperkt.

In een dergelijke arbeidsorganisatie vindt beheersing en sturing voorname-
lijk plaats door afspraken te maken over de output en door de beheersing
verder over te laten aan de onderlinge afstemming in de groep. Beheers-
systemen krijgen daardoor meer een overlegkarakter: de output wordt in
onderling overleg vastgesteld en binnen het team wordt overlegd wie welke
werkzaamheden zal uitvoeren. Ook de ruilrelatie verandert daardoor van
karakter: niet de functie wordt de bouwsteen van de organisatie, maar het
team, waarbinnen werknemers meerdere taken kunnen vervullen. Daardoor
krijgt de ruil een meer dynamisch karakter omdat wat geruild wordt, voort-
durend aan verandering onderhevig is en zich niet meer alleen afspeelt in
de relatie werkgever-werknemer, maar ook onderdeel wordt van een groeps-
proces.

aDeze verandering in de interne regulering gaat verder samen met een tweede
ontwikkeling die zich in de externe reguleringskaders voordoen. Deze ex-
terne regulering van de arbeidsrelatie (door overheid en sociale partners)
kan, zo hebben wij gezien, als complement beschouwd worden van de in-
terne regulering. Op een aantal fronten verandert de invloed van deze ex-
teme regulering. In de eerste plaats treedt de overheid minder direct regu-
lerend op, maar laat meer aan het (intern) overleg tussen (markt)partijen
over. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de Arbeidsornstandighedenwet, waarbij
de feitelijke uitwerking voor een deel wordt overgelaten aan interne
medezeggenschapsorganen. Hetzelfde is het geval bij de nieuwe Arbeids-
tijdenwet, die naast een standaardregeling ook een overlegregeling kent.
De overlegregeling treedt in werking als werkgevers en vakbonden in een
CAo, ofeen directie en een OR, een eigen regeling treffen. De overlegregeling
is aan minder stringente regels gebonden. Zo staat het maximumaantal
arbeidsuren in de standaardregeling op 9 uur, in de overlegregeling op 10.
Ook hebben partijen die kiezen voor de overlegregeling, meer mogelijkhe-
den om naar boven en onder af te wijken.
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Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor op het terrein van het CAO-
overleg. Waren tot voor kort de meeste CAO's standaard- of minimum-
regelingen waaraan ondernemingen zich onverkort moesten conformeren,
momenteel neemt het aantal raamovereenkomsten waar ruimte is voor ver-
dere invulling per onderneming, toe. CAO-overleg wordt daardoor meer en
meer etage-overleg: de kaders worden op het niveau van bedrijfstak of con-
cern tussen werkgevers- en werknemersorganisaties bepaald; de feitelijke
invulling wordt aan het interne overleg in de onderneming overgelaten.

Voor arbeidsrelaties hebben deze twee ontwikkelingen vergaande conse-
quenties. Door het afnemen van de externe regulering neemt de speelruimte
voor interne regulering toe. Dat geeft enerzijds de mogelijkheid om ruil-,
organisatie en beheerssystemen beter aan te laten sluiten aan de specifieke
eisen die organisatie en medewerkers stellen. Anderzijds brengt het discus-
sies in 'huis' die daarvoor zich buitenshuis afspeelden. Dat stelt hogere ei-
sen aan de interne communicatie en aan overlegkaders, zoals de onderne-
mingsraad, waar nu (verdere) invulling gegeven moet worden aan arbeids-
relaties.

Zeker zo belangrijk zijn de ontwikkelingen die zich voordoen met betrek-
king tot de inrichting van organisaties. Wanneer namelijk gekozen wordt
voor een gedecentraliseerd concept, waarin teams het werk verrichten, zul-
len zowel ruil- als beheersaspecten daaraan aangepast moeten worden. Om
een grotere autonomie van de teams te realiseren, beperkt de sturing zich
tot het vaststellen van de output. De rol van de leider verschuift van
disciplinering en directe supervisie van ondergeschikten naar coaching en
het onderhouden van relaties met andere teams. In de selectie van nieuw-
komers worden naast vakbekwaamheidseisen ook eisen gesteld aan de
opleidbaarheid en samenwerkingscapaciteiten. Beloningssystemen worden
gekoppeld aan groepsprestaties en aan de ontwikkeling van medewerkers.
In zijn algemeenheid krijgt de ruil een meer uitgebreid karakter, waarbij
overleg en wederzijdse afstemming aan belang winnen.
Deze verandering in beheerssystemen wordt regelmatig in handboeken be-
pleit. Zelden wordt echter een relatie gelegd met de veranderende arbeids-
relatie die daaraan debet is. Verwacht mag worden dat in de komende jaren
de bestaande instrumenten van personeelsmanagement zich nog verder in
de aangegeven richting zullen ontwikkelen.

4           Conclusie en samenvatting

Selectiemethoden, beoordelings- en beloningssystemen, functieclassificatie-
technieken, stijlen van leiderschap, enzovoorts, kunnen gezien worden als
beheerssystemen om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer te
beheersen en het gedrag van werknemers te sturen. Dergelijke beheers-
systemen kunnen niet los gezien worden van de aard van de arbeidsruil
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tussen werkgever en werknemer en van de wijze van arbeidsdeling die in
de arbeidsorganisatie wordt toegepast. Op haar beurt staat deze arbeids-
relatie bloot aan de invloed van de afzet- en arbeidsmarkt en institutionele
kaders. Omdat in een bepaald tijdsgewricht bepaalde ontwikkelingen do-
minant zijn, doen verschillende vormen van arbeidsrelaties zich voor als
historische categoriean die elkaar in tijd lijken op te volgen. Toch is een der-1
gelijke voorstelling van zaken ongenuanceerd, het blijkt dat verschillende
vormen van ruil, sturing en beheersing nu nog voorkomen, omdat de om-
standigheden waaronder ondernemingen en instellingen opereren, nu een-
maal verschillend zijn.

Feit is wel dat ook in de huidige tijd bepaalde ontwikkelingen bijzondere
aandacht vragen. In de eerste plaats betreft dat de omstandigheden op vee-1
afzetmarkten, waardoor bedrijven hun koers moeten verleggen en aan an-.-Ill.

dere eisen moeten gaan voldoen. Wanneer dat gepaard gaat met interne
aanpassingen van de arbeidsorganisatie, heeft dat veelal ook vergaande
consequenties voor beheerssystemen. Indetweedeplaats-#ikide_invloed_
van exteme_r gl.deringskaders af te nemen, waardoor er meer ruimte ont-
 atyeor„-yormen-*an-interne regulering_diebeter_aangepast zijn aan de
specifieke situatie waarin de organisatie verkeert.

Tot slot moet gewaarschuwd worden voor de tweedeling die in dit hoofd-
stuk gesuggereerd wordt. Het gaat daarbij om (ideaaltypische) polen op
een continuum en dat alleen al wil zeggen dat in de praktijk zich allerlei
varianten voordoen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de tendens naar
meer groepswerk en autonomie zich zal doorzetten of dat toch uiteindelijk
andere organisatievormen zullen gaan overheersen. Ook de opkomst van
nieuwe informatietechnologie kan de wereld van organisaties drastisch doen
veranderen. Misschien wordt telewerken wel de toekomst. Informatietech-
nologie biedt daarnaast ook nieuwe mogelijkheden om werknemersgedrag
strikt te controleren. Denk maar aan datatypistes die tot op het aantal aan-
slagen per minuut gecontroleerd kunnen worden, of aan werknemers die
met videocamera's gecontroleerd worden. Deze nieuwe mogelijkheden roe-
pen onmiddellijk ook vragen van ethische aard op: welke inbreuk op de
privacy is toelaatbaar.

Het managen van een onderneming, zo stellen De Lange en Van Lent (1994),
is uiteindelijk niets anders dan het beinvloeden van arbeidsgedrag. De cen-
trale vraag, zo vervolgen zij, waarvoor een manager zich gesteld ziet, is hoe
hij ervoor kan zorgen dat alle leden van de organisatie zich zo gedragen dat
de doelstellingen van de organisatie worden bereikt. Daarbij doen zich een
aantal keuzemomenten voor:
-   Is het wenselijk om medewerkers sterk aan de organisatie te binden of

verdient het de voorkeur om ze, naar behoefte, tijdelijk in te huren?
-   Hoe autonoom moeten medewerkers zich kunnen gedragen?
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-   Als een sterke binding nodig is, met welke middelen wordt die dan ge-
realiseerd?

-  Hoe kan voorkomen worden dat medewerkers zich niet voor de volle
honderd procent inspannen?

Het antwoord op deze vragen wordt in belangrijke mate bepaald door de
aard van het werk en de wijze waarop dat georganiseerd wordt. Maar ook
deze factoren liggen niet voor eeuwig en altijd vast. Onder druk van de
omgeving kan het noodzakelijk zijn juist de bestaande organisatie en het
functie- en taakontwerp aan te passen en te herzien.
Aan het ontwikkelen en implementeren van stuur- en beheersinstrumenten
ten aanzien van werknemersgedrag dient dus een gedegen analyse vooraf
te gaan, die bestaat uit beantwoording van drie kernvragen?- Welke eisen worden aan de organisatie gesteld?
-   Wat voor consequenties heeft dat voor de aard van het werk?
-    Aan welke eisen moeten beheerssystemen voldoen, willen zij aansluiten

op de aard van het werk en de organisatie daarvan.
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De relatie tussen bedrijfsbeleid en personeels-
management
Speelruimte crefren en het spoor volgen

E Kluytmans en E. van Sluijs

Een van de meest opvallende restanten van de HRM-retoriek is ongetwijfeld
de aandacht voor een betere afstemming en integratie tussen ondernemings-
beleid en personeelsmanagement. Wat daar precies mee bedoeld wordt en
hoe men een dergelijke afstemming in de praktijk kan realiseren, is echter
verre van duidelijk. De theorievorming over deze relatie is sterk normatief
gekleurd en zelden empirisch gefundeerd. In dit artikel willen wij een aan-
tal assumpties die aan dergelijke theoriean ten grondslag liggen, vergelij-
ken met de resultaten van twee empirische onderzoeken over personeels-
management en bedrijfsbeleid die in Nederland zijn uitgevoerd. Het eerste
onderzoek betreft dat van Paauwe, dat in 1989 het licht zag in de vorm van
zijn proefschrift getiteld 'Sociaal ondernemingsbeleid tussen dwang en
ambitie'. Het andere onderzoek van Ten Have verscheen recent (1993) on-
der de titel 'Markt, organisatie en personeel in de industrie'. Hoewel beide
onderzoeken qua opzet en theoretische uitgangspunten nogal van elkaar
verschillen, delen zij met elkaar de vraag hoe bedrijfsbeleid en personeels-
management in de praktijk met elkaar samenhangen. Ondanks grote ver-
schillen in aanpak is een vergelijking van de resultaten van beide onderzoe-
ken interessant, omdat hun conclusies in hoge mate met elkaar overeenko-
men. Voordat wij ons echter buigen over de resultaten van deze onderzoe-
ken, moet eerst een aantal andere vragen beantwoord worden. De eerste is
de vraag waarom de relatie tussen ondermemingsbeleid en personeelsbeleid
zowel in theorie als in de praktijk als problematisch ervaren wordt.

1 Strategisch bedrijfsbeleid en personeelsmanagement

Gestimuleerd door het HRM-denken, waarin integratie een centraal concept
vormt (zie o.a. Guest, 1987), en uitgedaagd door het algemeen management
om haar toegevoegde waarde te bewijzen, zijn veel personeelsdiensten aan
het begin van de jaren tachtig naarstig op zoek naar een andere positionering
van de personeelsfunctie in het bedrijfsgebeuren. Het kernwoord daarbij is
'strategisch'. Niet zozeer het intern gerichte beheer van menselijke midde-
len moet centraal staan, maar meer het creeren van aansluiting met het stra-
tegisch denken in de organisatie als geheel. Dat zoeken naar een positie in
het strategisch beleidsvormingsproces maakt al duidelijk dat het blijkbaar
tot nu toe in de praktijk geen gewoonte is om kenmerken en capaciteiten
van personeel als een strategische factor aan te merken.
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In onze ogen heeft dat te maken met enerzijds de herkomst en ontwikkeling
van de ideeen over strategisch management en anderzijds met de positie
van het klassieke personeelsmanagement in het ondernemingsgebeuren als
geheel. Voor een goed begrip van het problematisch karakter van de relatie
tussen bedrijfsbeleid en personeelsmanagement gaan wij kort op deze beide
aspecten in.
In een publicatie van SMO/VSB (1988) worden in de ontwikkeling van strate-
gisch beleidsdenken vier kenmerkende fasen onderscheiden, namelijk de
fase van financiele planning, van langetermijnplanning, van omgevings-
gerichte planning en van strategisch management.

Financiele planning en langetermijnplanning als beleidsvormingstechnieken
ontstaarl in een periode dat de omgeving waarin organisaties opereren,
weliswaar nog relatief stabiel is, maar waarin de noodzaak ontstaat om de
voorhanden zijnde beperkte middelen beter te beheersen en te alloceren.
Deze allocatiebeslissingen kunnen, gegeven de voorspelbaarheid van de
omgeving, op basis van plannings- en voorspellingsmodellen met een be-
hoorlijke mate van zekerheid genomen worden. Zoals de naamgeving van
deze fasen al zegt, gaat het daarbij vooral om de allocatie van financiale
middelen.
Wanneer echter de omgevingskaders zelf gaan verschuiven, is extrapolatie
van trends (zoals in de eerste twee fasen gebruikelijk was) niet meer moge-
lijk, omdat de trends zich niet meer lineair en voorspelbaar voltrekken. In
eerste instantie wordt getracht daarvoor te corrigeren door ontwikkelingen
in de omgeving zelf (bijvoorbeeld met behulp van scenariotechnieken) in
kaart te brengen. Snel wordt echter al duidelijk dat het niet alleen gaat om
het voorspellen van mogelijke toekomsten, maar vooral ook om het kiezen
van een bepaalde toekomst. Met andere woorden: niet alleen het voorspel-
len van de toekomst is van belang, maar ook de (keuze voor een) toekom-
stige organisatie zelf. Wanneer dat idee doordringt en vorm krijgt in organi-
saties, gaat men spreken van strategisch management.
De geschetste fasering in het denken over strategische beleidsvorming (van
financiale planning naar strategisch management) maakt duidelijk dat dit
denken geworteld is in een voornamelijk financieel-economische benade-
ring van ondernemingsvraagstukken. In veel gevallen is ook in het moderne
strategische managementdenken deze bias zichtbaar, doordat het accent nog
steeds eenzijdig ligt op de vraag hoe de onderneming gepositioneerd moet
worden op de afzetmarkt.
De moeite die het kost om personele aspecten op de agenda van het strategie-
vormingsproces te krijgen, wordt daardoor ook begrijpelijker. Gegeven de
eenzijdige orientatie van het strategisch ondernemingsbeleid op de afzet-
markt aan de hand van voornamelijk financieel-economische criteria, is het
duidelijk dat de personele factor nog steeds wordt gezien als een grondstof
die en ruim voorradig Zn veelzijdig aanwendbaar is. Fombrun vat deze op-
vatting als volgt samen:
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'Traditionally, human resources have been considered afactor only after the strategic
business decisions are made. One human resource manager put it succinctly when
he said: 'The line's job is to tell us where the business is going and then it is up to us
to find the people to develop' (Fombrun et al., 1984: 25).

Met andere woorden: personele consequenties van strategiein worden pas
in de beschouwing betrokken nadat belangrijke ondernemingsbeslissmgen
reeds zijn genomen. Maar niet alleen de eenzijdige financieel-economische

orientatie in het strategisch denken is debet aan de problematische relatie
tussen bedrijfsbeleid en personeelsmanagement. Ook de positie van het klas-
sieke personeelsbeleid in ondernemingen speelt daarbij een belangrijke rol.
Van der Does de Willebois (1976) heeft die positie kernachtig getypeerd door
te spreken over het bedrijfs- en sociaal politiek isolement waarin de klas-
sieke personeelsfunctie verkeert. Dit isolement is het gevolg van de functie
die aan personeelsbeleid in traditionele zin wordt toegekend: beheer, aan-
passing en correctie van personeel. Gegeven een bepaalde productieorgani-
satie, die vrijwel autonoom door het management wordt ontworpen en be-
stuurd, richt personeelsbeleid zich op het beheer van het personeel, door
dat aan te passen aan deze structuur en door eventueel correcties uit te voe-
ren wanneer dat mis gaat. Op de aard van de productieorganisatie kan van-
uit het personeelsbeleid nauwelijks invloed uitgeoefend worden. Deze strikte
scheiding tussen enerzijds de inrichting van de productieorganisatie, waar-
bij wederom voornamelijk financieel-economische criteria een rol spelen,
en anderzijds het beleid ten aanzien van de factor arbeid is ook in de hui-
dige tijd nog steeds niet overwonnen.
Integratie en betere afstemming tussen bedrij fsbeleid en personeelsmanage-
ment als kenmerk van een volwaardig HRM-beleid moet dan ook niet gezien
worden als een beschrijving van een bestaande werkelijkheid, maar meer
als een Ila te streven ideaal. In verschillende theorieen wordt beschreven
hoe men zich deze samenhang voor zou kunnen stellen en hoe deze tot
stand zou kunnen worden gebracht.
Op basis van hun onderliggende assumpties zijn deze theoriein recent door
Wright en McMahan (1992) onderverdeeld in een drietal perspectieven.1

2 Theoretische perspectieven op de relatie bedrijfsbeleid en
personeelsmanagement

Het eerste perspectief omvat theorieen die de positie van het
personeelsmanagement ten opzichte van het.12 kijf®eleid zien als onder-
geschikt en afgeleid. Dit type theoriein, die Wright en McMahan'behavioural
theories' noemen, veronderstellen dat uit een specifieke bedrijfsstrategie be-
paald werknemersgedrag kan worden afgeleid. Strategisch personeelsma-
nagement heeft tot taak vast te stellen welke deze gedragingen zijn, om ver-
volgens ervoor te zorgen dat zij gerealiseerd worden. Personeelsmanagement _
is in deze opvatting_een afgeleide van het ondernemingsbeleid, gericht op
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het realiseren van werknemersgedrag dat noodzakelijk is voor en bijdraagt
tot het realiseren van de gekozen strategie. Samengevat zou men kunnen
zeggen dat uit ieder type bedrijfsstrategie ook een congruente personele
strategie is af te leiden. De redeneerlijn loopt daarbij van buiten naar bin-
nen: op grond van omgevingsfactoren wordt de bedrijfsstrategie bepaald
en daaruit wordt vervolgens de personeelsstrategie afgeleid.
Geheel omgekeerd wordt deze relatie voor2steld in theorieen die veel meer
gebaseerd zijn op een<Eeurce-based'perspec(j Finnen dit perspectief wordt
strategisch management gezien als Tlet reSliseren van concurrentievoordeel
door middel van de unieke resources waarover een onderneming beschikt.
In het geval deze resources voornamelijk of voor een belangrijk deel be-
staan uit capaciteiten, vaardigheden en competenties van medewerkers, is
het personeelsmanagement de leidende kracht in dit strategische manage-
mentproces. Wil er sprake zijn van duurzaam concurrentievoordeel, dan
moet volgens Barney (1991) voldaan zijn aan een viertal voorwaarden: de
resources moeten waardevol zijn, schaars zijn, niet of moeilijk imiteerbaar
zijn en niet of moeilijk vervangbaar zijn. Het zal duidelijk zijn dat aan deze
voorwaarden vooral voldaan wordt in het geval er sprake is van kennis-
intensieve productieprocessen, waarbij werknemers dragers van deze unieke
kennis zijn. Binnen dit perspectief is de redeneerlijn van binnen naar bui-
ten: specifieke kenmerken van de aanwezige human resources bepalen in
elangrijke mate welke bedrijfsstrategie duurzaam concurrentievoordeel op

kan leveren.2
Het derde perpectief omvat theorieen die zich in meer of mindere mate ba-
seren op het open systeem nken. Vandaar dat Wright en McMahan voor
dit type de term<g/bernetic theof reserveren. In deze theorieen worden
bedrijfsbeleid en peEondelsmanagement gezien als onderdelen van an sys-
teem, maar de dynamiek die aan deze afzonderlijke subsystemen ten grond-
slag ligt, verschilt. Gaat het bij het ondernemingsbeleid voornamelijk om
het positioneren van de onderneming op de afzetmarkt temidden van an-
dere mededingers, bij het personeelsmanagment gaat het vooral om het
verwerven en benutten van competenties die noodzakelijk zijn voor de rea-
lisatie van die bedrijfsstrategie. Het bedrijfsbeleid vormt in die zin een ex-
terne factor voor het personeelsmanagement, dat op haar beurt invloed uit-
oefent op het proces van input, transformatie en output binnen de onderne-
ming. Groot verschil met de voorgaande_perspgctieven ialat niet uitgegaan
worcit yan een eeri jjdge-caulle «chting, maar dat de rel tie tussenbedrijfs-
beleid en personeelsmanagement_als interactief word.LMeergesteld: het
bedrii fsbeleid begrenst het personeelsmanagement, terwiil omgekeerd_ de
strateg»che mogelij heden_voor het_bedrijfsbeleid-mede_bepaald. worden
door personele kwAliteiten en de wijze.waaroR_die gemanag worde-n,
Niet alleen is de vraag interessant welke van deze perspectieven het beste
de werkelijkheid benadert, ook kan men zich afvragen of de basisassumpties
die aan deze perspectieven ten grondslag liggen, correct zijn. Want ondanks
de grote verschillen tussen de perspectieven vertonen zij ook enkele over-
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eenkomsten. In de  Blp plaats worden bedrijfsbeleid en personeelsbeleid
in alle perspectieven voorgesteld als onafhankelijke grootheden, waartus-
sen een relatie bestaat of gecreaerd moet worden. In de KEENP plaats wordt
in alle drie de perspectieven verondersteld dat een perfecte afstemming (fit)
tussen beide grootheden het succes van een onderneming ten goede komt.
Het is de vraag of deze twee basisvooronderstellingen houdbaar zijn.
Voor een eerste antwoord op deze vraag hebben wij de uitkomsten van de
onderzoeken van Paauwe en Ten Have aan een nadere beschouwing onder-
worpen. Vooraf moet daarbij gewezen worden op de grote verschillen die
tussen deze onderzoeken bestaan. Niet alleen verschillen zij in theoretische
uitgangspunten, ook methodologisch gezien is er tussen beide een wereld
van verschil. Is het onderzoek van Paauwe voornamelijk gebaseerd op case-
studies, dat van Ten Have is gebaseerd op kwantitatieve gegevens van bijna
600 bedrijven in de industrie. De casebeschrijvingen van Paauwe bestrijken
een periode van ruim 7 jaar, terwijl de data van Ten Have een momentop-
name vormen uit 1988. Terwijl het onderzoek van Paauwe door de keuze
van cases uit verschillende bedrijfstakken cross-sectioneel van aard is, be-
perkt de studie van Ten Have zich tot Jdn sector, 111. de industrie. Ondanks
deze verschillen is een vergelijking de moeite waard, omdat de conclusies
die beide onderzoekers trekken, juist een aantal opvallende parallellen ver-
tonen, die de veronderstelde relatie tussen ondernemingsbeleid en
personeelsmanagement kunnen verhelderen.

3 Sociaal ondernemingsbeleid tussen dwang en ambitie

De centrale vraag in het onderzoek van Paauwe was of'er sprake is van een
overwegend systematische samenl'tang tussen enerzijds aspecten van so-
ciaal beleid en anderzijds organisatie- en omgevingskenmerken of wordt
deze samenhang overwegend door toevallige, c.q. andere factoren bepaald?'
(Paauwe, 1989: 19). Voor de operationalisatie van omgevings- en organisatie-
kenmerken gebruikt Paauwe de theoretische kaders van respectievelijk
Dunlop en Mintzberg. Op grond daarvan ontwerpt hij het volgende
conceptuele model (zie figuur 1).
Economische, technologische en politiek-maatschappelijke factoren be-
schouwt Paauwe in navolging van Dunlop als omgevingsfactoren, die indi-
rect van invloed zijn op het personeelsbeleid. Organisatiekenmerken wor-
den geoperationaliseerd aan de hand van de typologie van Mintzberg. Het
onderzoek van Paauwe richt zich in het bijzonder op drie typen organisa-
ties: machinebureaucratieen, professionele bureaucratieen en eenvoudige
structuren. Twee cases van ieder type organisatie vormen de basis van zijn
onderzoek.
In termen van de eerder behandelde perspectieven op de relatie tussen

bedrijfsbeleid en personeelsmanagement sluit het conceptueel model van
Paauwe qua uitgangspunten vooral aan op wat Wright en McMahan het
'behavourial' perspectief noemen.
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Paauwe redeneert overwegend van buiten naar binnen: wanneer verande-
ringen in exogene (omgeving) en/of endogene (organisatie) factoren het
evenwicht in het systeem verstoren, zullen actoren vanuit hull ideologie op
zoek gaan naar aanpassingen in procedurele en substantiele regels, zodat
een nieuw evenwicht wordt bereikt.

onafhankelijke interveni6rende
.

.  afhankelijke
variabelen variabelen variabelen

economische procedurele
factoren regels

technologische actoren

factoren

politiek-maatschap- ideologie
pelijke factoren

organisatie- substanti6le
kenmerken regels

FIGUUR 1
Het conceptueel model van Paauwe (1989: 62)

Onderzoeksopzet

Uitgaande van de algemene vooronderstelling dat bij wijzigingen in
omgevings- en organisatiekenmerken overeenkomstige wijzigingen op zul-
len treden in het sociaal beleid en dat dat zal varieren met het type organisa-
tie (ibid.: 81-82), kiest Paauwe voor een onderzoeksopzet waarin zes orga-
nisaties (twee per organisatietype en met verschillende omgevingen uit ver-
schillende branches) systematisch en over langere tijd gevolgd zullen wor-
den.

Resultaten
Paauwe constateert dat er inderdaad sprake is van een systematische sa-
menhang tussen de genoemde omgevings- en organisatiekenmerken en de
wijzigingen die in het personeelsbeleid optreden. Deze samenhang gaat
zowel op voor verschillen in sociaal beleid die optreden tussen de verschil-
lende organisaties, als voor de verschuivingen die in de loop van de tijd
optreden.
Interessanter is echter dat er zich ook wijzigingen voordeden die niet ver-
klaard konden worden door veranderde organisatie- en omgevingskenmer-
ken, maar die een zeker vernieuwend karakter droegen. Er bestaat dus blijk-
baar een zekere speelruimte voor actoren: een keuzevrijheid op grond waar-
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van actoren op eigen initiatief en naar eigen voorkeur wijzigingen aan kun-
nen brengen in het sociaal beleid. Deze mate van keuze- of speelruimte wordt
volgens Paauwe bepaald door de volgende factoren:

Grote speelruimte Kieine speelruimte
Monopoliepositie op afzetmarkt Polypolie op afzetmarkt
Differentiatie- of focusstrategie Prijsstrategie
Kapitaalintensief Arbeidsintensief
Financiile buffer Geen financidle buffer
'Veranderingscultuur' 'Starre cultuur'
Sociaal krediet Geen sociaal krediet

De eerste vier door Paauwe genoemde factoren die van invloed zijn op de
omvang van de speelruimte, zijn van financieel-economisdle aard en spre-

ken welhaast voor zich. Een onderneming die kapitaalintensief is, een sterke
positie inneemt op de afzetmarkt en beschikt over financiale reserves, heeft
meer ruimte voor eigen keuzen in sociaal beleid dan ondernemingen die
deze kenmerken missen. Deze laatste bedrijven worden meer en eerder ge-
dwongen zich aan de markt aan te passen. 03 twee_laatste factoren, cultuur
Ln_sociaal krediet  n van sociaal-organisatorische aard en zij vergen enige

toelichting.
Het begrip'ideologie' moet in de ogen van Paauwe verbreed worden. In het
model van Dunlop vervult ideologie vooral een aanpassende functie. Wan-
neer veranderingen optreden, zorgt het waarden- en normensysteem van
de actoren voor een herstel van het evenwicht. Paauwe constateert echter
dat het niet altijd om loutere aanpassing gaat, maar dat de aard van het
waardensysteem (de cultuur) van diegenen die bdtrokken zijn bij de organi-
satie, juist ruimte kan bieden aan vernieuwend gedrag of dat juist kan be-
lemmeren.
Speelruimte hangt ook samen met het sociaal krediet dat actoren hebben.
Sociaal krediet werdt door Paauwe omschreven als de mogelijkheid voor
vernieuwend gedrag die iemand in een groepsproces op kan bouwen op
basis van diens gepercipieerde bekwaamheid en conformiteit. Anders ge-
zegd, het ten toon spreiden van bekwaam en loyaal gedrag over een be-
paalde periode kan aan de betreffende persoon ruimte bieden om op een
ander tijdstip vernieuwend te reageren. Het omgekeerde, dat sociaal kre-
diet verspeeld wordt, kan ook voorkomen, waardoor de speelruimte van
actoren juist verkleind wordt.
Hoewel omstandigheden van economische, technische en politiek-maat-
schappelijke aard dus een zekere dwang opleggen om zich aan te passen als
deze veranderen, bestaat er voor actoren onder condities ook een zekere
mate van speelruimte waarbinnen zich mogelijkheden voordoen voor onaf-
hankelijk en vernieuwend gedrag. Bovendien kan de wijze waarop deze
speelruimte benut wordt, weer leiden tot vergroting of juist tot verkleining
van de speelruimte.

169



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

In feite start Paauwe zijn studie vanuit dezelfde assumpties als die ten grond-
slag liggen aan de eerder behandelde perspectieven. In de loop van zijn
onderzoek constateert hij echter dat een aantal wijzigingen in personeels-
beleid niet verklaard kan worden. De relatie tussen bedrijfsbeleid en
personeelsbeleid is (onder bepaalde condities) veel minder deterministisch
en direct dan hij eerder veronderstelde. Partijen die betrokken zijn bij het
vormgevingsproces, beschikken altijd min of meer over enige handelings-
vrijheid. De omvang van deze speelruimte is afhankelijk van enkele bedrijfs-
economische factoren en van de verhoudingen en interacties tussen par-
tijen.:Dovendien is de wijze waarop die speelruimte benut wordt, bepalend
voor de omvang van de speelruimte die partijen in de toekomst zullen heb-
ben. Paauwe spe(:ififeert de condities waaronder deze speelruimte vergroot
en verkle-bd kan worden: een keuze voor een meer exclusieve positie op de
m4rkt door eeidifferentiAtie_effoculstrategie; een bfterp verhouding tys-
sen loon-32»pitaalkostgi et creeren van financiale reserves; het bouwen
--

aan een veranderingsgezind klimaat en het yerwerven van sociaal krediet
biedt beteTe 11.ogelijkheden_em toekomstige wij igir,8en in_sociaal beleid
naar eigen inzicht in te-richteri Omgekeerd gesteld: door onverstandig be-
leid kunnen actoren gevangenen worden van hun eigen beleid omdat men
daardoor iedere manoeuvreerruimte in de toekomst afsnijdt.

4 Markt, organisatie en personeel in de industrie

Het interessante van het onderzoek van Ten Have (1993) is dat hij zich ba-
seert op kwantitatieve gegevens en een omvangrijke steekproef (ongeveer
600 bedrijven) en dat hij zeer veel werk maakt van een methodologisch ade-
quate verwerking van deze gegevens. Dat is uitzonderlijk, omdat veel orga-
nisatie-onderzoek zich slechts baseert op 6#n of enkele cases waaruit dan
vaak vergaande conclusies worden getrokken.
Hetionceptueel_model van waaruit Ten Have vertrekt, heeft alle kenmer-
ken van een open systeembenadering en moet qua assumpties gerekend
worden totwat Wright en McMahan het cybernetisch perspectief noemen.
Grondwaag v41-Ten Have is of er sprake is van afstemming tussen ener-
zfids het demein van arbeidsdeling en anderzijds het domein van arbeids-
Efl ties.
Daarbij gaat Ten Have ervan uit dat de productiestructuur van een bedrijf
in het bijzonder onder invloed staat van het type afzetmarkt waarop het
bedrijf opereert, terwijl de wijze waarop arbeidsrelaties worden vorm-
gegeven, beinvloed wordt door de arbeidsmarkt en kenmerken van de aan-
wezige arbeidsplaatsen. Schematisch kan deze samenhang als volgt weer-
gegeven worden:
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strategische opties
en keuzen

productie
structuur

arbeidsplaatsen product
personeel gebruikers
arbeidsmarkt afzetmarkt

FIGUUR 2
Het conceptueel model van Ten Have (1993: 51)

Voor het domein van arbeidsdeling, het rechterdeel van de figuur, baseert
Ten Have zich op de sociotechniek, die voorspelt dat naarmate de regel-
noodzaak op de afzetmarkt groter is, het regelvermogen van productiestruc-
turen ook groter zal (moeten) zijn. Voor de operationalisatie van het linker-
deel van deze figuur, de relatie tussen kenmerken van de arbeidsplaatsen
en de wijze waarop arbeidsrelaties worden beheerst (i.c. het personeels-
beleid), wordt gesteund op de transactiekostentheorie, waarover later meer.

Onderzoeksopzet
Zoals reeds gezegd, baseert Ten Have zich op data van bijna 600 bedrijven,
die deel uitmaken van het zogenoemde oSA-organisatiepanel. Alle bedrij-
ven kunnen gerekend worden tot de industriele sector en de gegevens
waarop de analyses zijn uitgevoerd, dateren uit 1988.

Resultaten
Ten aanzien van het domein van arbeidsdeling wordt globaal steun gevon-
den voor de voorspellingen zoals die uit de sociotechnische systeemleer zijn
af te leiden: in bedrijven die opereren op een markt met een geringe opera-
tionele onzekerheid (en dus weinig regelnoodzaak), domineren
productiestructuren met geringe regelmogelijkheden (zoals lijnstructuren)
en omgekeerd komen op markten met veel onzekerheid meer bedrijven voor
met productiestructuren die meer regelmogelijkheden kennen (zoals func-
tionele en groepsgewijze productiestructuren) (ibid.: 110). Deze samenhang
blijkt sterk te-zjin,-maaris niet perfect:_op elk type afzetmirkt komen ver-
schillende soorten productiestructuren voor. Er zijn dus meer opties (lees---
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speelruimte) ten aanzien van de inrichting van de productiestructuur mo-
gelijk (ibid.: 111).
In het conceptueel model vormen arbeidsplaatsen het scharnierpunt tussen
arbeidsdeling en arbeidsrelaties. Kenmerken van arbeidsplaatsen zijn het
resultaat van bedrijfsinterne arbeidsdeling als reactie op een bepaald type
afzetmarkt, maar zij vormen ook een basis voor personeelsvoorziening.
Arbeidsplaatskenmerken bepalen immers de eisen die aan personeel wor-
den gesteld en de wijze waarop daarin wordt voorzien. De-relatialilssen
arbeidsplaatskenmerken en arbeidsrelaties wordt door Ten Have als volgt
voorgesteld.

arbeidsdeling transactie- interne arbeids- duurzaamheid
productie- kenmerken marktpraktijk van arbeids-
structuur _  specificiteit _* interne mobiliteit _D• relaties
arbeidsplaats- teamwork kwalificering
kenmerken complexiteit sociaal beleid

FIGUUR 3

Analysemodel van arbeidsrelaties (naar Ten Have, 1993)

Achtergrond van dit model is de voorspelling op grond van de transactie-
kostentheorie dat naarmate benodigde kwalificaties meer bedrijfsspecifiek
zijn, in teams wordt gewerkt en het werk complexer is, het personeel meer
aan het bedrij f zal worden gebonden. Dit bindings- of internaliseringsproces
vindt plaats door de ontwikkeling van specifieke organisatorische voorzie-
ningen (op het vlak van interne mobiliteit, kwalificering en sociaal beleid),
die gericht zijn op bestendiging van de relatie. Het effect is dan ook een
grotere duurzaamheid van arbeidsrelaties. Dat laatste wordt door Ten Have
geoperationaliseerd door de gemiddelde diensttijd van werknemers als
indicator te nemen.
De uitkomst van de uitgebreide analyse van Ten Have is verrassend: de

_exhcist,waarb gen rond arbeids-relatigs die 4aantreft bliiken niet gere-
latterd te zij an dek merken vanarbeidsplaatsen: met andere woorden:
bet sociaal beleid_B_de onderzochke orgarti ties hangt niet systematisch
samen met de aard van het werk (ibid.: 185). Sociaal beleid, zo stelt Ten
Have,  is veel  meer 'good practice'  (ibid.:  188)  dan dat het gericht is  op het
systematisch sturen van personeelsstromen. De conclusie van Ten Have is
(lanookdat-hersoneelsbeleid in vooralgrote bgdrijveneen geheel eigen
weggaaten nauwelijksgerelateerdisaallhet hedrijfsbeleid. Bovendien leidt
deze_incongnientie  niet» zoalde_socidechniek voorspelt, tot slechtere
bedrijfsprestaties. Het is dus ook niet zo dat er bij incongruenties tendensen
waarneembaar zijn om deze weg te nemen omdat het bedrijfsresultaat dat
vereist.
Een verklaring voor dit opmerkelijk resultaat kan Ten Have op basis van
zijn data niet geven. Hij veronderstelt dat arbeidsrelaties en de waarborgen

172



De relatie tussen bedrijfsbeleid en personeelsmanagement

waarmee deze veelal omgeven worden, meer het gevolg zijn van het arbeids-
bestel (de collectieve arbeidsverhoudingen zoals wij die in Nederland ken-
nen) dan dat zij vanuit strategisch oogpunt worden geregisseerd.
Vrij geinterpreteerd is de slotconclusie van de studie van Ten Have dat aan
de inrichting van productiestructuren een zekgre rationaliteit toegekend kan
worden, maar dat die rationaliteit niet wordt doorgezet als het gaat om de
sturing van de personele component. Anders gezegd, de aansluiting van
het sociale aspect op het technisch-economisch gedeelte van een organisatie
is vaak heel gebrekkig.

Opnieuw wordt dus in dit onderzoek de deterministische en directe relatie
tussen bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, weerlegd. De dynamiek die ten
grondslag ligt aan het personeelsbeleid, blijkt geen enkele relatie te verto-
nen met de dynamiek die het bedrijfsbeleid voedt. Bovendien is het zo dat
deze ontkoppeling geen zichtbare consequenties heeft voor de effecten van
dat bedrijfsbeleid. Ook bij grote incongruenties tussen bedrijfsbeleid en
personeelsmanagement ondervinden prestaties van de onderneming daar
nauwelijks hinder van. Het ontbreken van fit is niet erg, dus waarom zou-
den wij het dan nastreven?

5            Een nadere toetsing van assumpties omtrent de relatie
personeelsmanagement en bedrijfsbeleid

Bij wijze van samenvatting zullen wij in deze paragraaf een aantal assumpties
die ten grondslag liggen aan theoriean omtrent de relatie bedrijfsbeleid-
personeelsmanagement op grond van de onderzoeksresultaten van Paauwe
en Ten Have tegen het licht houden.

In alle theoretische perspectieven wordt de relatie tussen personeelsbeleid en
ondernemingsbeleid voorgesteld als een directe en deterministische relatie: Of het
bedrijfsbeleid bepaalt het personeelsmanagement, Ofer is sprake van een omgekeerde
of een wederkerige relatie.

Zowel uit de studie van Paauwe als die van Ten Have blijkt echter een der-
gelijke voorstelling hoogst twijfelachtig te zijn. In beide studies wordt ge-
constateerd dat er sprake is van speel- en keuzeruimte voor actoren om een
eigen invulling te geven aan het personeelsmanagement.
Zo komt Paauwe tot de conclusie dat de aanpassingsprocessen die optre-
den bij evenwichtsverstoring, in het systeem geen deterministisch verloop
kennen (en ook niet alleen aanpassend van aard zijn), maar dat ze ruimte
bieden voor idiosyncratisch gedrag.
Ten Have vervangt om dezelfde reden zijn oorspronkelijke transformator-
model door een resonantiemodel. De veronderstelde directe transformatie van
omgevingsfactoren in beleid blijkt niet houdbaar te zijn, omdat in vergelijk-
bare omstandigheden toch nog sprake is van een behoorlijke spreiding in
beleid. Het proces van strategievorming kan daarom beter voorgesteld wor-
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den als een resonantieproces, waarbij de 'dominapte.grmp' signalen uit de
externe en interne omgeving, die zich aan hen voordoen als 'ruis', selec-
teert en problematiseert. Welke signalen op welke wijze worden omgezet in
de strategie is afhankelijk van de samenstelling var, de dominante groep,
van machtsverhoudingen in deze groep en van relaties met andere partijen
en hun opvattingen.
Er is zodoende altijd sprake van een zekere speelruimte ('strategic' en
'organisational choice' of 'scope of tolerance'; door Ten Have ook wel
rationaliseringsruimte genoemd: 286) die door partijen vrij kan worden in-
gevuld. Wat belangrijk is, is de constatering dat organisaties grote verschil-
len te zien geven in de mate waarin zij op sociaal en personeelsterrein be-
schikken over deze speelruimte. Wij komen daar later op terug, omdat dat
de vraag opwerpt hoe deze speelruimte is ontstaan en hoe deze verder beYn-
vloed kan worden.

,     In alle theoretische perspectieven bestaat alleen oog voor zogenoemde strategische
(      factoren. Dat er ook een invloed uitgaat van niet-strategischefactoren op /let perso-

neel-en sociaal beleid wordt veronachtzaamd.

Ten Have is het meest expliciet over de invloed van zogenoemde niet-stra-
tegische factoren.
Het sociaal beleid van bedrijven kan, zo is gebleken, niet begrepen worden
op basis van de productiestructuur en arbeidsplaatskenmerken maar wordt
sterk bepaald door de collectieve arbeidsverhoudingen, met de bedrijfsom-
vang als intermediaire variabele. Het personeelsbeleid [...] lijkt een auto-
nome ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Het personeelsbeleid en de
productiestructuur [...] vormen onderling niet verbonden ontwikkelings-
lijnen (Ten Have: 247).
Collectieve en institutionele regelingen zijn volgens Ten Have een factor die
op eigen wijze het personeelsmanagement in organisaties mede bepalen.
Deze niet-strategische factor blijkt meer invloed te hebben dan zogenoemde
strategische factoren.
Hetzelfde geldt voor Paauwe die een belangrijke invloed ziet uitgaan van
de culm-ur van binnen organisaties en van het.22€iaalkmdigt van actoren.

De assumptie in de theorievorming dat een perfecte.fit tussen personeelsmanagement

en bedrijfsbeleid noodzakelijk is en dat bij imperfecties spanningen en ine#ectiviteit
op zullen treden, wordt zeker in het onderzoek van Ten Have niet bevestigd

Ten Have kan in zijn onderzoek geen verband vaststellen tussen enerzijds
incongruenties en inconsistenties in het personeelsmanagement en ander-
zijds de prestaties van de bedrijven in kwestie. Op die gronden stelt hij zich-
zelf de vraag of een betere aansluiting tussen bedrijfsbeleid en personeels-
management wel gewenst is. Gezien de geringe levensduur van onder-
nemingsstrategieen is misschien eerder wat meer afstand wenselijk. In zijn
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woorden: 'Gezien de turbulente zakelijke omgeving van bedrijven zullen
bedrijfsstrategieen geen lang leven beschoren zijn, zodat de HRM-strategie
het best beschouwd kan worden als het scheppen van surplus stuur- en
regelmogelijkheden, zowel ten aanzien van de relatie met de afzetmarkt als
ten aanzien van de relatie met de arbeidsmarkt' (ibid.: 288).
Het is met andere woorden maar de vraag of een volledig congruente en
contingente relatie tussen bedrijfsbeleid en personeelsbeleid als ideaal na-
gestreefd moet worden. Het vergroten van speelruimte, van stuur- en regel-
mogelijkheden in het personeelsmanagement, lijkt belangrijker te zijn dan
het streven naar een perfecte afstemming.

6           Conclusies

Het voorgaande laat zich als volgt samenvatten. Bedrijfsbeleid en-pemnwls-
beleid=worden doorgaans voorgesteld als twee afzonderlijke grootheden
waartussen een hechte relatie gecreeerd zou moeten worden. Uit de onder-
zoeken van Paauwe en Ten Have kan men de nodige vraagtekens bij deze
wijze van voorstellen afteiden. Bedrijfsbeleid en personeelsbeleid kennen
in de praktijk een veel grotere afstand en deze afstand heeft geen directe
gevolgen voor de prestaties van de ondernemingen. Strategisch
personeelsbeleid is daarom niet per se beleid dat volledig afgestemd is op
het bedrij fsbeleid. Eyen belangrijk lijkt het om enerzijds de aanwezige speel-
ruimte te gebruiken om stuur- en regelmogelijkheden te vergroteniander-
zijds-om ookoog te hebben voor de invloed van niet-strategische flcloren
van culjrele, sociale en politieke aard.

7            Consequenties voor de praktijk van strategisch
personeelsmanagement

De consequenties voor het strategisch management van personeel laten zich
in de volgende stellingen samenvatten.

Omdat de mate van speelruimte voor personeelsmanagement in belangrijke mate
wordt bepaald door factoren van bedriifseconomische aard, is oog voor deze realiteit
een eerste uereiste.

Ook al ligt in het voorgaande een pleidooi vervat voor een grotere afstand
tussen ondernemingsbeleid en personeelsmanagement, neemt dat niet weg
dat bedrijfseconomische factoren in belangrijke mate de speelruimte bepa-
len waarover het personeelsmanagement beschikt. Dat betekent dat zij die
verantwoordelijk zijn voor het personeelsmanagement, een goed zicht moe-
ten ontwikkelen op deze bedrijfseconomische realiteit. Naar onze overtui-
ging ligt hier een van de grootste zwakten van het personeelsmanagement
van dit moment. Naar binnen gekeerd als men is, onbekend met ontwikke-
lingen die zich op de markt voordoen en daarmee met de eisen die aan de
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organisatie gesteld worden, worden personeelsverantwoordelijken overval-
len door wijzigingen die als gevolg van deze bedrijfseconomische realiteit
zich voordoen. Daardoor komt vaak langdurig ontwikkeld beleid plotsklaps
op losse schroeven te staan. Kennis van de branche en intensieve interactie
met andere managementfuncties is een belangrijke voorwaarde voor het
realiseren van strategisch personeelsmanagement. In die zin, wij hebben
dat al eerder geconcludeerd, lijkt het cybernetisch perspectief op de relatie
tussen ondernemingsbeleid en personeelsmanagement de beste weergave
te vormen van dit deel van de werkelijkheid.

De mate van speelruimte voor personeelsmanagement wordt echter niet alleen door
bedniBeconomischefactoren bepaald. Ook intern organisatorischefactoren zijn van
belang.

Naast bedrijfseconomische marktfactoren vormen ook intern organisatori-
sche factoren een belangrijke factorbij het creeren van speel- en keuzeruimte.
In het bijzonder gaat het daarbij  om het bewerks»111gfB van_een- verande-
fi ur en het-opbouwen van spciaalkrediet.
Edn van de belangrijkste eigen bijdragen van het personeelsmanagement
aan het succes van organisaties moet dan ook gezocht worden in het cree-
ren van een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door openheid en
alertheid, waardoor snel en adequaat geanticipeerd kan worden op komende
veranderingen. Vanuit de 'plannedghAnge'-traditie worden dergelijke ver-
an.deringen voorgesteld als rationeel_planbaar, lineair verlopend en tech-
Bisch temanagen. In de praktijk blijken deze uitgangspunten echter nau-
welijks houdbaar. Dat komt omdat onvoldoende_ovg bestaat voor het so-
ciad geconstrueerde karakter van organisaties, dat gebaseerd is op basis-
assumpties van de deelnemers. Organisatieverandering vereist verandering
van gezichtspunten, van attitudes en opvattingen van actoren en is daar-
mee vooral een cultureel project (Laurent, 1989). Organisaties verschillen in
de mate waarin een voedingsbodem voor verandering aanwezig is en daar-
mee in het tempo waarin men veranderingen door kan voeren.
Daarnaast zijn de onderlinge interacties tussen actoren mede bepalend voor
de speelruimte voor sociaal beleid. In het bijzonder is de sleutel daartoe in
handen van die functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de vormge-
ving en uitvoering van dit beleidsaspect. Wanneer zij in staat zijn bekwaam
en loyaal bildragen te leveren tot het beleid van de onderneming, dan zul-
len zij daarmee sociaal krediet opbouwen ten opzichte van andere actoren,
waardoor de speelruimte voor vernieuwend beleid vergroot wordt. Opval-
lend is dat de invloed van deze meer persoonlijke eigenschappen van
personeelsmanagers in het proces van strategievorming maar heel weinig
aandacht krijgt. Macht en invloed worden doorgaans sterk gerelateerd aan
forrnele posities, getuige de roep om een plaats in de directie ter verzeke-
ring van een betere integratie van beleidsvelden. Toch lijkt het erop dat het
cre en en behouden van sociaal krediet belangrijker is dan het bekleden
van een formele positie.
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De mate van speelruimte hee  invloed op de aard van maatregelen die getro#en
kunnen worden om de personele capaciteit, flexibiliteit en competenties in overeen-
stemming te brengen met het bedrijfsbeleid.

Personeelsmanagement heeft vooral ten doel de aanwezige personele capa-
citeit, flexibiliteit en competenties in overeenstemming te brengen en te hou-
den met het bedrijfsbeleid. De wijze waarop dat gerealiseerd kan worden, is
sterk afhankelijk van de speelruimte waarover men beschikt. Is deze klein
of geheel afwezig, dan is alleen een ad hoc-beleid mogelijk, dat geheel ge-
dicteerd wordt door bedrijfseconomische grootheden. Wanneer men echter
de beschikking heeft over enige speelruimte, dan is het mogelijk om ook
aan niet-strategische factoren en aan de eigen eisen van het sociale en perso-
nele systeem tegemoet te komen. Met andere woorden: in dat geval beschikt
men over meer en vaak betere regel- en stuurmogelijkheden dan in het ge-
val dat deze speelruimte ontbreekt. Speelruimte creeren, adequaat#,yu  n
en goed benjtten kan daarom gezien worden als een andere eigenstandige
doelstelling Ia nstra2e isch fersoneelsmanagement.

Tenslotte moet speelruimtegecreterd worden op het moment dat het niet moet, maar
wel kan (Ten Have: 279).

Ten Have constateert dat mogelijkheden om die speelruimte te vergroten
juist aanwezig zijn wanneer de noodzaak daartoe het kleinst is. Met andere
woorden: juist in relatief stabiele perioden zouden kansen gecreaerd enbe-

nut moeten worden om de toekomstige speelruimte te vergroten. Veel orga-
nisaties laten dat na, anticiperen niet op andere tijden en gaan zelfgenoeg-
zaam verder. Waarlijk strategisch personeelsmanagement is dan ook niet
zozeer gefocused op strategische eendagsvliegen, maar meer op het zich
eigen maken van veranderingspotentieel in een tijd dat dat potentieel nog
niet direct aangewend hoeft te worden.

8          Tot slot

Betere afstemming tussen personeelsmanagement en ondernemingsstrategie
wordt in de theorie over strategisch personeelsmanagement gezien als een
ideaal dat zowel het bedrijfsbeleid als het personeelsmanagement ten goede
komt. Uit het schaarse empirische onderzoek dat op dit terrein bestaat, kan
echter voor deze stelling geen bewijs gevonden worden. Geen afstemming
of een gebrekkige afsternming blijkt geen effect te hebben op het prestatie-
vermogen van organisaties. Dat roept de vraag op of de vooronderstellin-
gen waarop deze theorieen zijn gebaseerd, juist zijn. In dit artikel hebben
wij enkele assumpties getoetst aan de hand van de uitkomsten van de on-
derzoeken van Paauwe en Ten Have.
Het verband tussen bedrijfsbeleid en personeelsmanagement is vaak min-
der direct dan in theorie wordt aangenomen. Actoren blijken altijd in meer
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of mindere mate speelruimte te bezitten om op eigen wijze vorm te geven
aan het personeelsmanagement. Bovendien wordt in de theorievorming
weinig tot geen aandacht geschonken aan andere niet-strategische factoren
die mede van invloed zijn op de vormgeving van het personeelsmanagement.
Het is dus zeer de vraag of volledige integratie van personeelsmanagement
met het ondernemingsbeleid wenselijk en mogelijk is. Veel meer lijkt het
erop dat het de speelruimte voor sociaal en personeelsbeleid mede bepaald
wordt door de aard van productieprocessen en afzetmarkt en door interne
organisatorische vraagstukken. Strategisch personeelsmanagement heeft
baat bij verbreding van die speelruimte, zodat destuur- en relelmogflijk-
hedep vpor dit_12eleidsdomein vergroot worden. Daamaast is het van be-
landat hetperson-eelsmanagement het spoor van het ondernemingsbeleid

.,    zorgvuldig blijft volgen (tracking), zodat de keuzeruimte voor een eigen
beleid, dat ook-rec tdoet aan sociale, culturele en politieke aspecten, opti-

=mad 9 stand kan worden gehouden. In dit artikel is daartoe een aantal
wegen aangegeven.

Noten

1   Wright en McMahan onderscheiden nog een vierde perspectief, namelijk het agency/
transactiekostenperspectief. Dit perspectief blijkt echter vrijwel gelijk te zijn aan het open-
systeemperspectief.

2     Terzijde kan worden opgemerkt dat deze twee perspectieven sterke overeenkomsten ver-
tonen met het onderscheid door Storey (1989) in de harde en zachte variant van HRM. In
de harde variant ligt volgens hem de klemtoon op management, terwijl in de zachte va-
riant de klemtoon ligt op resources.
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Management van competenties

Ed van Sluijs en Frits Kluytmansl

Inleiding

In zijn boek de 'Post-capitalist society' benadrukt Peter Drucker (1993) dat
de traditionele productiefactoren arbeid, kapitaal en grondstoffen meer en
meer op de achtergrond raken en overschaduwd zullen worden door ken-
nis als essentiele overlevingsvoorwaarde voor organisaties. Toch is het kurt-
nen beschikken over kennis voor organisaties als zodanig niet voldoende.
De kennis moet in de organisatie ook verankerd, op peil gehouden en benut
worden. Vandaar dat wij liever de bredere term competentie gebruiken,
waarmee wij dan doelen op het vermogen van een organisatie om op een
bepaald terrein prestaties te leveren (Brugman, 1994). De term competentie
heeft bovendien als voordeel dat zij zowel gebruikt kan worden als aandui-
ding voor een individuele eigenschap (een competent iemand) als voor een
eigenschap van een organisatie (de kerncompetenties van bedrijf x). In pa-
ragraaf 1 zullen wij eerst een omschrijving geven van wat wij onder compe-
tenties verstaan.

Het denken over competenties wordt gevoed door twee belangrijke topics.
i Het eerste daarvan benadrukt  dat het behouden en opvoeren  van het
prestatievermogen van een organisatie een centrale strategische activiteit
is, gericht op het realiseren van competitief voordeel Het tweede betreft de
idee van de lerende organisatie. Die term verwijst naar de noodzaak dat
kennis van individuele medewerkers ingebed moet zijn in de organisatie
als geheel. In paragraaf 2 werken wij deze twee topics verder uit.

6 Daarna gaan wij in paragraaf 3 in op de consequenties die het voorgaande
heeft voor het personeelsmanagement. Binnen het personeelsmanagement
wordt zorg voor kennisstromen vaak verengd tot een selectie- en opleidings-
vraagstuk: hoe kunnen individuele vaardigheden en deskundigheden ver-
worven, op peil gehouden en verder ontwikkeld worden. Maar competentie-
management is m r. In de eerste plaats maakt competentiemanagement
ook deel uit van het strategisch planproces: welke kerncompetenties leve-
ren nu en in de toekomst competitief voordeel op. En in de tweede plaats
gaat het niet alleen om kennis als zodanig, maar ook om het bevorderen van
het lerend vermogen van de organisatie door individuele competenties te
verbinden met structurele, culturele en technische aspecten. Uitmuntende
personele competenties, zo zullen wij zien, leveren slechts voordeel op wan-
neer ze op een slimme rnanier gecombineerd worden met andere resources
van de organisatie.
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1             Competenties: op weg naar een definitie

In de literatuur is het concept (kern)competenties op evenzoveel manieren
gedefinieerd als dat er auteurs zijn. In box 1 geven wij daarvan een paar
voorbeelden.

Box 1 Definities van het begrip (kern)conipetentie.

Brugman: 'Individuele competentie is het vermogen tot het leveren
van prestaties op een bepaald gebied.' (1994: 9). :
Nordhaug en Grmihaug: 'Competence is [...] defined as work-relhted
knowledge, skills and abilities.' (1994: 91).   - - « 3 1  2- » '
Boyatzis: 'A competency is defined as "an underly# g characteristic
ofan individual which is causally related- to effeEtivet or.. biiperior
performance in a job". ' (in Hooghiemsird, 1992: 2D.
Nordhaug: 'Work-related competences a« [...1 defi«(i ad the
composite ofhuman knowledge, skills, and aptitudes that mafserve
productive purposes in organizations.' (1993: 50);'The term origlriates
from thelatin verb competere which means to be suitable.' (ibid.. 49):
Gorter: 'Kerncompetenties zijn eeii combinatie van specifieke, gein-
tegreerde, geco8rdineerdeen,toegepaste kennis, vaardigheden en at-
titudes'die essentieel zijn vooihet realiseren van de strategische in-
tentie.' (1994: 126).
Cobbenhagen et al.: 'Deze kerncompetenties kan men definieren als
de kennis en vaardigheden van een bedrijf om dfe specifieke techno-
logieen te beheersen die relevant zijn voor zijn behoeften.' (1994:  14).
Prahalad en Hamel: 'Core competencies are the collective learning in
the organization, especially how to coordinate diverse production
skills and integrate multiple streams of technologies.' (1990: 82).
Roos en Von Krogh: '[...] the competence concept is simply the syn-
thesis of a firm's particular task and knowledge systems (coinpetentia
(lat.) = agreement between task and knowledge).' (1992: 424).
Lado en Wilson: '[...] organizational competencies describe firm-specific
resources and capabilities that enable the organization to idevelop,
choose, and implement value-enhancing strategies [and] include all
firm-specific assets, knowledge, skills, and capabilities embedded in
the organization's structure, technology, processes; and interpersonal
(and intergroup) relationships.' (1994: 702).        '

Wat opvalt in deze omschrijvingen is dat competenties op minstens drie
niveaus worden gedefinieerd.
Op het eerste niveau gaat het om een eigenschap van individuen (zie de defi-
nities van Brugman, Nordhaug en Gr0nhaug. Boyatzis). Competenties wor-
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den dan gedefinieerd als het geheel van verantwoordelijkheden/bevoegd-
heden van individuen; als de potentieel te ontwikkelen capaciteiten van in-
dividuen of als de reeds aanwezige vaardigheden. Op zo'n manier gedefi-

nieerd, vallen competenties vrijwel samen met de (potentiele) kennis en
kunde van medewerkers, oftewel de kwalificaties van medewerkers.
Op het tweede niveau gaat het om de specifieke wijze waarop deze kennis en
kunde van medewerkers onderling en met andere resources (zoals met
kennissystemen, routines, procedures en productietechnologieen) worden
gecombineerd (zie de definities van Nordhaug; Gorter; Cobbenhagen et al.;
Prahalad en Hamel; Roos en Van Krogh). Het accent ligt dan op de interne
organisatie van resources.

En op het derde niveau gaat het om een eigenschap van een organisatie die
door de unieke combinatie van kennis, vaardigheden, structuren, technolo-
gieen en processen in staat is om competitief voordeel ten opzichte van de
concurrenten op te bouwen en te behouden.

Deze verschillen in definities maken duidelijk dat er weinig overeenstem-
ming in de literatuur bestaat over wat onder competenties moet worden
verstaan. Soms wordt het louter als een synoniem gebruikt voor de kennis
en vaardigheden van medewerkers. In dat geval kan men zich afvragen
waarom een andere term nodig is. In andere gevallen wordt echter vooral_
benadrukt dat competenties ontstaan door een specifieke combinatie van
resourcesi vid-nkennis en vaardigheden met andere functionele systemen.
Het gaat dan dus niet alleen om de individuele competenties en de wijze
waarop deze in organisaties worden ingezet, maar ook om de structuur,
cultuur en ordening van werkprocessen die gezamenlijk tot meerwaarde
kunnen leiden.
Zo zijn Japanse ondernemingen in staat, sneller dan concurrenten innova-
ties toe te passen in productieprocessen en producten en blijven hen daar-
door vaak een slag voor. Die competentie is niet alleen het gevolg van crea-
tievere onderzoekers en ontwikkelaars en de wijze waarop dezen samen-
werken, maar ook een gevolg van de wijze waarop het werkproces van uit-
vinding tot product en marktintroductie is georganiseerd.

De ontwikkeling van nieuwe producten is hoe langer hoe minder een zaak
van de individuele uitvinder, maar meer en meer het product van teams
waarin verschillende bekwaamheden effectief worden samengebracht. On-
dernemingen die erin slagen dit proces van teamwerk beter te beheersen,
beschikken daarmee over een unieke competentie.

'Nederland distributieland' is ook een voorbeeld van het denken in kern-
competenties. Door de geografische ligging, de verfijnde infrastructuur, de
aanwezigheid van veel vervoerders die met goed geschoold personeel en
een hoogwaardige technologie snel vervoer door heel Europa kunnen rege-
len, heeft Nederland een grote voorsprong boven andere landen. Bij de dis-
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cussies over bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol en de aanleg van de
Betuwelijn wordt het argument van behoud en versterking van deze kern-
competentie vaak gehanteerd.

Met andere woorden: de onderscheiden niveaus moeten niet los van elkaar
gezien worden, maar hangen nauw met elkaar samen (zie figuur 1).

unieke combinaties van ,  '-

competenties met                                             =                                         =    ,
andere resources                                                                                    *=

ind. competenties                         '
kennis, kunde, .

vaardigheden van
./

medewerkers

FIGUUR 1

Competenties op verschillende niveaus

Een organisatorische competentie is dus niet eenvoudigweg de optelsom
van alle individuele competenties. Dat betekent dat competentiemanagement
ook meer is dan louter een selectie- en opleidingsvraagstuk. Het is ook een
organisatorisch vraagstuk (bijv.: hoe moeten competenties met elkaar en met
andere resources gecombineerd en gecoiirdineerd worden), een vraagstuk
van cultuur (bijv.: hoe open is de communicatie en uitwisseling van ideean
tussen disciplines en afdelingen in een onderneming) en een strategisch
vraagstuk (welke competenties zijn nu en in de toekomst van belang).

De definitie van Lado en Wilson geeft het beste weer wat wij onder organi-
satorische competenties willen verstaan. Vrij vertaald luidt deze:
'[...1 organisationele competenties zijn bedrijfsspecifieke resources en bekwaamhe-
den die een organisatie in staat stellen om waarde-vermeerderende strategieen te
kiezen, te ontwikkelen en te implementeren. Deze organisatorische competenties
omuatten alle bedrijfsspecifieke bezittingen, kennis, vaardigheden en capaciteiten
zoals die ingebed zijn in de structuur, technologie, processen en interpersoonlijke
relaties van en in een organisatie' (Lado en Wilson, 1994).

Uitgaande van deze definitie betreft competentiemanagement zowel het
bepalen (plannen) van de benodigde competenties voor de toekomst, als-
ook het verwerven, benutten en ontwikkelen van deze competenties.
Voordat wij specifiek ingaan op de vraag wat dat voor consequenties heeft
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voor personeelsmanagement, zullen wij in de volgende paragraaf eerst een
tweetal achtergrondontwikkelingen schetsen die nauw verbonden zijn met
de opkomst van het competentiedenken, zoals dat hiervoor geschetst is. De
eerste betreft een veranderende opvatting omtrent de wijze waarop onder-
nemingen competitief voordeel kunnen bereiken en behouden. In deze vi-
sie op strategisch management staat het ontwikkelen en onderhouden van
kerncompetenties als competitief wapen centraal.
De tweede ontwikkeling betreft veranderende opvattingen over de beteke-
nis van leren (en opleiden) in en van organisaties.

2           Achtergronden van het competentiedenken

2.1 COMPETENTIES EN HET VERWERVEN VAN COMPETITIEF VOORDEEL

Traditionele opvattingen over strategieontwikkeling zijn in sterke mate ge-
fixeerd op bestaande producten, diensten en markten. Uitbreiding en be-
houd van het marktaandeel staat in dat denken centraal. De externe orien-
tatie op de markt bij het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie is in
deze opvatting dominant. Deze ondernemingsstrategie komt tot stand op
basis van enerzijds een analyse van de sterkten en zwakten van de ondeme-
ming en anderzijds van de kansen en bedreigingen die zich in de markt
voordoen. Competitief voordeel kan in dit perspectief behaald worden door
het zorgvuldig volgen van marktontwikkelingen en door daar zo snel mo-
gelijk op in te spelen. In de literatuur over strategisch management heeft dit
denken lange tijd gedomineerd. Porter (1980,1985) is wel de meest bekende
vertegenwoordiger van deze stroming in de strategisch management-theo-
rie.

e Met de toenemende turbulentie van veel afzetmarkten, de opkomst van
nieuwe concurrenten en het korter worden van de levenscyclus van veel
producten komt deze gerichtheid op bestaande product-markt-combinaties
sterk onder druk te staan. Hamelin Prahalad (1994) verwijzen in dit ver-
band naar het kwakkelende bestaan van grote gevestigde concerns zoals
IBM, Philips, Daimler-Benz en Boeing, die jaren geleden een ijzersterke posi-
tie op hun markten innamen, maar'vergaten' oog te hebben voor de markt
van morgen. Met andere woorden: voor veel ondernemingen wordt het
noodzakelijk zich niet alleen bezig te houden met bestaande markten, maar
ook om zich continu te bezinnen op de mogelijke markten van morgen. In-
novatie en vernieuwing zijn daarbij sleutelbegrippen. Maar innovatie en
vernieuwing vragen ook een andere kijk op de interne organisatie en vooral
op het tot stand brengen van competitief voordeel. Voorwaarde daarvoor is
dat organisaties zichzelf leren zien als 'een verzameling van kerncompe-
tenties' (Hamel en Prahalad, 1994).
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Deze andere visie op hoe organisaties competitief voordeel kunnen berei-
ken en blijvend kunnen behouden, staat in de strategisch management-lite-
ratuur bekend als het 'resource-based' perspectief op organisaties. In dit
perspectief gaat het vooral om het realiseren van blijvend competitief voor-
deel door de ontwikkeling van kerncompetenties die een blijvende stroom
van nieuwe producten en diensten in de toekomst kan garanderen.

In tegenstelling tot traditionele opvattingen wordt in het resource-based
perspectief op organisaties het accent van de markt veel meer verlegd naar
de interne resources van de ondernerning. Met andere woorden: deze bena-
dering is sterk organisatiegericht (Wright en McMahan, 1992). Kern van dit
perspectief wordt gevormd door de vraag hoe competitief voordeel, en vooral
een blijvend competitief voordeel, bereikt kan worden.
Competitief voordeel ontstaat in deze visie 'when a firm is implementing a
value-creating strategy not simultaneously being implemented by any
current or potential competitors' (Barney, 1991: 102). Dit is alleen mogelijk
wanneer er tussen organisaties verschillen bestaan wat betreft de beschik-
bare resources (heterogeniteit) en bovendien wanneer deze resources niet
volledig mobiel zijn (Wright en McMahan, 1992). Wanneer alle benodigde
resources voor iedere organisatie hetzelfde (homogeen) zouden zijn en/of
vrijelijk overgenomen zouden kunnen worden door anderen (omdat ze
mobiel zijn), dan zou er nooit competitief voordeel op basis van resources
bereikt kunnen worden. Iedere resource waarvan blijkt dat deze voordeel
oplevert, zou immers door concurrenten ook ingezet of door hen overgeno-
men kunnen worden.
Bovendien moet aan nog een paar voorwaarden voldaan worden, wil men
niet alleen een tijdelijk, maar vooral een blijvend competitief voordeel op-
bouwen (Barney, 1991). Om dat te bereiken, moeten resources:

, - waarde toevoegen aan de organisatie;
| -   uniek of zeldzaam zijn;

-   niet of moeilijk te imiteren zijn;
1 -   niet te vervangen zijn door andere resources.

Het zal duidelijk zijn dat naast zaken als een unieke technologie of een zeerc geavanceerd informatiesysteem ook het menselijk potentieel een bron van
blijvend voordeel op kan leveren. Vooral wanneer dat menselijk potentieel
zeer belangrijk is voor de strategie van de organisatie, beschikt over unieke

kenniscomplexen en vaardigheden die niet eenvoudig aan te leren zijn en
die ook niet op een andere manier (bijv. door machines of computers) te
vervangen zijn Vooral dan kan de personele factor essentieel zijn voor het
handhaven van een strategische voordeelpositie. Zaak is dan natuurlijk wel
dat dit voordeel door een geavanceerde vorm van management instand-
gehouden wordt.
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In het vervolg van dit artikel zullen we deze benadering verder blijven vol-
gen. Daarbij zal blijken dat het competentiedenken ook vergaande conse-
quenties heeft voor personeelsmanagemen#6je eerste plal omdat-in
het competentiedenken verwerving, benutting en ontwikkeling van compe-
t lies niet als afzonderlijke activiteiten, maar juist in hun onderlinge sa-
menhang moeten worden bezier [n de tweede plaats omdat het in het
competentiedenken niet alleen gaat om activiteiten die uitsluitend gericht
zijn op de human resources (het personeel), maar ook om activiteiten waar-
bij gezocht wordt naar een unieke combinatie van alle aanwezige resources.
In die zin is competentiemanagement dan ook nauw verbonden met de idee
van integratie zoals dat in het HRM-denken wordt gepropageerd. Personele
activiteiten dienen onderling met elkaar verbonden te worden (de idee van
horizontale integratie) en deze activiteiten moeten bezien worden in samen-
hang met de strategie, technologie, structuur en cult;uur van de onderne-
ming (de idee van verticale integratie).

Het perspectief zoals dat in het voorgaande is beschreven, lijkt ver weg te
staan van de huidige praktijk in organisaties. Toch is dat slechts schijn. Veel
ondernemingen danken hun succes, bewust of onbewust, aan  n of meer
typische kenmerken. Dat kan een herkenbaar standaardproduct in een ver-
trouwde herkenbare (standaard)omgeving zijn (McDonalds); een uniek de-
sign (B&0) of een snelle en betrouwbare after-salesservice (Mercedes-vracht-
wagens). Aan deze unieke kenmerken liggen kerncompetenties van de on-
derneming ten grondslag. Deze kerncompetenties zijn ingebed in middelen
en mensen, die door hurt specifieke combinatie concurrentievoordeel ople-
veren. Wil een onderneming dit concurrentievoordeel blijven behouden en   uitbouwen, dan is voortdurende zorg en aandacht voor deze kern- i
competenties een vereiste.

2.2 COMPETENTIES EN HET LEERVERMOGEN VAN ORGANISATIES

Het ontwikkelen en benutten van kerncompetenties van een onderneming
werpt ook een ander licht op leren in organisaties. Leerprocessen worden
doorgaans gelokaliseerd op het niveau van individuen. Daarom wordt vaak
ook zoveel waarde gehecht aan een gedegen opleidingsbeleid in organisa-
ties. Door gerichte leerprocessen kunnen individuen kennis en ervaring
opdoen waardoor, zo is de vooronderstelling, de organisatie beter kan gaan
functioneren. Toch blijkt dat het leren van individuen niet automatisch leidt r
tot beter functioneren van organisaties. Het transferprobleem, het probleem
dat opgedane kennis niet wordt omgezet in nieuw gedrag, is een van de
grootste problemen waarmee opleiders te maken krijgen. Bestaande proce-
dures, normen en waarden in een organisatie belemmeren de toepassing
van nieuwe kennis en ook als de kennis wordt toegepast, is dat toch vaak
gefragmenteerd, omdat op andere plaatsen in de organisatie bestaande rou-
tines blijven bestaan (Morgan, 1986). Daardoor wordt het effect van indivi-
duele leerprocessen vaak in negatieve zin beYnvloed.

187



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

Wanneer organisaties zich voortdurend aan moeten passen aan steeds wis-
selende omstandigheden, is het ontwikkelen van het leervermogen van de
organisatie als geheel essentieel. Niet alleen individuen moeten leren, maar
er moet een lerende organisatie gecreeerd warden, die in staat is van erva-
ringen en fouten te leren. Daarvoor is meer nodig dan individuen die opge-
leid worden, maar ook dat de kennissystemen voortdurend onderhouden
en verder ontwikkeld worden.
Om de ontwikkeling en toepassing van kennis in een organisatie te kunnen
managen, is het van belang dat er zicht bestaat op de kennisdragers in orga-
nisaties. In navolging van Quinn (1992) onderscheiden wij vier kennis-
dragers:
-   kennis en ervaring zoals die in de hoofden van mensen is opgeslagen;
-    kennis en ervaring die geconsolideerd is in technische systemen en orga-

nisatorische routines, zoals werkmethoden, technische en administra-
tieve systemen, archieven en handboeken;

-  kennis die is vastgelegd in managementsystemen, zoals in informatie-
systemen, overlegstructuren en ontwikkelingsprojecten;

-  en tenslotte waarden en normen die de voorgaande elementen als het
ware met elkaar verbinden. Vooral van belang zijn in dit verband opvat-
tingen over het maken van fouten, over hoe geleerd wordt, en hoeveel
openheid naar elkaar toe betracht moet worden.

Dit overzicht Van kennisdragers maakt duidelijk dat het bij de ontwikke-
ling van het leervermogen van organisaties niet alleen gaat om leerproces-
sen van medewerkers (hoewel dat wel een belangrijke voorwaarde is), maar
ook om het afleren van bestaande routines, om verankering van nieuwe
kennis en ervaringen in systemen en het creeren van een cultuur waardoor
de interactie tussen medewerkers en systemen tot effectief leergedrag leidt.
Een lerende organisatie bevordert door haar structuur en cultuur leerproces-
sen van individuen en is in staat zichzelf voortdurend te veranderen (Pedler,
1991). Management van kennisstromen is in de theorie van de lerende orga-
nisatie dan ook meer dan een goed opleidingsbeleid. Wil kennis tot compe-
tent handelen leiden, dan moet ook de structuur en cultuur van organisa-
ties dat bevorderen.

3           Competentiemanagement als onderdeel van
personeelsmanagement

Wanneer organisaties gezien worden als een verzameling van kern-
competenties die meer zijn dan de som van de persoonlijke competenties
van medewerkers, dan dient competentiemanagement als onderdeel van
personeelsmanagement meer te zijn dan een gedegen selectie- en opleidings-
beleid. Meer concreet gaat het om:
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-   een grotere nadruk op de kwaliteiten van personeel;
- alternatieve strategiedn om competenties te verwerven;
- effectieve benutting van competenties; dit is niet louter een personeel

vraagstuk, maar ook, of misschien wel vooral, een zaak var, het handig
combineren en organiseren van individuele kwaliteiten met andere as-
pecten van de organisatie;

-  competentieontwikkeling; die stelt bijzondere eisen aan het loopbaan-
beleid van organisaties.

En tenslotte zet het competentiedenken ook andere instrumenten van
personeelsmanagement onder druk. In deze paragraaf zullen wij deze con-
sequentie verder bespreken.

3.1 HET BEPALEN VAN DE BENODIGDE COMPETENTIES

Het resource-based perspectief op strategisch management start met het
identificeren en classificeren van de aanwezige competenties. Dit is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Het is namelijk heel verleidelijk voor een
organisatie om de belangrijkste competenties te benoemen in termen van
bijvoorbeeld meest succesvolle producten en/of diensten van dat moment  
(Hamel en Prahalad, 1994). Deze insteek biedt echter slechts een tijdelijk
voordeel. Waar het veel meer om gaat, is de identificatie van die cruciale
competenties die uniek zijn voor het bedrijf en die bovendien moeilijk
imiteerbaar of vervangbaar zijn. Ditzi B juist vaak niet de bestaande
producten en diensten, maar (zoals eerder aangegeven) het unieke complex
van kennis en vaardigheden van de organisatie die aan de basis hebben
gelegen van deze producten en diensten.

Inzicht in kerncompetenties is noodzakelijk om, in de-eerste plaats, deze
competenties adequaat te kunnen managen en, in de tweede plaats, om op
basis van de aanwezige competenties een organisatiestrategie te formule-
ren. Hamel en Pralahad (1994) geven een aantal aanwijzingen hoe tot de
bepaling van kerncompetenties in een organisatie gekomen kan worden:
-  Belangrijk is dat er een gezamenlijk idee bestaat over wat de kern-

competenties zijn. Daarom leveren teams die qua functie, divisie en hie-
rarchie een dwarsdoorsnede vormen van de organisatie het beste resul-
taat op.

-   De tijd die gemoeid is met het vaststellen van kerncompetenties, loopt
eerder in maanden dan in weken. Het kost veel tijd om kerncompetenties
los te maken van de bestaande structuren, producten en diensten.

-    Belangrijk is dat klanten bij het proces betrokken worden, omdat zij het
beste weten welke specifieke waarde producten en diensten van het be-
drijf hebben in vergelijking met concurrenten.
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-   Ook is vergelijking met andere bedrijven van belang. Daarbij gaat het
niet alleen om naaste concurrenten, maar ook om een vergelijking met
bedrijven die een vergelijkbare competentie bezitten.

q -   Tenslotte is het niet alleen van belang om vast te stellen welke de kern-
competenties zijn, maar ook uit welke elementen deze zijn samengesteld.
Deze samenstellende delen kunnen afdelingen, samenwerkingsverban-
den, sleutelfuncties en individuen zijn. Deze zichtbaarheid van de on-
derdelen is van groot belang om ze optimaal te kunnen benutten en ont-
wikkelen (Hamel en Pralahad, 1994).

i             Vooralin deze laatste stap komt de verbinding met personeelsmanagement
naar voren. Het is niet alleen van belang dat zicht bestaat op de huidige

t    kwaliteiten van medewerkers, maar ook dat informatie gegenereerd wordt
over hun potentiele capaciteiten en dat men weet hoe deze verder tot com-
petenties kunnen worden uitgebouwd. Een behoorlijk HR inventory-systeem
is daarvoor een voorwaarde. Daarmee kunnen immers bestaande en toe-
komstige kwaliteiten van medewerkers in beeld gebracht worden.

3.2 HET VERWERVEN VAN COMPETENTIES: ALTERNATIEVE TRAJECTEN

Wanneer bekend is welke competenties voor de onderneming van belang
zijn om blijvend competitief voordeel te bereiken, moeten deze competen-
ties verworven worden. In traditionele opvattingen over personeelsmana-
gement wordt dit vraagstuk van competentieverwerving vrij snel verengd
tot een wervings- en selectievraagstuk. In de praktijk zien wij echter dat
organisaties op velerlei manieren competenties proberen te verwerven.
Nordhaug (1993) onderscheidt daarom de volgende drie verwervingsmo-
gelijkheden:
-  inkopen (buy),
-    zelf ontwikkelen (make);
-   aangaan van relaties met derden (contract).

Inkopen van benodigde competenties staat niet direct gelijk met het aantrekken
van nieuwe medewerkers. Inkopen van competenties kan ook bestaan uit
het verwerven van patenten en licenties; het tijdelijk inhuren van deskundi-
gen of het inkopen van een nieuw automatiseringssysteem. In al die geval-
len wordt kennis die elders aanwezig is, verworven en ten eigen nutte aan-
gewend.
Wanneer het gaat om een tijdelijk tekort aan bepaalde kwaliteiten, zien wij
steeds vaker dat organisaties overgaan tot het tijdelijk inhuren van speci-
fieke competenties. Net zoals het voor een gemiddeld huishouden niet no-
dig is zich te bekwamen in de installatie van elektrische apparatuur, gasfor-
nuizen en de aanleg van waterleidingen, zo is het voor ondernemingen niet
lonend om bijvoorbeeld constant juridische kennis in huis te hebben. Dat
soort kennis en expertise kan beter tijdelijk ingehuurd worden door een ju-
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ridisch adviesbureau in de arm te nemen. Datzelfde geldt voor andere com-
petenties die slechts zo nu en dan nodig zijn, zoals competenties op het
terrein van marketing, organisatie en management en specifiek technische
competenties. De tendens om deze meer specialistische competenties niet
zelf in de organisatie in te bouwen maar extern in te huren, heeft ook te
maken met de tendens binnen ondernemingen om zich meer en meer te
concentreren op eigen kerncompetenties en andere competenties aan an-
dere, daarin meer gespecialiseerde ondernemingen over te laten.

Een alternatief verwervingstraject voor competenties vormt het zelf ontwik-
kelen van competenties. In vergelijking tot het inkooptraject vergt het zelf ont-
wikkelen van competenties veelal meer tijd. De tijdsfactor is dan ook vaak
het doorslaggevende criterium bij de beslissing om competenties extern te
verwerven in plaats van deze intern te ontwikkelen. Naast tijd speelt echter
ook een rol hoe essentieel de te verwerven competenties vanuit strategisch
oogpunt zijn, in hoeverre ze afwijken van reeds aanwezige competenties
(bepalend voor de inspanning die het zal kosten om ze langs die weg te
verwerven) en natuurlijk hoe bedrijfseigen de competenties zijn.

Wanneer het gaat om een strategische kerncompetentie die bovendien
bedrijfseigen karakteristieken heeft en daardoor ook niet gemakkelijk ex-
tern te verwerven is, zal de keuze voor een ontwikkeltraject meer voor de
hand liggen. Het zelf ontwikkelen van competenties kan natuurlijk door
middel van het opleiden van medewerkers, maar er zijn ook vele andere
rnethoden denkbaar. Gezien de voortdurende aandacht die competenties
vereisen, moet vooral het inbouwen van leermogelijkheden in de arbeids-
omgeving onderzocht worden. Wij komen daar in paragraaf 3.4 nog op te-
rug.

Om zich te verzekeren van een complete scala van benodigde kern-
competenties, kan een onderneming ook samenwerkingsrelaties met andere
organisaties aangaan. Dit derde traject wordt door Nordhaug het contract-
traject genoemd. Bekende vormen van dergelijke samenwerkingsrelaties zijn

strategische allianties, joint ventures, fusies, acquisities en co-makership.
Dergelijke samenwerkingsrelaties kunnen zowel aan de inputkant aange-
gaan worden, wanneer men zich wil verzekeren van de leverantie van on-
derdelen van een constante kwaliteit, als aan de outputzijde, wanneer men
bijvoorbeeld toegang wil verwerven tot het distributieapparaat van een
onderneming.
Enkele'spraakmakende' voorbeelden van dergelijke samenwerkingsvormen
zijn bijvoorbeeld:
-   De acquisitie van de Barings-bank door ING, waarmee ING zich toegang

wist te verschaffen tot de zakelijke financiele markt, waarin ING tot op
dat moment slecht vertegenwoordigd was.
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-   De joint venture tussen Philips en Siemens bij de ontwikkeling van een
superchip.

-   De samenwerking tussen Volvo en Mitshubishi bij de productie en dis-
tributie van auto's.

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat de samenvoeging van complemen-
taire competenties vaak het belangrijkste argument is om over te gaan tot
(strategische) samenwerking met an of meer partners. Veelal zijn tijd, ca-
paciteit, ontbrekende financien en een groot afl:,reukrisico de belangrijkste
additionele overwegingen om samen te werken en niet te kiezen voor het
zelf ontwikkelen van die complementaire competenties.

Zoals gezegd, speelt de factor tijd in het algemeen een belangrijke rol bij de
keuze bepaalde competenties te'kopen' of via samenwerking te verwerven
in plaats van zelf te ontwikkelen. Een organisatie kan immers gebaat zijn bij
het zo snel mogelijk beschikken over bepaalde competenties om het gewenste
concurrentievoordeel te behalen. Dit is zeker het geval in situaties waarin
het als eerste op de markt zijn van doorslaggevende betekenis is voor het
uiteindelijke resultaat van het product, iets wat voor veel sectoren tegen-
woordig steeds vaker het geval is. Wanneer niet alleen tijd maar ook capaci-
teit en afbreukrisico in het geding zijn, wordt steeds vaker teruggegrepen
op strategische samenwerking als wijze van competentieverwerving. Dit
alles geldt met name in het stadium van de ontwikkeling van een nieuw
product. Maar ook de toetreding tot een nieuwe markt in samenwerking
nnet een partner die de markt en distributiekanalen al kent, kan voor een
buitenlandse producent grote voordelen opleveren boven het zelfstandig
opbouwen van die markt- en distributiecompetentie.

3.3 COMPETENTIEMANAGEMENT EN ORGANISATIESTRUCTUUR

Verwerving van competenties is slechts een eerste stap op de weg naar
competitief voordeel. Het is minstens zo belangrijk om de verworven com-
petenties zo in te zetten dat optimaal en blijvend voordeel bereikt kan wor-
den. Aan deze inzet en benutting van competenties wordt relatief weinig
aandacht besteed. Terwijl het bijvoorbeeld gebruikelijk is om in gediversi-
ficeerde ondernemingen het beheer over het financieel kapitaal aan de
concerndirectie toe te vertrouwen, zodat deze kan bepalen waar dat kapi-
taal de komende jaren het beste kan worden ingezet, is een dergelijk cen-
traal aangestuurd beheer van menselijk kapitaal in veel ondernemingen af-
wezig (Hamel en Prahalad, 1994).

Het gaat bovendien om meer dan een gerichte plaatsing of toewijzing van
bepaalde competenties binnen de organisatie. Immers, de benutting van die
competenties is mede afhankelijk van de mogelijkheden die het werk zelf
biedt om die competenties te benutten en/of verder te ontwikkelen (Hooger-
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werf et al., 1994). Daarmee is de benutting en het behoud van competenties
een belangrijk organisatievraagstuk. Dit geldt niet alleen voor de afzonder-
lijke competenties op individueel niveau, maar zeker ook voor de combina-
tie van competenties met andere resources tot bepaalde organisatie-speci-
fieke capaciteiten.

Met de vraag naar de organisatie van het werk komen we op twee belang-
rijke organisatorische vraagstukken, narnelijk het ontwerp van de organi-
satiestructuur en van het werk zelf. De eerste zullen wij in deze paragraaf
behandelen, het tweede aspect, namelijk de organisatie van het werk zelf,
zullen wij in paragraaf 3.4 behandelen.

Box 2    Organisatiestructuur en competentiemanagement

Het belang van het organisatieontwerp met betrekking tot het mana-
gement van competenties is treffend verwoord door Ulrich en Lake
(in Sparrow en Hiltrop, 1994: 266-26D:
'[...] the primary purpose of an organization design is to create the
most appropriate combination of individual skills and competencies
in order to build an "organizational capability" that is better than
that of competitors. In combining these personal competencies, the
organization design should ensure that they endure and persist over
time. The way in which an organization is structured helps sustain
this capability by offering institutional support to individuals who
display the appropriate competencies'.

Grofweg kunnen we vier organisatiestructuren onderscheiden, die elk hun
specifieke kenmerken en voor- en nadelen hebben: de functionele structuur,
de product- of procesgerichte structuur, de matrixstructuur en de project-
structuun Elk van deze structuren heeft bepaalde consequenties voor de
inzet en benutting van competenties.
In eenfunctionele structuur worden gelijksoortige competenties gegroepeerd
en ingezet op basis van de bijdrage die geleverd wordt tot die specifieke
functie binnen een organisatie. Zo zal bijvoorbeeld een afdeling 'frezen' in
een productiebedrijf de beste frezers willen hebben, ze ook als zodanig in-
zetten en zich bovendien weinig zorgen maken over de bijdrage die gele-
verd wordt tot andere functionele terreinen binnen het productieproces. Ook
een functionele afdeling 'productontwerp' binnen een RenD-omgeving zal
relatief weinig contact hebben met andere functionele afdelingen, zoals'pro-
totype-bouwen' en'prototype-testen' (Brugman, 1994). Een dergelijke func-
tionele structuur heeft als voordeel dat de opbouw en verdere ontwikkeling
van specialistische competenties veel aandacht krijgt. Nadeel is dat de com-
binatie met andere competenties door het bestaan van eigen functionele
domeinen (koninkrijkjes) veelal moeizaam verloopt.
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Binnen een product- Ofprocesgerichte structuur daarentegen worden verschil-
lende competenties permanent bij elkaar gebracht om in een zo vroeg mo-
gelijk stadium van elkaars expertise te kunnen profiteren en/of om com-
municatie, overleg en co8rdinatie tussen de verschillende functionele com-
petenties te vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn business units die
de volledige verantwoordelijkheid voor een bepaald product of proces dra-
gen. Nadeel van een dergelijke structuur is dat het onderhoud aan en de
ontwikkeling van de afzonderlijke specialistische competenties in het ge-
drang kunnen komen.
In een matrixstructuur worden de voordelen van een functionele structuur
gecombineerd met de voordelen van een product- of procesgerichte struc-
tuur. Bij de uitvoering van het werk worden verschillende competenties bij
elkaar gebracht, terwijl voor de verdere ontwikkeling van specialismen toch
een thuisbasis blijft bestaan. Dat is ook het geval in een projectstructuur, zij
het dat in het laatste geval de groepering van competenties veelal op tijde-
lijke basis plaatsvindt, terwijl binnen een matrixstructuur de groepering van
competenties meestal permanent is. Nadeel van deze twee structuren is
doorgaans dat het leidt tot meerdere courdinatiecentra (bazen), waartussen
gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan.

3.4 COMPETENTIEONTWIKKELING, FUNCTIEONTWERP EN LOOPBAAN-
BELEID

In de voorgaande paragrafen is al het een en ander gezegd over de ontwik-
keling van competenties. Doorgaans wordt dit onderwerp vrij snel verengd
tot vraagstukken van training en opleiding. Zoals we eerder gezien hebben,

zijn ook allerlei andere aspecten van een organisatie van invloed op de ont-
wikkeling van nieuwe competenties. In het bijzonder kan een bepaalde
organisatiestructuur en het ontwerp van taken en functies de ontwikkeling
van competenties bevorderen danwel afremmen. Met andere woorden: het
vraagstuk van competentie-ontwikkeling is veel breder dan training en op-
leiding en bevat ook zaken als organisatiestructuur, taakontwerp, job-
rotation, loopbaanbeleid, mentorschap, samenwerking, uitlenen en detache-
ring etc. Op deze plaats willen we vooral ingaan op het belang van een
arbeidsomgeving die leren mogelijk maakt, en de rol die loopbaanbeleid
kan spelen bij de verdere ontwikkeling van competenties.

In dit verband is het van belang om nogmaals te herhalen dat de ontwikke-
ling van nieuwe competenties vaak binnen het werk zelf plaatsvindt. Dat
wil zeggen dat het inbouwen van leermogelijkheden vaak effectiever is dan
het opzetten van ambitieuze opleidingsplannen. Uiteraard is er veel onder-
zoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende functie- en taak-
orltwerpen. Het voert te ver om hier al te diep op in te gaan, maar een paar
bevindingen verdienen nadere aandacht.
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Allereerst het onderzoek van Pelz en Andrews (1966) naar productiviteits-
verhogende factoren in Research en Development-werkomgevingen. Zij
hebben systematisch de werkzaamheden en de prestaties van 1200 ontwik-
kelaars in kaart gebracht. Een van de belangrijkste uitkomsten van hun on-
derzoek is dat diversiteit in het werk in hoge mate samenhangt met het
prestatievermogen van ontwikkelaars. Dat wil zeggen dat ontwikkelaars
met een breder takenpakket dan alleen technisch-inhoudelijk werk, die bo-
vendien uitgedaagd worden onderwerpen steeds vanuit andere invalshoe-
ken te bestuderen, beter presteren dan ontwikkelaars die dat nfet doen. Er is
echter een boven- en ondergrens aan die diversiteit. Pelz en Andrews con-
stateerden namelijk ook dat de diversiteit van competentiedomeinen (Brug-
man, 1994) niet te hoog moet zijn maar ook niet te laag; er lijkt een optimale
diversiteit in het takenpakket en competentiedomein van ontwikkelaars te
zijn.

Van Assen (1990a, 199Ob) heeft meer recent voortgeborduurd op dit onder-
zoek van Pelz en Andrews. Ook hij concludeert dat een bepaalde diversiteit
productief is. Bovendien concludeert hij dat de volgorde waarin bepaalde
competenties worden opgebouwd, van belang is voor het uiteindelijk func-
tioneren van ontwikkelaars. In dit verband geeft Van Assen de effecten van
drie mogelijke loopbaanstappen weer:
1   Een loopbaanstap waarbij de vervolgfunctie of -taken weinig verschilt

van de voorgaande: in dergelijke gevallen zal er sprake zijn van een ge-
ringe nieuwe leerervaring en kan na verloop van tijd kennisveroudering
optreden. Een dergelijke situatie doet zich veelal voor wanneer een me-
dewerker wordt overgeplaatst omdat hij bepaalde competenties bezit
die men op zeer korte termijn doeltreffend wil benutten.

2    Een loopbaanstap waarbij de vervolgfunctie of -taken erg veel verschilt
van de voorgaande: nieuwe kennis en ervaring kunnen in dergelijke ge-
vallen niet geintegreerd worden met reeds bestaande. Dit komt bijvoor-
beeld voor wanneer medewerkers worden geselecteerd omdat zij het een-
voudigst vrij kunnen worden gemaakt.

3   Een loopbaanstap waarbij de vervolgfunctie of -taken optimaal van de
voorgaande verschilt: nieuwe ervaringen komen bovenop oude en com-
petenties worden ontwikkeld die een samenhangend geheel vormen. Een
dergelijke situatie kan worden bereikt wanneer bij de allocatie van me-
dewerkers gekeken wordt naar de leerervaringen die nodig zijn.

Ook ten aanzien van de snelheid van loopbaanstappen lijkt een optimum te
bestaan, afhankelijk van het soort werk en de soort competenties waar het
in een specifieke situatie om gaat. In dit verband suggereren Beer et al. (1984)
een kromlijnige samenhang tussen de snelheid waarmee functies en/of ta-
ken elkaar opvolgen, en de ontwikkeling van personele competenties. Dat
wil zeggen: indien de snelheid te laag is, geeft dit de medewerkers te weinig
mogelijkheden competenties te ontwikkelen. Een tehoge snelheid kan bete-
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kenen dat iemand te korte tijd in een bepaalde werkomgeving is om op ba-
sis van nieuw opgedane competenties een toegevoegde waarde te leveren.
Thijssen (1996) trof in zijn onderzoek dezelfde effecten aan: bij een te hoog
tempo van loopbaanstappen treedt ervaringsfragmentatie op, terwijl bij een
te laag tempo ervaringsconcentratie optreedt. Dat laatste kan kwalificatie-
vernieuwing en beroepsmatige flexibiliteit blokkeren.

Met name in organisaties die voor het overgrote deel bevolkt worden door
'professionals', zoals onderzoeksinstituten, universiteiten, advies- en
accountantsbureaus, R&1>laboratoria en ziekenhuizen, heerst nog al eens
de opvatting (Van Assen, 199Ob, spreekt van'mythen') dat professionals en
hun ontwikkeling niet te managen zijn (Fruytier, 1991; Van Sluijs en Fruytier,
1994). Met name de studies van Van Assen hebben echter aangetoond dat
de vormgeving van het takenpakket en de sturing van de opeenvolgende
loopbaanstappen geschikte instrumenten zijn om competentieontwikkeling
van deze professionals te managen.

3.5 COMPETENTIEMANAGEMENT EN ANDERE PERSONELE INSTRUMENTEN

Het denken in kerncompetenties heeft ook consequenties voor andere dan
de hiervoor behandelde instrumenten van personeelsmanagement. Veel van
deze instrumenten zijn gebaseerd op de idee datfuncties die relatief stabiel
zijn, de fundamentele bouwsteen vormen van een organisatie. Zo begint
het management van personeel in de meeste organisaties met het vastleg-
gen van individuele taken en bevoegdheden in functieornschrijvingen. Ver-
volgens worden deze omschrijvingen gebruikt bij selectie, beoordeling, be-
loning, enzovoorts. Door de noodzaak van organisaties om flexibel te rea-
geren, meer waarde toe te voegen aan producten en diensten en haar
competitief voordeel vooral te zoeken in kerncompetenties, komt dit zoge-
noemde functieparadigma (Ash et al., 1983; Lawler, 1994) met de daarmee
verbonden instrumenten onder schot te liggen. Het gaat er immers niet al-
leen om dat een functie naar behoren vervuld wordt, maar dat werknemers
voortdurend waarde toevoegen aan het bedrijfsproces. Derhalve zal een
organisatie die zichbaseert op competenties en op voortdurende competentie-
verbetering en -ontwikkeling, haar personeelsmanagementinstrumentarium
grondig moeten herzien. Lawler schetst een aantal van deze consequenties,
die wij hier kort zullen aantippen:

Selectie en selectie-instrumenten
-   [...] vooral in een turbulente omgeving zullen taken eerder opgedragen

gaan worden aan teams in plaats van aan individuen. Daarbij komt het
erop aan om de juiste competenties in een team vertegenwoordigd te
krijgen [...]. Selectieprocessen worden dan ook minder gericht op vast-
staande functie-eisen, maar meer op (complementaire) competenties
waaraan teams behoefte hebben.
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-   [...] het bezitten van leervermogen zal bij selectie belangrijker worden,
omdat het er niet alleen om gaat wat mensen nu kunnen, maar vooral
ook wat voor competenties ze in de toekomst kunnen verwerven [...].

Beloningssystemen
-   [...] de beloning zal niet zozeer gerelateerd moeten zijn aan het riveau

van de functie, maar vooral aan de competenties die men beheerst [...].
Skill-based systemen zijn daarvoor meer geaigend.

Loopbaansystemen
-    [...] ook loopbaanpaden zullen veranderen, omdat een voortgaande ont-

wikkeling in dezelfde richting (omhoog) niet altijd gewenst is. Diago-
nale en horizontale paden moeten even aantrekkelijk gemaakt worden.

De door Lawler geschetste consequenties kunnen samengevat worden als
een verandering van personeelsinstrumenten van beheersings- en controle-
mechanismen naar instrumenten die meer gericht zijn op voortdurende
ondersteuning en stimulering van competentieontwikkeling in de door de
organisatie gewenste richting.

4           Dilemma's

Al eerder is gewezen op de samenhang tussen de verschillende elementen
van het management van competenties. Nordhaug geeft dit nog eens tref-
fend weer wanneer hij spreekt over het netto-effect van ontwikkelingen in
de competentie-'base': deze wordt bepaald door '[...] the influx of new
competences, the outflow of existing ones, corrected for the changes of the
[competence] base that stem from competences added or disappearing
through internallearning and delearning in the firm' (Nordhaug, 1993: 126).
We kunnen bovendien niet vaak genoeg wijzen op het belang van het be-
schouwen van personele competenties in samenhang met andere resources
binnen een organisatie die tot de unieke organisatorische competenties lei-
den. Met andere woorden: het management van competenties is een van de
belangrijkste uitdagingen voor het management in moderne organisaties.

In deze uitdagingen wordt het management geconfronteerd met een aantal
dilemma's waarmee adequaat omgegaan zal moeten worden. In sommige
gevallen wordt er een keuze gemaakt uit een aantal alternatieven, waarbij
de niet-verkozen alternatieven uit het zicht verdwijnen. In andere gevallen
wordt juist gedn keuze gemaakt, maar wordt getracht de mogelijk tegen-
strijdige ontwikkelingen zo goed en zo kwaad als het gaat gelijktijdig te
managen. Dit is een opvatting die tegenwoordig erg populair is onder de
noemer van chaos- of paradox-management (Philips et al., 1994).
Een van die dilemma's waar het management van organisaties wel altijd
mee zal moeten worstelen, is het streven naar kortetermilnefficientie en lange-

197



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

termijnontwikkeling. Efficientie is uiteraard het meest gebaat bij het realise-
ren van een perfecte 'fit' tussen taken en competencies. Dit is eerder 'oogst-

gedrag' genoemd (Van Sluijs en Timmerhuis, 1994). Hierdoor kan echter de
ontwikkeling van nieuwe competenties in gevaar komen waardoor op lan-
gere termijn de positie van een organisatie in gevaar kan komen.

Veel organisaties lijken zich tegenwoordig in een dergelijke situatie te be-
vinden, waarin een keuze tussenbeide alternatieven niet langer voldoet maar
waarin ze bewust een bepaalde mate van spanning of ogenschijnlijke tegen-
strijdigheid in de organisatie moeten inbouwen. Met andere woorden: or-
ganisaties moeten zich op een paradoxale wijze inrichten en gedragen, aan-
gezien zij aan bepaalde paradoxale eisen worden blootgesteld (Cameron,
1980). Dit geldt zeker ten aanzien van het management van competenties.

5           Tot slot

In veel hedendaagse organisaties is kennis een belangrijk bezit. In
personeelsmanagementtermen wordt deze stelling nogal snel vertaald in
de idee dat opleiden en loopbaanontwikkeling van medewerkers voor een
organisatie van cruciaal belang zijn. En dat is ook zo. Maar het verwerven
en ontwikkelen van kennis betekent echter niet dat daarmee organisaties
ook ten volle gebruikmaken van die kennis. Daarvoor is ook nodig dat de
kennis onderhouden wordt en stevig wordt verankerd in de organisatie.
Dan pas kan er sprake zijn van een organisatorische competentie: het ver-
mogen om nu en in de toekomst waardevermeerderende strategiean te kie-
Zen.
In dit artikel zijn verschillende aspecten van competentiemanagement be-
handeld. Begonnen werd met de vaststelling van kerncompetenties. Ver-
volgens is ingegaan op drie alternatieve trajecten om competenties te ver-
wen'en, te weten: inkopen, zelf ontwikkelen en samenwerken met andere

organisaties. Wil er sprake zijn van een lerende organisatie, dan zal verder
de organisatiestructuur en -cultuur aan bepaalde voorwaarden moeten vol-
doen. De krachtigste leeromgeving is het werk zelf en in paragraaf 3.4 is
behandeld aan welke voorwaarden arbeidsomgevingen moeten voldoen,
willen zij voortdurend uitdagen tot verdere competentieontwikkeling. Ten-
slotte is nog kort ingegaan op de consequenties van het competentiedenken
voor enkele andere personele instrumenten.
Wanneer de in dit artikel beschreven aspecten van competentiemanagement
binnen ondernemingen goed op elkaar worden afgestemd, lijkt de kans op
blijvend competitief voordeel zeer groot. Met behulp van dit competentie-
management kan ook de noodzakelijke integratie tussen het personeels-
management en andere terreinen van het bedrijfsbeleid tot stand worden
gebracht. Bovendien wordt door het toepassen van het competentiemanage-
ment een aantal dilemma's zichtbaar waarmee de organisatie wordt gecon-
fronteerd. Hierdoor wordt het mogelijk, deze dilemma's expliciet te hante-
ren en zo het succes van de onderneming nu en voor de toekomst te realise-
ren.
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Noot

1     Dit artikel is eerder verschenen in M&0, nr. 3,1996.
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Inleiding

Onderzoek en literatuur omtrent de kwaliteit van de personeelsfunctie in
arbeidsorganisaties en van haar beroepsbeoefenaren in het bijzonder leidt
door de jaren heen onveranderlijk tot een conclusie: status en positie van
deze functie en deze beroepsgroep binnen arbeidsorganisaties staan voort-
durend ter discussie (zie o.a. Ritzer and Trice, 1969; Watson, 1977; Van Beers
en Bastelaer, 1982; NVP/KVM, 1995).
Het vak en de functie lijden aan chronische ambiguYteit en de oplossingen
die daarvoor worden aangedragen (zie o.a. Van Zuthem, 1967; Van Dijck,
1992) lijken geen wezenlijk effect te sorteren.
In dit hoofdstuk willen we deze ambiguYteit van dit professionele domein
aan een nadere beschouwing onderwerpen. Anders dan gebruikelijk, zul-
len we daarbij het ontstaan van personeelsbeleid en de personeelsfunctie
beschouwen als een uitkomst van een breder institutionaliseringsproces, als
een van de maatschappelijke antwoorden op de spanningen en conflicten
die het industrialiseringsproces met zich mee heeft gebrachti (Watson, 1977).
Conform ons eerder gepresenteerde denk- en onderzoeksmodel moet daar-
bij personeelsbeleid en de personeelsfunctie gezien worden als het intern
reguleringsregime (c.q. een interne organisatiefunctie) van arbeidsrelaties,
die slechts begrepen kan worden in relatie met externe reguleringskaders.
Dat betekent ook dat in dit institutionaliseringsproces de beroepsbeoefenaren
slechts 66n van de actoren vormen temidden van andere actoren.
Deze zienswijze wijkt nogal af van wat gangbaar is, omdat veelal de perso-
neelsfunctie wordt opgevat als een relatief eigenstandig geheel van activi-
teiten die door gespecialiseerde medewerkers - de beroepsbeoefenaren -in
een organisatie (eventueel in samenspraak met anderen: andere specialis-
ten en lijnmanagers) wordt uitgevoerd. Onderzoek naar de personeels-func-
tie wordt dan doorgaans gedomineerd door een professionaliserings-
perspectief (zie Van Beers en Bastelaer, 1982; Biemans, 1998). Daarbij wordt
vooral gekeken naar de aard van de problemen waarmee de beroepsgroep
geconfronteerd wordt; naar de kennis en methoden die men hanteert bij de
oplossing daarvan, en naar de mate van legitimatie van de positie van de
beroepsbeoefenaren (door klanten) binnen de organisatie. Het is deze een-
zijdige aandacht voor louter intra-organisatorische processen en factoren
die we in dit artikel willen doorbreken.
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Omdat er weinig eenstemmigheid bestaat over de termen sociaal beleid,
personeelsbeleid en personeelsfunctie is eerst enige begripsverheldering
noodzakelijk (par. 1). Daarna zullen we in paragraaf 2 deze begrippen plaat-
sen in het eerder door ons ontwikkelde analyse- en onderzoeksmodel met
betrekking tot arbeidsrelaties.

Ervan uitgaande dat de personeelsfunctie onderdeel uitmaakt van een bre-
der instutionaliseringsproces (net als andere professionele beroepen overi-
gens), is het van belang eerst na te gaan welke wortels aan het ontstaan van
de personeelsfunctie ten grondslag hebben gelegen. Daarbij gaat het er niet
om, oprtieuw een geschiedenis van de personeelsfunctie te schetsen, maar
veel meer dit institutionaliseringsproces te interpreteren in het kader van
het eerdergenoemde denkmodel van arbeidsrelaties. Daaruit zal naar voren
komen dat de personeelsfunctie ontstaan is als gevolg van spanningen die
inherent waren aan het organisatieproces en het zijn deze spanningen die
tot op de dag van vandaag de personeelsfunctie en haar beroepsbeoefenaren
parten spelen.
Om dat laatste aan te tonen, zullen we in paragraaf 4 nagaan hoe het mo-
menteel gesteld is met de kwaliteit van de personeelsfunctie in Nederland
door een aantal relevante onderzoeken de revue te laten passeren. Daarbij
zullen we ook aangeven hoe doorgaans vanuit een professionaliserings-
perspectief de resultaten van deze onderzoeken worden geinterpreteerd.
In paragraaf 5 zullen we tenslotte de resultaten van deze onderzoeken van-
uit een institutionaliseringsperspectief bezien. Vanuit dat perspectief is de
eerste vraag welke belangen de personeelsfunctie vertegenwoordigt en welke
plaats haar beroepsbeoefenaren innemen in het geheel van actoren. Bezien
vanuit deze vraag zullen we tot de conclusie komen dat de matige kwaliteit
van de personeelsfunctie samenhangt met haar neiging tot overschatting
van haar eigen positie en aan de dubbelzinnigheid die eigen is aan de acti-
viteiten die zij uitvoert. Op basis van deze analyse zullen we tenslotte en-
kele aanbevelingen doen met betrekking tot de positionering van deze
organisatiefunctie in het totale veld.

1 Sociaal beleid, personeelsbeleid en de personeelsfunctie

1.1 UITGANGSPUNTEN

Termen als sociaal beleid en personeelsbeleid, zo blijkt keer op keer, zijn
beladen begrippen. Anders dan andere domeinen van ondernemingsbeleid
warden deze niet omschreven als 'technische' functies die ontstaan zijn als
gevolg van een verdergaand differentiatie- en integratieproces in en van
organisaties, maar als ideologische categoriein met een sterk waarde-
gebonden lading. Zo is een voortdurend vraagstuk in de discussie over so-
ciaal en personeelsbeleid of dit beleidsdomein eigen doelstellingen (bedoeld
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wordt: andere dan ondernemingsdoelstellingen) heeft of moet hebben, en
zo ja welke deze dan wel zouden zijn. Met de termen doelmatigheid en
rechtvaardigheid (Van Zuthem, 1984) wordt dit verschil in orientatie tussen
algemeen ondernemingsbeleid en sociaal en personeelsbeleid pakkend weer-
gegeven.

Vanwege deze ideologische geladenheid is het noodzakelijk om ons stand-
punt met betrekking tot de herkomst en functie van ideologie6n in sociolo-
gische zin, zoals we dat in de inleiding en verantwoording in navolging van
Watson (1977: 16-17) verwoord hebben, in de herinnering terug te roepen .

Uitgangspunt is dat we leven in een wereld met schaarse middelen en voor-
zieningen, die niet gelijk verdeeld zijn over individuen. Daardoor ontstaan
niet alleen variaties in individuele belangen, maar ook relaties tussen indi-
viduen die vermeende of reele belangen met elkaar delen. Cruciaal voor het
ontstaan van sociale groepen is de ontwikkeling van ideeen, waardoor deze
latent objectieve belangen worden verwoord, een bewustzijn van het ge-
meenschappelijk belang wordt gecreeerd en waarmee een sociale groep kan
worden gemobiliseerd. Een dergelijke groepsideologie heeft dus tot doel
bestaande belangen te benadrukken, waardoor de groepsidentiteit wordt
versterkt en groepsbelangen gelegitimeerd worden ten opzichte van andere
groepen. Sommige groepen zijn succesvoller in dit proces dan andere, waar-
door verschillen in macht ontstaan die de basis vormen van een politieke
structuur. Voor een sociologische benadering van de personeelsfunctie be-
tekent dit, dat bezien moet worden welke belangen gediend worden en bin-
nen welke machtsstructuren deze functie een plaats krijgt.

Zonder te vervallen in de klassiek-marxistische tegenstelling tussen kapi-
taal en arbeid, gaat het in het geval van arbeidsrelaties enerzijds om groe-
pen die belang hebben bij de inzet van en controle over arbeid (om andere
(eigen) doelen te realiseren) en anderzijds om groepen die hun arbeid ter
beschikking stellen. De wijze waarop deze groepen met elkaar omgaan, hurt
belangen verdedigen en normen en regels ontwikkelen omtrent de inzet
van arbeid, vormt de kern van het sociale en personeelsbeleidsproces. De
positie en plaats van de personeelsfunctie kan alleen maar goed begrepen
worden wanneer we deze functie beschouwen als onderdeel van dit proces.
Dat bedoelen we ook met onze eerdere uitspraak dat personeelsbeleid en
de personeelsfunctie alleen maar goed begrepen kunnen worden wanneer
we ze bezien in het licht van een breder institutionaliseringsproces rond
arbeid. Ook het professionaliseringsproces van de beroepsgroep vormt een
onderdeel van dat institutionaliseringsproces en dient dan ook in het licht
daarvan beschouwd te worden.
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1.2 TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING

Hoezeer termen als personeelsbeleid, personeelsfunctie en personeelswerk
voor zich lijken te spreken, toch zijn eenduidige definities niet gemakkelijk
te vinden. Al eerder merkten we met Ramondt (1976) op dat dit gebrek aan
eenduidigheid juist een kenmerk van dit beleidsdomein is. Ook de verhou-
ding tussen de termen personeelsbeleid, sociaal beleid en personeelsfunctie
is verre van helder. Om dat te illustreren beginnen we met de omschrijving
van personeelsbeleid zoals die door Buitendam (1979: 23) is gegeven.
Deze auteur onderscheidt drie gezichtspunten met betrekking tot dit con-
cept:
1 personeelsbeleid opgevat als een aspect van een geheel van waarden (het

waarom van de activiteit);
2 personeelsbeleid opgevat als een geheel van methoden en technieken

(hoe te realiseren);
3   personeelsbeleid als een specifieke organisatiefunctie, al of niet gecon-

centreerd binnen een gespecialiseerde afdeling (door wie).

Bij het eerste gezichtspunt wordt personeelsbeleid opgevat als een complex
van waarden die richtsnoer zijn voor het handelen met betrekking tot de
factor arbeid en arbeidsverhoudingen binnen de onderneming. Deze vor-
men in de ogen van Buitendam een uitdrukking van de (organisatie)cultuur.
Deze waarden bestaan naast andere waarden, zoals economische (bijv. over
doelmatigheid) en maatschappelijk/ethische (bijv. over een rechtvaardige
samenleving) en professionele waarden (bijv. over doelgroep en kwaliteit).
Waardenprioriteiten, zo stelt Buitendam, wisselen in de tijd o.a. als gevolg
van wijzigingen in de institutionele betrekkingen en machtsverhoudingen
tussen sociale categorieen.

Het tweede gezichtspunt spreekt voor zich: hier wordt personeelsbeleid
opgevat als de technische instrumentatie van het beleid: met welke metho-
den en technieken worden gestelde doelen gerealiseerd?

Bil het derde gezichtspunt ligt het accent op de taak- en verantwoordelijk-
heidsverdeling met betrekking tot de activiteiten die in een organisatie ver-
richt worden bij de voorbereiding, formulering en uitvoering van beleid ten
aanzien van de individuele en sociale aspecten van de tewerkstelling. Vaak
wordt de personeelsfunctie verengd tot die (staf)afdeling die met gespecia-
liseerde medewerkers in het bijzonder betrokken is bij deze activiteiten.
Buitendam reserveert daarvoor de term georganiseerde personeelsfunctie.

Opvallend is dat Buitendam in dezen geen keuze maakt. Door de aard van
zijn studie (naar de werkwijze van personeelsafdelingen) concentreert hij
zich verder op de derde omschrijving: personeelsbeleid als de (georgani-
seerde) personeelsfunctie binnen een organisatie.
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1.2.1 Sociaal (ondernemings-) beleid

Voor de eerstgenoemde omschrijving van Buitendam zouden we veel liever
de term sociaal (ondernemings)beleid reserveren. Van Dijck (1986, 1996)
omschrijft dit als dat deel van het algemeen beleid dat is gericht op het in
sociaal opzicht doelmatig, doeltreffend en aanvaardbaar functioneren van
de arbeidsorganisatie. Deze omschrijving wordt o.a. ook overgenomen door
De Jong (1987) Sociaal beleid, zo stelt Van Dijck, kent zowel een extern als
een intern aspect. Bij het extern aspect gaat het om de sociale gevolgen van
ondernemingsbeleid; het interne aspect betreft de sociale voorwaarden van
het te formuleren algemene beleid. Uit deze omschrijving komt duidelijk
naar voren dat het bij sociaal beleid gaat om de 'waardering' van sociale
gevolgen van ondernemingsbeleid enhet handelend optreden op grond van
deze waardering. Sociaal (ondernemings)beleid verwijst vooral naar het
waardeaspect van het ondernemingsbeleid.
In tegenstelling tot Van Dijck zouden we sociaal (ondernemings)beleid geen
deelbeleid, maar een aspect van beleid willen noemen: het is dusdanig ver-
bonden met andere aspecten van ondernemingsbeleid (technische, econo-
mische en financiJle) dat de suggestie van een af te bakenen deelbeleid moet
worden vermeden.2 Vandaar ook dat we liever spreken van sociaal
ondernemingsbeleid.
Het sociale beleidsaspect van een onderneming handelt in hetbijzonder over
waarden en normen die men in acht neemt bij de tewerkstelling van en de
omgang met personeel. Het voorvoegsel 'sociaal' is in deze betekenis neu-
traal bedoeld: het betreft geen kwaliteitsaanduiding van het beleid, maar
het verwijst naar het object van normering, namelijk naar de arbeidsrelaties
in organisaties. Een arbeidsorganisatie is immers naast een economische
doelorganisatie ook een sociaal (relationeel) samenwerkingsverband.
Het sociaal beleid, zo stelt De Jong (1987), komt tot stand in een maatschap-
pelijk krachtenveld waarbij werkgevers(organisaties), werknemersorganisa-
ties en de overheid zijn betrokken. Hoewel deze constatering op zich juist
is, moet daarbij wel worden aangetekend dat dat een typische invulling is
van het zogenoemde Rijnlandse model van arbeidsverhoudingen, waarbij
de coOrdinatie van arbeid binnen ondememingen wordt gereguleerd en
gelegitimeerd door een tripartiet besluitvormingsstelsel (Vos en Buitelaar,
1996). We komen daar later nog uitvoeriger op terug.
Een met De Jong en Van Dijck vergelijkbare opvatting treffen we aan bij
Paauwe, die sociaal beleid omschrijft als'het geheel van regels welke voort-
vloeien uit de relaties tussen werkgevers, werknemers en gespecialiseerde
overheidsinstellingen, danwel particuliere instanties, welke door werkge-
ver en werknemers in het leven zijn geroepen. Deze regels betreffen de werk-
plek en werkgemeenschap en de betrekkingen tussen de drie bovenge-
noemde partijen' (Paauwe, 1989: 54).
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Sociale beleidsontwikkeling vindt dus niet geisoleerd in een arbeids-
organisatie plaats, maar dit proces maakt deel uit van een breder maatschap-
pelijk proces waarin actoren hun belangen articuleren en komen tot de for-
mulering van voorwaarden (expliciet of impliciet) waaronder arbeid in or-
ganisaties kan worden ingezet. Sociale beleidsontwikkeling is eerst en vooral
een waardegenererend en normstellend proces, dat zich minstens voor een
deel buiten organisaties afspeelt.

1.2.2 Personeelsbeleid

De term personeelsbeleid heeft veel meer betrekking op de specifieke doel-
bepaling en middelenallocatie om die doelen te bereiken binnen arbeids-
organisaties. In die zin valt deze term veel meer samen met het tweede ge-
zichtspunt dat Buitendam onderscheidt. De termen sociaal beleid en
personeelsbeleid zouden wij zeker niet willen zien als elkaars 'substituut',
zoals Van Haaren (1983) voorstelt. Deze stelt voor om te spreken van sociaal
beleid wanneer het intern gevoerde beleid ook doordacht wordt in zijn ge-
volgen voor de samenleving, terwijl dat bij personeelsbeleid niet het geval
is. In onze ogen vormen externe gevolgen altijd een aspect van personeels-
en sociaal beleid (vgl. de omschrijving van Van Dijck in dezen). Het wezen-
lijke onderscheid is dan ook veel meer gelegen is in het feit dat het sociale
beleidsdenken een uitkomst is van maatschappelijke ontwikkelinger,3 en
van interactieprocessen tussen actoren die voorwaarden stellen aan het
ondernemingsbeleid, terwijl personeelsbeleid een specifieke organisatori-
sche invulling van dit sociaal beleidsdenken is.

1.2.3 De personeelsfunctie

Wat Buitendam onder zijn derde gezichtspunt op personeelsbeleid beschrij ft,
zouden wij de personeelsfunctie willen noemen. Deze term is overigens nog
onduidelijker dan de twee voorafgaande. Soms wordt onder de
personeelsfunctie een geheel van activiteiten verstaan (Heemstra et al. 1985;
Buitendam, 1979); soms de organisatorische taak- en verantwoordelijkheids-
toedeling met betrekking tot deze activiteiten (De Jong, 1987) en soms de

personeelsafdeling en/of de beroepsgroep (Van Beers en Bastelaer, 1982).
Bij de eerste invulling ligt het accent op de vraag wat gedaan wordt; bij de
tweede op de vraag wie wat moet doen en bij de derde invulling draait het
vaak om de vraag welke taken en verantwoordelijkheden worden toebe-
deeld aan daarvoor speciaal opgeleide functionarissen (de beroepsbeoefe-
naren).
Deze vermenging van betekenissen heeft er o.a. toe geleid dat de personeels-
afdeling wordt gezien als drager en uitvoerder van het sociaal- en personeels-
beleid en bovendien, en dat is nog belangrijker, dat er een ontkoppeling
plaatsheeft van intern-organisatorische reguleringsactiviteiten en externe
regulerende activiteiten door andere partijen. Essentieel is echter dat de
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personeelsfunctie, opgevat als al die activiteiten die gericht zijn op de regu-
lering van de individuele en sociale aspecten van de tewerkstelling, als enige
organisatiefunctie, een externe pendant heeft in het stelsel van arbeids-
verhoudingen.
Dat betekent dat de regulering van arbeidsrelaties geen louter intra-organi-
satorische aangelegenheid is, maar dat arbeidsrelaties mede onder regie staan
van (het overleg tussen) werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties
en de overheid. Juist de verontachtzaming van dit feit heeft in onze ogen tot
veel verwarring geleid met betrekking tot de positie en plaatsbepaling van
de personeelsfunctie, zoals we later in paragraaf 4 en 5 zullen zien.
Dat wordt nog versterkt door een tweede punt van onderscheid met andere
organisatiefuncties, namelijk dat - hoe impliciet ook - het management van
arbeidsrelaties altijd een cruciaal en onlosmakelijk onderdeel is van ieder
managementproces en dat het daardoor onmogelijk is dat dit beleidsdomein
exclusief geclaimd wordt door Hn afdeling of door bepaalde gespeciali-
seerde functionarissen.4

2 Sociaal beleid, personeelsbeleid en de personeelsfunctie in het
licht van arbeidsrelaties

In het licht van het door ons gepresenteerde denk- en onderzoeksmodel
van arbeidsrelaties heeft de personeelsfunctie betrekking op de interne re-
gulering van arbeidsrelaties in organisaties. Daartoe worden allerlei instru-
menten ontwikkeld en toegepast op het terrein van beloning, opleiding en
selectie in de hoop dat daardoor de productieve inzet van werknemers ver-
beterd wordt. Deze sturing van personeel, zo stelt De Nijs (1997), staat mede
onder invloed van eisen en verwachtingen van andere partijen en van maat-
schappelijke opvattingen in dezen. Deze andere partijen zijn dan werk-
gevers(organisaties), werknemersorganisaties en de overheid. De relatie
tussen deze partijen wordt meestal aangeduid als het stelsel van arbeids-
verhoudingen (Van Voorden, Nagelkerke en De Nijs, 1994). Het object van
personeelsmanagement valt dan ook grotendeels samen met het object van
arbeidsverhoudingen. De tastbare resultaten van de interactieprocessen tus-
sen de eerder genoemde partijen zijn 'allerlei regels die hun neerslag vin-
den in wetten, collectieve arbeidsovereenkomsten en medezeggenschaps-
bepalingen. Die regels hebben met name betrekking op de wijze waarop de
leiding van ondernemingen'gebruik' mag maken van de factor arbeid' (De
Nijs, 1997).
In het door ons gepresenteerde model wordt deze beinvloedende factor aan-
geduid als de (vanuit de individuele organisatie gezien) externe regulering
van de arbeidsrelatie.
Arbeidsverhoudingen en het sociaal- en personeelsbeleid vormen, met an-
dere woorden, een 'siamese tweeling' (De Nijs, 1997). In het stelsel van
arbeidsverhoudingen worden de grenzen bepaald waarbinnen het perso-
neelsbeleid in een organisatie vormgegeven kan worden.5
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Maar er gebeurt meer. Juist omdat in het stelsel van arbeidsverhoudingen
de twee hoofdrolspelers in het economisch proces (werkgevers en werkne-
mers) hull belangen articuleren en tot compromissen komen, is het een be-
palende factor voor de vraag wat wel en wat niet betamelijk sociaal beleid
wordt geacht. Met andere woorden: het stelsel van arbeidsverhoudingen is
niet alleen een 'rule-making machinery' (Van Voorden et al., 1994), maar
ook een belangrijk waardenscheppend en normstellend instituut. Vandaar
dat wij in ons model deze externe regulering ook nauw gekoppeld hebben
aan algemeen sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen in de samenle-
ving als geheel. De ontwikkeling van sociale beleidskaders is dan ook geen
zaak van de ondernemer alleen, noch van de personeelsfunctie, maar een
maatschappelijke aangelegenheid waarbij georganiseerde belangengroepen
de hoofdrol spelen.
In die zin vinden wij het onderscheid tussen sociaal beleid (in de zin van
een waarden- en normstellend proces) en personeelsbeleid (als organisatie-
specifieke invulling daarvan) ook zo belangrijk (zie par. 1.2.1 en 1.2.2): so-
ciaal beleid is een breder maatschappelijk proces van waarden- en norm-
stelling met betrekking tot de inzet van arbeid; personeelsbeleid is de feite-
lijke invulling en uitwerking daarvan in een specifieke arbeidsorganisatie.
Het betekent ook dat de personeelsfunctie slechts begrepen kan worden te-
gen de achtergrond van maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen.
Voor een goed begrip van dit institutionaliseringsproces zullen we in de
volgende paragraaf eerst ingaan op de ontstaansgronden van de personeels-
functie.

3           Ontwikkeling van de personeelsfunctie

3.1 ONTSTAANSGRONDEN

Ten aanzien van de vraag welke factoren hebben bijgedragen aan het ont-
staan van de personeelsfunctie (in casu activiteiten die voortvloeien uit de
tewerkstelling van personeel in organisaties) wordt verwezen naar een aan-
tal ontstaansgronden (zie Ritzer en Trice, 1969; Buitendam, 1979; Van Beers
en Bastelaer, 1982). De belangrijkste daarvan zijn:
-   zorg van particulieren omtrent het welzijn van werknemers;
-   angst van overheden dat de uitwassen van het prille industrialiserings-

proces zouden kunnen leiden tot het ontstaan van revolutionaire bewe-
gingen;- verdere rationalisering van de bedrijfsvoering, inclusief de inzet van men-
sen daarbinnen;

-   de invloed van gedragswetenschappelijke denkbeelden en
-   de opkomst van vakbonden als georganiseerde belangengroep.

Het zijn deze factoren die, volgens Ritzer en Trice, leiden tot een drietal
trends waaraan personeelsafdelingen in de beginjaren blootstaan:
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1  de 'welfare trend, which emphasized personnel as the department for
helping people in an organization and was further strengthened by
government legislation';

2   de 'professionalization trend, which grew out of the demand for exper-
tise in union negotiations, application of industrial psychology and other
behavioural sciences';

3 de'trash-can trend, which dumped burdensome or unpleasant tasks, not
clearly assigned to any other department' (Ritzer en Trice, 1969: 11).

In feite lopen in deze indeling twee dimensies door elkaar heen, namelijk
wat de functie van de activiteiten is (trend 1 en 2: welzijnsbevordering en
professionele expertise) en hoe taken in organisaties toegewezen worden
(trend 3: trash-can trend). Daarom kan deze driedeling in trends, wanneer
we uitsluitend naar de functie van activiteiten kijken, teruggebracht wor-
den tot twee hoofdfuncties, namelijk een controlerende en een verzorgende
functie. Miller en Coghill (1964) spreken dan ook van een 'welfarist' en een
'technicist' rationale van de personeelsfunctie, terwijl Watson (1977) het heeft
over de 'care' en'control' functie. Maar zelfs deze tweedeling is niet vrij van
overlap, wanneer we de feitelijke ontwikkelingsgeschiedenis van de perso-
neelsfunctie van meer nabij beschouwen.

Hoewel zeker qua individuele intentie de eerste activiteiten met betrekking
tot personeel een humanitaire en charitatieve inslag hadden om de ernstig-
ste misstanden van de industriele ontwikkeling voor het welzijn van werk-
nemers te corrigeren, raakt deze trend al snel sterk verknoopt met de controle-
functie.6 Datblijkt onder andere uit het feit dat werkgevers al snel de welzijns-
beweging ondersteunen en stimuleren, omdat zij inzagen dat het toenemende
gebruik van formeel-rationele technieken'was potentially self-defeating and
that the meeting of material rationality (profit, growth or whatever) would
require measures which at first sight, might appear to contradict formally
rational calculative criteria. These were welfare measures.' (Watson, 1977:
38). Deze incorporatie van de welfare-trend in de controletaak van het ma-
nagement leidt volgens De Leeuw (1985) zelfs op den duur tot het ontstaan
van een nieuw specialisme: het bedrijfsmaatschappelijk werk, waar resten
var, de oorspronkelijke (en zuivere) welzijnsfunctie in ondergebracht wor-
den. Niet alleen het naast elkaar bestaan van de eerdergenoemde twee ra-
tionaliteiten, maar vooral de vermenging daarvan is een van de belangrijk-
ste oorzaken van de ambiguiteit van de personeelsfunctie. Alle activiteiten
worden feitelijk verricht in het belang van het management c.q. de werkge-
ver, terwijl de beroepsgroep zelf (en werknemers?) de idee koestert dat zij
ook de belangen van het personeel kan dienen door emancipatorische en
welzijnsactiviteiten te ontplooien.7 Of, om met de woorden van Watson te
spreken: 'Because the personnel specialist is, in the final analysis, an agent
of the employer he cannot be concerned with employee welfare, or social
justice per se. He is, however, forced to be concerned with such issues in
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practice because ignoring them will lead  to the eventual ineffectiveness of
formally rational techniques as low morale sets in, industrial conflict breaks
out, labour turnover increases dangerously or, ultimately, a potentially
revolutionary situation results from the general disaffection of labour'
(Watson, 1977: 55).
Met andere woorden: het ontstaan van een personeelsfunctie in arbeids-
organisaties is het gevolg van de noodzaak om iets te doen aan de inherente
spanningen die de rationele inzet van arbeid meebrengt. Welzijns- en
beheersgerichtheid van personele activiteiten zijn daarbij een twee-eertheid,
waardoor ze van nature een ambigu karakter hebben.

3.2 VERDERE ONTWIKKELING VAN DE PERSONEELSFUNCTIE

Er is echter nog een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de bestaande
ambiguYteit van de personeelsfunctie; een die meer in het bijzonder geldt
voor Noordwest-Europa (behalve Groot-Brittannia). Dat is (we merkten dat
reeds eerder op) dat de feitelijke activiteiten van de personeelsfunctie on-
derdeel vormen van een breder repertoire dat wordt ingezet ter regulering
van arbeidsrelaties. Meer algemene waarden, normen en regels met betrek-
king tot de inzet van arbeid worden in het zogenoemde Rijnlands model
gegenereerd door het collectieve overleg tussen werkgevers, werknemers
en overheid, waarbij deze partijen, uitgaande van het bestaan van machts-
verschillen tussen partijen, streven naar een compromis. Dit in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld het Angelsaksische model, waar machtsverschillen
worden ontkend of genegeerd (Vos en Buitelaar, 1996: 146).

De accenten die we in de geschiedenis van de personeelsfunctie zullen on-
derscheiden (zie verder), zijn alleen te verklaren door dit extern regulerings-
kader in de beschouwing te betrekken.

Lange tijd worden de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht, ge-
zien als een zaak van individuele werkgevers en werknemers. Het is zelfs
verboden voor zowel werkgevers als werknemers om zich te verenigen in
belangenorganisaties. Dat verbod hield echter geen stand in het licht van de
overduidelijke machtsongelijkheid tussen partijen. In Belgie werd dit ver-
bod in 1866, in Nederland in 1873 afgeschaft. Vanaf dat moment begonnen
werkgevers en werknemers zich te verenigen om op die manier hun belan-
gen beter te verdedigen (Van Hoof, 1996). Het zou echter nog lange tijd du-
ren voordat van echte onderhandelingspartijens sprake was en voordat de
vakbeweging werd opgenomen in het arbeidsbestel. Pas na de Tweede We-
reldoorlog krijgt het huidige geYnstitutionaliseerde stelsel van arbeids-
verhoudingen definitief zijn beslag. Dit stelsel is gebaseerd op wat Visser
'het historisch compromis tussen kapitaal en arbeid' noemt: 'De overheid
verklaarde zich garant voor handhaving van volledige werkgelegenheid en
de sociale zorg en zekerheid van haar onderdanen. Werkgevers behielden
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het recht op management, maar aanvaardden op bepaalde terreinen enige
mate van gezamenlijke regulering door het afsluiten van collectieve arbeids-
overeenkomsten en door een beperkte vorm van inspraak en medezeggen-
schap. De vakbeweging beperkte het gebruik van het stakingswapen tot
een middel voor hoogste nood. Zij werkte vrijwillig (Zweden, Duitsland) of
onder leiding van de overheid (Nederland en in bepaalde perioden ook
Belgie) mee aan een verantwoordelijke loonpolitiek, ondergeschikt aan de
hogere doelen van economische groei, exportbevordering, prijsstabiliteit,
werkgelegenheid en soms inkomensgelijkheid' (Visser, 1992: 237). Of, om
met de woorden van Mok te spreken: de vakbonden geven geleidelijk hun
strijd om arbeidstaakbeheersing op om zich verder te concentreren op de
beheersing van de arbeidsvoorwaarden (Mok, 1990: 59). Zo werd de vakbe-
weging, begonnen als oppositiepartij, onderdeel van een belangrijke
reguleringsinstitutie ten aanzien van de factor arbeid.

Deze rolverdeling heeft zijn weerslag op de personeelsfunctie, wanneer die
na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst op grote en georganiseerde schaal
van de grond komt. De eerste personeelsfunctionarissen worden gerekrute-
erd uit de sectoren van de loonadministratie (vanwege de nauwe relaties
met de uitvoering van sociale wetgeving en pensioenvoorziening) en van
de arbeidstechniek (vanwege de nauwe relatie daarmee met werk-
classificatiesystemen en tariefstelsels). De activiteiten die uitgevoerd wor-
den, zijn overwegend van administratief-beheersmatige aard (Haveman,
1973).

Alle activiteiten vinden bovendien in een sociaal isolement plaats: zij ston-
den rechtstreeks onder de regie van het management; andere partijen wa-
ren daar (op het ondernemingsniveau) niet bij betrokken. Anders gezegd:
veel werk van de personeelsfunctie bestond slechts uit uitvoering van be-
slissingen die elders (op landelijk en ondernemingsniveau) werden geno-
men.
Daar waar de personeelsfunctie activiteiten ondernam ter correctie van de
gevolgen van het rationaliseringsproces, gebeurde dat in een bedrijfspolitiek
isolement9 : de inrichting van het productieproces was de verantwoorde-
lijkheid van het management; de personeelsfunctie kon zich slechts in de
marge van deze bedrijfspolitiek bewegen.
De rust waarmee deze institutionele vorm werd geintroduceerd en uitge-
bouwd, hangt rechtstreeks samen met de gevolgen van de Tweede Wereld-
oorlog: door het oorlogsgeweld was er veel te herstellen en partijen bundel-
den hun krachten om dit huzarenstukje waar te maken. Het harmoniedenken
vierde hoogtij: voor articulatie van (deel)belangen was geen ruimte.

Een belangrijke omslag in het denken over de personeelsfunctie doet zich
voor in de jaren zestig. In die tijd komt de bestaande centralistische strtic-
tuur onder druk te staan en wordt ook de cultuur van samenwerking en
harmonie langzaam maar zeker uitgehold. De voornaamste reden voor deze
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verschuiving moet gezocht worden in de dynamiek die zich aan de voet
van het arbeidsbestel manifesteerde. Een complex van met elkaar samen-
hangende factoren heeft hierop ingewerkt: zoals de toegenomen welvaart,
de expansieve industrialisering (Nederland wor(it pas nu een echte indus-
triale natie), de opkomende rationaliseringsgolf, het stijgend opleidings-
niveau van werknemers, de krapte op de arbeidsmarkt en het ter discussie
stellen van de bestaande gezagsverhoudingen (De Nijs, 1997).
Deze omslag wordt mede beinvloed door een uitzonderlijke krapte op de
arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid op bijna alle niveaus en sectoren van de
arbeidsmarkt overtrof verre het aanbod. Dit bracht een aanzienlijke positie-
verbetering met zich mee van de factor arbeid op de arbeidsmarkt. Het ge-
volg was ook dat de tot dan toe rustige onderkant van het stelsel in bewe-
ging kwam: werkgevers gingen zwarte lonen betalen en werknemers wa-
ren door de vakbeweging hoe langer hoe moeilijker te disciplineren. Wilde
stakingen en oplopende ziekteverzuimcij fers waren het gevolg (De Nijs, 1997:
146-147).
Daarmee breekt een cruciale periode aan voor de personeelsfunctie, die tot
op de dag van vandaag haar nog parten speelt. Voor het eerst wordt zij
onderdeel van een breder machts- en verdelingsvraagstuk. Verschillende
partijen mengen zich in de machtsstrijd (die in feite gaat over een herdefinitie
van de ruilrelatie) die aan de basis van het stelsel losbrandt. De vakbewe-
ging probeert haar greep op haar aanhang te herstellen door de introductie
van bedrijvenwerk, om zodoende een stem in de ondernemingspolitiek te
verwerven. Werkgevers reageren met de invoering van werkoverleg en het
starten van werkherstructureringsexperimenten, niet om de kwaliteit van
werk als zodanig te verbeteren, maar om het (ongewenst) verloop en ver-
zuim te keren. De overheid tenslotte gaat op zoek naar mogelijkheden om
de inspraak van werknemers in het bedrijfsbeleid beter gestalte te geven
door de Wet op de Ondernemingsraden aan te passen. In 1971 werd het
zogenoemde duaal principe in de Wet op de Ondememingsradenio van
kracht: naast behartiging van het algemeen belang van de ondernerning,
wordt er ook ruimte gecrederd voor behartiging van specifieke werknemers-
belangen (zie Bakels, 1992; De Nijs, 1987). Deze interventies betekenen niet
alleen dat het machts- en verdelingsvraagstuk uitdrukkelijk in de onderne-
ming aandacht krijgt, maar ook dat nieuwe actoren zich melden en een plaats
opeisen bij de regulering van de factor arbeid. Daarmee komt aan de tot dan
toe niet in twijfel getrokken positie van de personeelsfunctie een eind. Zij
moet haar positie in concurrentie met andere partijen bevechten en legiti-
meren.11 Ramondt (1976) spreekt in dit verband van een identiteitscrisis: als
beroepsgroep moet men positie kiezen en deze legitimeren.

Bij het zoeken en legitimeren van een positie in het krachtenveld van act-
oren kiest de beroepsgroep daarbij voor de weg van (verdergaande) profes-
sionalisering (zie Personeelsbeleid, 1973). Met andere woorden: men pro-
beert 'relevante anderen te overtuigen van de verklaring en zingeving van
dat deel dan de werkelijkheid dat men tot haar taakveld rekent' (Mok, 1973:
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12). Mok schetst daarbij een drietal gronden die gebruikt kunnen worden
om die legitimering te bereiken: kennis, macht, en agogische actie (Mok,
1973: 24; zie ook Van Delden,12 1991).
Rationele kennis op een specifiek terrein heeft bijzondere legitimerende
kracht. Vooral wanneer die kennis exclusief is, slechts na een uitgebreid
scholingsproces verkregen kan worden en van bijzondere betekenis is voor
een organisatie (zie ook Hickson et al., 197113).
Macht is een tweede legitimeringsbron. Voor veel professionals in arbeids-
organisaties is referentiemacht de voornaamste machtsbron: men ontleent
macht aan het feit dat men een relatie onderhoudt met leden uit een in de
samenleving (c.q. organisatie) dominante klasse. Via een systeem van
patronage ontlenen beroepen in loondienst hun machtsbasis: de opdracht-
gever bepaalt waaraan behoefte bestaat, terwijl de beroepsbeoefenaar zelf
de manier van behoeftebevrediging en probleemoplossing bepaalt (Mok,
1973: 29 e.v.).
De derde legitimeringsgrond noemt Mok agogische actie: de beoefenaren
houden bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteiten rekening met de vra-
gen en behoeften van hun directe afnemers van diensten (ibid.: 32 e.v.).
Wanneer we deze (mogelijke) legitimeringsgronden afzetten tegen het be-
roep en de activiteiten van personeelsfunctionarissen in die tijd, dan kun-
nen we tot geen andere conclusie komen dan dat deze professionaliserings-
strategie een doodlopende weg zou worden.
In de eerste plaats was (en is) het kennisdomein van de personeelsfunctie
verre van onomstreden: niet zijzelf bepaalden tot nu toe het takenpakket,
maar het management van de onderneming, waardoor het te dekken ter-
rein verre van homogeen was (denk aan de trash-can-functie zoals die door
Ritzer en Trice werd onderscheiden). Bovendien is het een terrein, zo heb-
ben we eerder in navolging van Van Hoof (1987) opgemerkt, dat ook door
anderen, ook qua kennisbeheersing, binnen de organisatie geclaimd wordt.
In de tweede plaats kon de dienstverlening aan derden (agogische actie in
de woorden van Mok) geen legitimatiegrond bieden, omdat daarbij onrnid-
dellijk de vraag rijst wie de belangrijkste afnemers zijn van de diensten van
de personeelsfunctie (het personeel of het management).
En tenslotte is duidelijk dat de functie haar (referentie)macht ontleent aan
het management. Slechts door de sterke vermenging van de controle- en
care-functie kan de indruk ontstaan dat de personeelsfunctie ook de belan-
gen van het personeel kan behartigen. Maar dit is slechts schijn. Daarvoor
roepen we nogmaals de uitspraak van Watson in herinnering: 'in the final
analysis, as an agent of the employer he cannot be concerned with employee
welfare, or social justice per se' (Watson, 1977).
Daarbij komt dan nog dat de beroepsgroep (zeker in die tijd) maar matig
georganiseerd was, een grote heterogeniteit (in opleiding en ervaring) ver-
toonde en gemakkelijk substitueerbaar was: met relatief weinig moeite kon
de functie snel door anderen worden overgenomen14 (Buitendam en
Wasseur, 1982).
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In vergelijking met 'klassiek' professionele beroepen ontbeert de beroeps-
groep dus een duidelijk af te bakenen en onomstreden kennisdomein; een
cliantgroep met welomschreven behoeften; een eenduidige machtsbasis en
een hechte organisatie als beroepsgroep.

Samengevat kan men zeggen dat het pleidooi voor professionalisering in
die tijd gebaseerd was op een verkeerde analyse van de situatie: de identi-
teitscrisis ligt enerzijds besloten in de aard van de personeelsfunctie zelf
(een slecht begrensd en door meerdere actoren geclaimd kennisdomein), en
anderzijds door haar positie ineen politiek krachtenveld15, waar zich nieuwe
partijen aandienden die waren gebaseerd op en georganiseerd rond een veel
duidelijker belangencomplex, namelijk die van werknemers of van werkge-
vers. De Nijs beschrijft die precaire positie als volgt: 'Met name de uitvoer-
ders van dat beleid (personeelsbeleid, FKL) raken als het ware ingeklemd
tussen enerzijds de ondernemingsleiding en anderzijds groepen van werk-
nemers en vakbonden. Dit leidt in de praktijk vaak tot een tweeslachtig ka-
rakter van het personeelsbeleid. Het moet tegelijkertijd passen in het
managementbeleid en aansluiten bij de verwachtingen en eisen van werk-
nemers. Kon voorheen de personeelsdienst nog beschouwd worden als een
functioneel verlengstuk van de ondernemingsleiding, nu wordt deze in toe-
nemende mate in een onderhandelingspositie tussen de ondernemings-
leiding en het personeel gedrukt. Het personeelsbeleid opereert daardoor
niet meer in een spanningsvrije ruimte. Personeelsafdelingen proberen dat
op te lossen door df een zwalkend beleid te voeren, waarbij men de ene keer
de kant van het management en de andere keer die van het personeel kiest,
6f door officiale doelstelligen van beleid16 te formuleren, die zo vaag zijn
dat iedereen ermee kan leven, df door te pleiten voor een meer onafhanke-
lijke positie (als professionele actor, FKL). Al deze pogingen liepen op niets
uit en zijn dan ook in de jaren tachtig weer van het toneel verdwenen' (De
Nijs, 1997: 151).

Wij zijn om een aantal redenen zo uitgebreid op deze periode ingegaan.
-   Ten eerste omdat het een periode is waar voor het eerst het legitirnatie-

vraagstuk van de personeelsfunctie zich in haar volle omvang manifes-
teert.

-   Ten tweede omdat deze positioneringsproblematiek van de personeels-
functie een blijvend en steeds weerkerend thema wordt. We zullen dat
laten zien aan de hand van onderzoeken naar de kwaliteit van de per-
soneelsfunctie, waarin door de jaren heen steeds weer deze rol- en legi-
timatieproblematiek (weliswaar in wat andere termen gesteld) de kop
opsteekt.

-  Ten derde toont deze periode aan dat de personeelsfunctie niet los ge-
zien kan worden van maatschappelijke, economische en institutionele
ontwikkelingen, sterker nog: daar vaak in hoge mate door wordt bepaald.
Het verzet tegen het centraal gezag, de verkrapping van de arbeidsmarkt
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en het in beweging komen van de basis van het stelsel van arbeids-
verhoudingen, zijn in de in het voorgaande beschreven periode juist de
aanleiding waardoor de tot dan toe onbesproken positie van de
personeelsfunctie ter discussie komt te staan.

-    Ten vierde laat de gehanteerde professionaliseringsstrategie17 van de be-
roepsgroep zien dat zij lijdt aan 'overdreven beleidspretenties en
beleidsovervraging' (Bolweg, 1982). Door de claim van een neutrale on-
afhankelijke positie geeft zij er blijk van, de achterliggende machts- en
legitimatieproblematiek niet of minstens onvoldoende te onderkennen
en manoeuvreert zij zich niet alleen in een steeds precairdere positie,
maar ook een die verder van het werkelijk machtscentrum af ligt.

Wanneer dan ook in de periode aan de eind van de jaren zeventig, begin
jaren tachtig, het economisch tij keert, verdwijnen de discussies over eigen
doelstellingen van sociaal beleid, over medezeggenschap en over professio-
nalisering van de personeelsfunctie weer naar de achtergrond. Dat betekent
echter niet dat daarmee de positie van de personeelsfunctie ook buiten dis-
cussie staat. Integendeel: juist in deze periode blijkt hoe precair deze positie
is: de personeelsfunctie wordt vooral van de kant van de ondernemings-
leiding bevraagd op haar meerwaarde. Daar deze maar moeizaam aantoon-
baar is, worden sociale beleidsafdelingen, zoals die in grote ondernemin-
gen in de loop der jaren zijn gegroeid, midden jaren tachtig ontmanteld.18

Een nieuwe periode lijkt voor de personeelsfunctie aan te breken met de
opkomst van het HRM-denken. Lijkt, want dit conceptueel bouwwerk dankt
zijn populariteit vooral aan haar hybride karakter (zie HRM-denkbeelden in
theoretisch perspecti€D waarin het klassieke spanningsveld tussen 'welzijn'
en 'beheersing' herkenbaar aanwezig blijft. Daardoor kan zowel verder-
gaande flexibilisering van allerlei aspecten van arbeidsrelaties alsook de
noodzaak van betere benutting en ontwikkeling van potentieel moeiteloos
naast elkaar verdedigd worden. Werkgevers omarmen de harde versie van
HRM (resources moeten op hun waarde geschat en behandeld worden), ter-
wijl personeelsfunctionarissen (en werknemers) vooral oog hebben voor het
zachte gedeelte van deze filosofie (human resources zijn een waarde op zich)
(Biemans, 1998, in druk).
Bovendien wordt juist in de HRM-filosofie de centrale en dominante positie
van de ondernemingsleiding in de vormgeving van arbeidsrelaties beves-
tigd en versterkt:
-  in het neoliberale klimaat worden economische omstandigheden

(globalisering en verhevigde concurrentie) als onontkoombaar gezien,
waardoor een proces van voortdurende waardebepaling en -afweging
Cook ten aanzien van de human resources), noodzakelijk is;19

-   meer dan voorheen wordt het principe gepropageerd dat de lijn verant-
woordelijk is voor het 'people management';
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-   en ten derde wordt het principe gehuldigd dat met de opkomst van een
nieuw type werknemer (hoger geschoold, professioneler en mondiger)
collectieve betutteling verleden tijd is. Deze werknemer, zo is de veron-
derstelling, verwacht een arbeidsrelatie op maat. Andere actoren (dan
de individuele werkgever en werknemer) hebben daar geen rol bij (zie
Sisson, 1994: 15).

Deze suprematie van het management wordt mede mogelijk gemaakt door
een verzwakte positie van de val<bonden, die zelf ook een legitimiteits-
probleem hebben (wie vertegenwoordigt men nog bij een dalende organi-
satiegraad?) en een overheid die zich meer afzijdig houdt en meer over wil
laten aan de werking van de markt.

De suggestie van toenemende centraliteit van het mensmanagement als ge-
volg van het HRM-denken (en daarvan afgeleid een sterkere positie van de
personeelsfunctie) is dus veel meer gebaseerd op de toegenomen macht van
het management om zaken in arbeidsorganisaties naar eigen inzicht te re-
gelen, de relatieve verzwakking c.q. terugtreding van andere actoren en het
hybride karakter van HRM-denkbeelden zelf.

Kortom: uit de ontwikkeling van de personeelsfunctie komt als het belang-
rijkste vraagstuk niet alleen naar voren dat men een tweeslachtige functie
vervult waarbij 'care'- (welzijns) en 'control'- (beheersings) aspecten nauw
met elkaar verweven zijn, maar ook dat haar positie in het totale veld van
actoren in sterke mate bepaald wordt door (en afgeleid is van) de macht en
strategie van andere partijen, die een duidelijker belang vertegenwoordi-
gen: de ondernemingsleiding aan de kant van werkgevers en aandeelhou-
ders; de vakbonden en andere vertegenwoordigende organen als
belangenbehartigers van medewerkers. De personeelsfunctie probeert een
keuze te ontlopen en schept daarmee voor haarzelf het grootste probleem.
Uit onderzoeken naar de kwaliteit van de personeelsfunctie komt dat di-
lemma in onze ogen helder naar voren. Daarover in de volgende paragraaf
meer.

4            Onderzoeken naar activiteiten en positie van de
personeelsfunctie

In het voorgaande hebben we betoogd dat de personeelsfunctie om meer-
dere redenen een dubbelzinnige functie is. In de eerste plaats worden twee
activiteitenpatronen met elkaar verenigd die op het eerste gezicht tegen-

20strijdig aan elkaar lijken te zijn, namelijk 'control'- en 'care'-activiteiten.
Die vermenging leidt tot grote rolambiguYteit, die nog wordt versterkt om-
dat de 'care'-activiteiten bij nadere analyse slechts bedoeld zijn om beheer-
sing van werknemersgedrag mogelijk te mal<en. Een tweede dubbelzinnig-
heid in de functie is dat zij als enige organisatiefunctie deel uitmaakt van
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een breder reguleringsregime dat zich ten dele buiten de organisatie afspeelt.
Een (op het oog) autonome organisatiefunctie blijkt bij nadere analyse on-
derdeel uit te maken van een politiek krachtenveld, die in belangrijke mate
haar positie en legitimiteit bepaalt. Pogingen om door middel van (verdere)
professionalisering zich aan dit krachtenveld te onttrekken, zijn dan ook
gedoemd te mislukken.
Deze dubbelzinnigheden komen in veel onderzoeken naar activiteiten en
kwaliteiten van de personeelsfunctie naar voren. In deze paragraaf zullen
een aantal van deze onderzoeken de revue passeren. De bedoeling daarvan
is om de resultaten die daaruit naar voren komen, in het licht van voor-
gaande analyse te (her)interpreteren. In de volgende en laatste paragraaf
zullen we dan onze eindconclusies formuleren.
Onderzoek naar activiteiten en kwaliteiten van de personeelsfunctie verto-
nen methodologisch gezien grote verschillen. In sommige gevallen bestaan
de data uitsluitend uit meningen van de personeelsfunctie zelf of uit me-
ningen en oordelen van het algemeen management. Dergelijke onderzoe-
ken geven in onze ogen een sterk vertekend beeld te zien, omdat daarbij
sociale wenselijkheid een te grote rol speelt. Wij beperken ons in deze para-
graaf tot een aantal, in onze ogen, wetenschappelijk verantwoorde onder-
zoeken.

Om aan te tonen dat de eerder aangehaalde positionerings- en legitimatie-
problematiek al vanaf het begin van haar ontstaan de personeelsfunctie par-
ten heeft gespeeld, gaan we eerst in op een tweetal onderzoeken die al wat
ouder zijn, maar die tevens aangemerkt kunnen worden als klassiekers op
dit terrein.

De titel van het boek waarin Ritzer en Trice (1969) hun onderzoek naar de
personeelsfunctie beschrijven, is op zich al veelzeggend: 'An occupation in
conflict'. Met dit conflict bedoelen ze de fundamentele rolambiguYteit die
aan het werk ten grondslag ligt: men verkeert in een veld van tegenstrijdige
verwachtingen waar men een oplossing voor moet zien te vinden. In 40%
van de onderzochte gevallen voeren bij tegenstrijdige verwachtingen
personeelsfunctionarissen een onafhankelijke koers (ibid.: 60). Personeels-

managers blijken echter wel een tweezijdig commitment te hebben. Deels

zijn ze betrokken op het beroep zelf; deels zijn ze sterk gebonden aan de
organisatie. Volgens deze onderzoekers is deze tweezijdige gebondenheid
een rechtstreeks gevolg van de ontwikkelingsgeschiedenis van het beroep.
Door de mengeling van ideologiein (welfare, trash-can en professionalism)
wordt de personeelsfunctie opgezadeld met weinig betekenisvolle taken,
die anderen niet uit willen voeren (trash-can),of taken met een inherent
lage status (welzijnstaken) en met taken die rechtstreeks in het belang van
de organisatie zijn. Daardoor voelen personeelsmanagers zich maar zeer
ten dele verbonden met hun beroep en vertonen ze een vrijwel evengrote
betrokkenheid met de organisatie.
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'This dual commitment is perpetuated byjorces which continue to pull the personnel
manager in both directions. One view which keeps him committed to the organisation
is that personnel administration involves no real expertise and that consequently
anyone can do the job I...1 To make his work l(fe meaning»l, the personnel manager
must supplement his commitment to the occupation with some degree Of
organizational commitment' (Ritzer en Trice, 1969: 45).

Desondanks suggereren Ritzer en Trice dat deze rolambiguYteit var, voorbij-
gaande aard kan zijn, wanneer het beroep erin slaagt zich verder te
professionaliseren en te ontdoen van de twee andere ideologiean, te weten:
de welfare- en trash-can-ideeen.

Dat laatste wordt echter door Watson (1977), in zijn studie van de
personeelsfunctie, betwijfeld. Het rolconflict is in zijn ogen niet van voorbij-
gaande aard, maar is structureel verbonden met de aard van de functie zelf

en de organisatorische en maatschappelijke context waarbinnen die functie
uitgeoefend wordt. Die spanning komt voort uit de 'unintended conse-
quenses' van materieel-rationele technieken, die de formeel rationele doe-
len van een organisatie (en van de samenleving als geheel) teniet kunnen
doen: 'If the management of organisations were to fail in some general way
to meet their goals through the failure to cope with the type of unintended
consequences of their policies, techniques, structures with which the
personnel function tends to cope, then each organisation would disintegrate,
so leading to the collapse of the societal mode of integration' (Watson, 1977:
203). Het is dus een illusie om te veronderstellen dat 'rolambiguYteit', of hoe
men de spanningen inherent aan de personeelsfunctie ook wil benoemen,
opgelost kunnen worden door het vak verder te professionaliseren.

Wanneer we onze blik op de Nederlandse situatie richten, dan is de studie
van Buitendam (1979) de eerste die systematisch licht werpt op de structuur
en het functioneren van personeelsafdelingen in industriele ondernemin-
gen in Nederland. Dit onderzoek doet niet zozeer uitspraken over de kwa-
liteit van de personeelsfunctie, maar wel over de tijdsbesteding van
personeelsafdelingen aan (clusters van) activiteiten. Uit de gegevens valt af
te leiden dat personeelsafdelingen (in de industrie) ten tijde van dit onder-
zoek (1974-1975) relatief veel tijd besteedden aan Aanpassing21 (gemiddeld
34,1%) en aan Personeelsbeheer 2 (gemiddeld 18,4%) en relatief weinig aan
Ontwikkeling23 (gemiddeld 11,2%) en aan Collectieve Betrekkingen24 (ge
middeld 3,9%). Buitendam noemt de eerste twee clusters dan ook de klas-
sieke terreinen van personeelsbeleid en de laatste twee de meer moderne,
wanneer hij stelt dat'in het tijdvak voor en na de Tweede Wereldoorlog het
Personeelsbeleid in betrekkelijk sterke mate werd beinvloed door de
'welzijnstraditie' en'de lessen van de Human Relations'.'Naast Personeels-
beheer met werving en selectie vanouds als ankerspil, duidden we Aanpas-
sing dan ook eerder aan als het 'traditionele' terrein van Personeelsbeleid.
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Het onderkennen van de betekenis van de werkstructuur en ontwikkelin-
gen in de arbeidsverhoudingen hebben geleid tot het ontplooien van activi-
teiten op het nieuwere gebied van Ontwikkeling. Het werkterrein Collec-
tieve Betrekkingen tekent zich evenwel nog maar zwak af en wij duiden het
daarom aan als het nieuwste terrein van personeelsbeleid' (Buitendam, 1979:
345)
Met dat laatste suggereert Buitendam dat deze activiteiten in de toekomst
qua tijdbeslag Zullen toenemen. Dat is echter maar zeer de vraag.25 Zijn
uitkomsten kunnen ook anders geinterpreteerd worden. De eerstgenoemde
terreinen zijn voornamelijk gericht op het beheer en de sturing van midde-
len, terwijl de laatste twee veel meer zijn gericht op het formuleren en legi-
timeren van doeleinden van sociaal beleid. De personeelsfunctie blijkt zich
dus meer te richten op het alloceren en reguleren van middelen dan dat zij
invloed uitoefent op de doeleinden van personeelsbeleid zelf. Dit is blijk-
baar voorbehouden aan andere actoren, zoals werkgevers- en werknemers-
organisaties in het stelsel van collectieve betrekkingen (waar de personeels-
functie weinig aandacht aan schenkt), en aan het lijnmanagement. De perso-
neelsfunctie is, met andere woorden, veel meer belast met de uitvoering
van door anderen bepaald beleid. Bovendien blijkt uit de aandachtsverdeling
ook hoezeer de personeelsfunctie hinkt op twee gedachten. Om in termen
van Ritzer en Trice te spreken: uit het activiteitenpatroon van de personeels-
functie blijkt dat de professionele ideologie (op het terrein van personeels-
beheer) hand in hand gaat met de welfare-ideologie (op het terrein van aan-
passing). De rolambiguiteit en legitimeringsproblematiek weerspiegelt zich,
met andere woorden, in het activiteitenpatroon zoals Buitendam dat in het
begin van de jaren zeventig registreerde.

Een andere studie werpt nog duidelijker een licht op de rolambiguiteit waar-
mee de personeelsfunctie beladen is. In het onderzoek van Van Beers en
Bastelaer naar stress bij personeelsfunctionarissen blijkt dat deze beroeps-
groep in vergelijking met andere groepen (middenkaderleden en beroeps-
militairen) meer stress ervaren als gevolg van rolonduidelijkheid, rolconflict
en werkbelasting (Van Beers en Bastelaer, 1982: 343). Deze stress is een ge-
volg van de onduidelijke positie van het sociaal beleid in de ondememing,
de vaagheid van dit beleidsdomein, zodat voortdurend implementatiepro-
blemen zich voordoen, en in de (slechte) relaties met andere actoren waar-
van men 'afhankelijk' is. Vooral met het lager en middenkader hebben

personeelsfunctionarissen doorgaans slechte relaties. 'Metbetrekking tot de
lager in hierarchie geplaatste clienten moet geconcludeerd worden dat de
beeldvorming over het personeelswerk gewoon slecht is. Het is deze groe-
pering niet zo duidelijk wat een afdeling als Personeelszaken doet en ze
verschilt ook in aanzier,lijke mate van mening met deze afdeling over de
aard van de problemen in het personeelsbeleid. Aangezien naast werk-
uitvoerenden ook het lager en middenkader tot deze groepering gerekend
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worden, moet geconcludeerd worden dat het merendeel van de doelgroep
van de personeelsfunctie en een aanzienlijk deel van diegenen door wie of
in samenwerking met wie het personeelsbeleid uitgevoerd wordt, niet zo
duidelijk weet wat pz doet en andere problemen signaleren dan Pz zelf'
(ibid.: 345). Dit impliciete oordeel over de kwaliteit van de personeelsfunctie
liegt er dus niet om. Van Beers en Bastelaer wijzen dan ook de ambiguYteits-
kwestie en legitimeringsproblematiek als de twee belangrijkste hoofd-
problemen van het beroep aan. Vooral ten aanzien van deze twee proble-
men leveren hun uitkomsten nog een opmerkelijk resultaat op. In de ogen
van de onderzoekers is het onderhouden van vertrouwertsrelaties met alle
geledingen een belangrijke zaak/taak voor personeelsfunctionarissen. Bij
het onderhouden van relaties kan men zichzelf tot de kant van het manage-
ment rekenen of zich identificeren met werkuitvoerenden. Wanneer men
zichzelf niet tot het management rekent maar werkuitvoerenden dat wel zo
percipieren, dan heeft men het meeste last van stress en de grootste werk-
belasting. Identificeert men zichzelf echter met het management zonder dat
werkuitvoerenden dat als zodanig percipieren, dan rapporteert men de
meeste werkvreugde en heeft men het minste last van stress en werkbelasting
(ibid.: 222). Kameleonachtig gedrag lijkt, met andere woorden, het meest
effectief te zijn.

Tot zover enkele onderzoeken die niet rechtstreeks een oordeel bevatten over
de kwaliteit van de personeelsfunctie, maar die via een omweg daar wel
enig licht op werpen. Er is echter een (overigens beperkt) aantal onderzoe-
ken die ook meer recent veel duidelijker kwaliteitsoordelen geven over de
personeelsfunctie.
In een onderzoek van Blom et al. (1994) wordt geconstateerd dat personeels-
afdelingen weliswaar redelijk goed scoren op de meer klassieke terreinen,
maar vooral tekortschieten op meer organisatorische domeinen, zoals op
het terrein van organisatieanalyse en -ontwerp. Bovendien zijn
personeelsafdelingen minder dan andere afdelingen betrokken bij de op-
stelling van beleidsplannen.26 De onderzoekers constateren ook een duide-
lijk verband met de opleiding van pz-medewerkers: medewerkers met een
klassieke (sociaal-agogische) opleiding scoren in de ogen van het manage-
ment slechter dan medewerkers die een andersoortige opleiding hebben
gevolgd. Vooral (gebrek aan) bedrijfskundige kennis blijkt bij dit oordeel
van doorslaggevende betekenis te zijn.

Een onderzoek, geinitieerd door de beroepsvereniging NVP, onder 240 Pz-
functionarissen en 60 lijnmanagers komt - uitgedrukt in een rapportcijfer -
tot een gemiddelde zeven voor aspecten als de kwaliteit van p&0-medewer-
kers, van de afdeling zelf, van het instrumentarium en van de mate van
klantgerichtheid (NVP/KVM, 1995). Op het eerste gezicht dus een ruime vol-
doende, maar nadere analyse leert dat sterke punten vooral liggen op de
'traditionele' taken als personeelsplanning, werving en selectie, beoorde-
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ling, enzovoorts, en dat daartegenover een top-5 van zwakke punten staat
op de terreinen: organisatieadvisering en interventiekunde; organisatie-
ontwikkeling; management, planning en beheer van eigen werkprocessen;
beleidsontwikkeling; de beroepshouding (waaronder de relatie met het
management en klantgerichtheid). Bovendien geeft 80% van de responden-
ten aan dat het hoog tijd is om het functioneren van de personeelsafdeling
te veranderen. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat van een perso-
nele afdeling die weet dat een andere opstelling vereist wordt, maar die nog
geen nieuwe plaats heeft weten te veroveren.

Ook op het terrein van beleidsvoering blij ft de personeelsfunctie achterlopen,
zo leert ons het zogenoemde Nederlandse deel van het Cranfieldonderzoel<27
(Hoogendoorn et al., 1992). Geautomatiseerde personeelsinformatiesystemen
zijn wijd verbreid, maar ze worden overwegend gebruikt voor op beheer en
registratie gerichte doelen, zoals lonen en salarissen, verzuim en verlof. En
dus niet om stuur- en kengetallen te genereren.
Uit hetzelfde onderzoek in 1995 wordt de conclusie getrokken dat welis-
waar het percentage van bedrijven toeneemt dat de vraag bevestigend be-
antwoordt dat het personeelsbeleid systematisch wordt geevalueerd, maar
men kan niet aangeven met welke instrumenten dat dan gebeurt. Meestal
gaat het om vergelijkingen met doelstellingen, feedback van het lijn-
management en vergelijkingen met voorafgaande jaren. Van benchmarking:
vergelijking met andere vergelijkbare bedrijven, is zelden sprake 28 (Hoogen-
doom et al., 1995).

Het meest recente onderzoek naar de kwaliteit van de personeelsfunctie
betreft dat van Biemans, die op basis van oordelen van klanten van perso-
neelsafdelingen (lijnmanagers en medewerkers) komt tot een aantal con-
clusies die grotendeels gelijk zijn aan de uitkomsten van de eerder vermelde
onderzoeken (Biemans, in voorbereiding). In de eerste plaats blijken de klan-
ten niet alleen onderling te verschillen in verwachtingen ten aanzien van de
personeelsfunctie (lijnmanagers verwachten vooral steun in de administra-
tieve sfeer en bij de bewaking van personele kosten; medewerkers hechten
vooral aan zekerheid door duidelijke regelgeving te eisen), maar men schat
de kwaliteit van de dienstverlening ook zeer laag in. Dit in tegenstelling tot
de personeelsfunctionarissen zelf, die een vrij rooskleurig beeld hebben van
de kwaliteit van hun werk. Het belangrijkste verschil tussen actoren typeert
Biemans als een verschil in optiek tussen klanten en de personeelsfunctie:
terwijl de eerste een zakelijke en pragmatische aanpak verwachten, richten
veel personeelsafdelingen hun energie op strategische vraagstukken waar,
zo lijkt het, niemand op zit te wachten.

Terzijde willen we hier nog opmerken dat de kwaliteit van de professie ook
negatief beinvloed wordt door de onduidelijke identiteit en positionering
van opleidingen voor dit beroepsveld. Als lid van de visitatiecommissie p&A
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opleidingen hebben we dat nogmaals aan de lijve kunnen ervaren (Visitatie-
rapport, 199D. De positionering van deze Hogere beroepsopleidingen in de
sociaal-agogische sector is al sinds jaar en dag omstreden. Los van deze
positionering blijkt ook de identiteit onduidelijk te zijn. Reeds in 1989 kwam
uit een onderzoek vanhet ITS (Van den Berg, 1989) naar voren dat HBO-P&A

afgestudeerden tekort schoten (in de ogen van de afnemende organisaties)
in arbeidsorganisatorische en bedrijfskundige kwalificaties. Diezelfde con-
statering werd drie jaar later gedaan in een deelonderzoek van de
Wetenschapsverkenning (Kluytmans, 1992) naar de identiteit en positione-
ring van deze opleidingen. Hoewel uit dat onderzoek bleek dat opleidingen
zich daar terdege van bewust waren, was de voorgenomen veranderings-
richting verre van eenduidig: hoewel gezegd wordt dat de veranderingen
zich bewegen in een meer bedrijfskundige orientatie van de opleiding, wor-
den als concrete vernieuwingsprojecten zeer uiteenlopende projecten ge-
noemd (Kluytmans, 1992; pag. 5).
Ook de eerder genoemde visitatiecommissie merkt dit gebrek aan overeen-
stemming omtrent de identiteit van het vak op. Als concreet uitvloeisel van
deze visitatieronde hebben de verenigde opleidingen zich momenteel gezet
aan het ontwikkelen van een gezamenlijk opleidingsprofiel (Dijkstra et al.,
1997). Daarin is onze suggestie om arbeidsrelaties aan de basis van dit pro-
fiel te leggen overgenomen en daarmee lijkt een meer omvattend en ge-
deeld opleidingsprofiel in de nabije toekomst tot de mogelijkheden te gaan
behoren.
Opleidingen voor dit werkveld op wetenschappelijk terrein bestaan slechts
uit afstudeerrichtingen en/of varianten, met uitzondering van de opleiding
Personeelswetenschappen in Tilburg. Dat ook in deze kringen de identiteit
en positie van de opleidingen verre van eenduidig is, blijkt al uit het feit dat
deze afstudeerrichtingen en varianten zijn ondergebracht bij zeer uiteenlo-
pende studierichtingen. In sommige gevallen maken ze onderdeel uit van
Bedrijfskunde (Groningen, Twente); van Economie (Amsterdam en Rotter-
dam) van Bedrijfs- en bestuurskunde (Nijmegen) en van Psychologie (Am-
sterdam, Groningen). Het zal duidelijk zijn dat de invulling van deze oplei-
dingen als gevolg daarvan ook zeer divers is. Alleen de Opleiding Personeels-
wetenschappen in Tilburg is gefundeerd op de eerder genoemde vier basis-
disciplines en lijkt daarmee een meer integrale benadering van arbeids-
vraagstukken voor te staan.
Deze versnipperde positionering en onduidelijke identiteit van opleidin-
gen komt ook de kwaliteit van de personeelsfunctie niet ten goede.

Uit het voorgaande zijn een aantal conclusies te trekken.
1    De personeelsfunctie bestaat (nog steeds) uit een hybride geheel van ac-

tiviteiten waarbij het accent ligt op zowel personeelsbeheer (vanuit een
professionele orientatie) als op zorg (vanuit een welfare-orientatie). Die
combinatie brengt een grote mate van rolambiguiteit bij de personeels-
functionaris teweeg.
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2     De verwachting zoals die in de jaren zeventig door Buitendam (alsook al
eerder door Ritzer en Trice) is uitgesproken dat moderne velden als
(organisatie)ontwikkeling en collectieve betrekkingen in belang toe zou-
den nemen is niet uitgekomen. Ook in onderzoeken van meer recente
datum blijkt de personeelsfunctie het beste te scoren met haar beheers-
activiteiten (NVP/KMV, 1994; Blom 1994; Biemans, 1998). De constatering
uit deze onderzoeken dat meer aandacht voor structurele variabelen als
organisatieanalyse en -ontwikkeling noodzakelijk is, is een teken dat de
personeelsfunctie ook heden ten dage geen of in ieder geval onvoldoende
aansluiting weet te vinden bij die aspecten in arbeidsorganisaties waar
momenteel veel aandacht naar uitgaat (het herontwerp van primaire pro-
cessen).

3    Zowel uit het onderzoek van Watson als uit het onderzoek van Van Beers
en Bastelaer komt al naar voren dat de personeelsfunctie moeite heeft
zich te positioneren in het totale krachtenveld van actoren binnen en
buiten de organisatie. Naast de eerdergenoemde rolambiguiteit worstelt
de functie voortdurend met een legitimeringsprobleem (aan welke kant
staat men en welke doelen moet men dienen). Ook deze legitimerings-
problematiek is heden ten dage nog steeds aan de orde van de dag, zo
blijkt uit de onderzoeken van Blom, Biemans en van Kooimans (NVP/
KVM 1995). In een nabespreking van dit laatste onderzoek wordt bijvoor-
beeld geconstateerd dat'er sprake is van verschillende belevingen (tus-
sen management en p-functie) die wellicht inherent zijn aan de verschil-
lende rollen van p&0 en management. Het is de vraag hoe deze kloof
tussen management en p&0 overbrugd kan worden' (Kooimans, 1995).

4   Als gevolg van het perspectief van waaruit de rolambiguiteit en legiti-
meringsproblematiek bekeken wordt (sterk intra-organisatorisch vanuit
een professioneel rolparadigma), worden oplossingen veelal gezocht in
herdefinieringen van rollen en versterking van het professioneel gehalte:
'Personnel administrators need to define their function and who their
clients are.' (Ritzer en Trice: 81); 'De relaties met het midden en lager
kader, werkuitvoerenden en de OR vragen om verbetering' (Van Beers en
Bastelaer: 346); 'Naast enige technische uitrusting is vooral het ter be-
schikking hebben van relationele en politiek/strategische vaardigheden
in dit verband van belang' (ibid.: 350); 'er zal gewerkt moeten worden
aan verbetering van de verstandhouding met het management (Kooi-
mans: 22). Meer structurele analyses (en oplossingen) ontbreken veelal.29

Ten dele is dit het gevolg van het perspectief van waaruit men naar de
personeelsfunctie kijkt: de personeelsfunctie wordt gezien als een van de
actoren binnen organisaties die voortdurend geconfronteerd worden met
machts- en legitimatievragen, omdat ze onvoldoende professioneel hun werk
verrichten. Het omgekeerde perspectief, namelijk dat de machts- en legiti-
matievraag de oorzaak is van de (inherente) rolambiguiteit, wordt onvol-
doende onderkend.
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5 Nadere analyse van de personeelsfunctie en conclusie

RolambiguYteit en het legitimeringsvraagstuk zijn de hoofdproblemen waar-
mee de personeelsfunctie worstelt. In deze laatste paragraaf zullen we deze
beide aspecten vanuit een meer structureel-sociologisch perspectief aan een
nadere analyse onderwerpen en van daaruit ook voorstellen doen hoe deze
problemen opgelost c.q. verminderd zouden kunnen worden. We beginnen
daarbij met het legitimeringsvraagstuk.

5.1 DE LEGITIMERINGSGROND VAN DE PERSONELE FUNCTIE

Een arbeidsrelatie is eerst en vooral een ruilrelatie. Aan de uiterste zijden
van deze relatie zijn twee partijen met ieder duidelijk afgebakende belan-
gen te onderkennen: de werkgever en de werknemer. Als alles goed gaat, is
de relatie tussen deze twee partijen in evenwicht. Maar het is altijd een wan-
kel evenwicht dat, als van een wip, voortdurend verandert. Die verande-
ring komt niet alleen voort door het verschil in gewicht tussen de (op de
wip) zittende partijen, maar ook door spelers die op de achtergrond een rol
spelen: spelers uit het collectieve veld der arbeidsverhoudingen. Deze spe-
lers geven zo nu en dan een zetje aan een van beide partijen en helpen zo in
het behoud of juist het veranderen van het wankele evenwicht.
Iedereen weet dat het draaipunt van een wip de slechtste plek is om op
plaats te nemen: je wordt er gauw duizelig en de kans om eraf te vallen is
daar het grootst. Toch heeft de personeelsfunctie lange tijd die plek probe-
ren te bezetten door als bemiddelaar op te treden tussen werkgevers- en
werknemersbelangen. Door verdere professionalisering hoopte men aan zich
aan de zwaartekracht van de wip te kunnen onttrekken. Die pogingen ble-
ken echter ijdel te zijn. Het gevolg van deze positionering was (en is) dat
geen van de andere partijen meer wist waar de functie voor stond, en de
uitvoerders zelf last hadden van overmatige werkbelasting en stress (zie
Van Beers en Bastelaer, 1982). De conclusie moet dan ook zijn dat er voor
een derde partij in het krachtenveld van werkgevers- en werknemers-
belangen geen plaats is.

De personeelsfunctie is een organisatorische functie die als partner van het
rnanagement (mede) vormgeeft aan effectieve en bevredigende arbeids-
relaties. De woorden partner en organisatorisch die we hier gebruiken, moe-
ten duidelijk maken dat de personeelsfunctie de belangen van het manage-
ment (of als men wil de belangen van de organisatie) dient en geen enkele
legitimeringsgrond kent om op te treden namens werknemers en hurt be-
langen.

Een tweede constatering moet zijn dat, gezien vanuit het vraagstuk van re-
gulering van arbeidsrelaties, de personeelsfunctie slechts 66,1 actor tussen
vele andere actoren is. We hebben al eerder geconstateerd dat er geen orga-
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nisatorische functie bestaat die, zoals in het geval van de personeelsfunctie,
ook een externe pendant kent. Het proces van sociale beleidsontwikkeling
en van instrumentering van dit beleid (personeelsbeleid) wordt mede be-
paald door de belangengroepen van werkgevers en werknemers. En ook de
overheid speelt in dezen een rol, omdat zij de vrije markt corrigeert daar
waar zij dat vanuit bepaalde perspectieven noodzakelijk acht. Op het ter-
rein van de arbeidsmarkt, van de arbeidsomstandigheden en van de arbeids-
verhoudingen zelf is de overheid, ondanks haar toenemend marktdenken,
nog steeds een vrij actieve partij. Daarnaast verdedigen werknemers hun
belangen binnen de organisatie via al of niet formeel geregelde vormen van
zeggenschap. De personeelsfunctie is derhalve maar een'halve' functie die,
wat haar macht en invloed betreft, in sterke mate afhankelijk is van andere
partijen. Wanneer dit onvoldoende onderkend wordt, leidt dat in termen
van Bolweg (1982) tot'overdreven beleidspretenties en beleidsovervraging'.
Vanuit die constatering heeft hij al eerder een pleidooi gehouden voor een
meer bescheiden positie van de personeelsfunctie.30 Op grond van het voor-
gaande delen we dat standpunt ten volle.
De personeelsfunctie zal moeten erkennen dat zij in het proces van sociale
beleidsontwikkeling in inhoudelijke zin nauwelijks een rol van betekenis
kan spelen. Inbreng in dit proces van belangenarticulatie en waarden- en
normstelling ten aanzien van de inzet van de factor arbeid in arbeids-
organisaties is voorbehouden aan de direct belanghebbenden: werknemers,
werkgevers en hun vertegenwoordigers binnen en buiten de organisatie.
Het woordje inhoudelijk is overigens cruciaal. In procedurele zin kan de
personeelsfunctie op verschillende manieren wel een belangrijke rol spelen
in het proces van sociale beleidsontwikkeling.
In de eerste plaats heeft zij een belangrijke functie om belangen van onder-
scheiden partijen zichtbaar en communiceerbaar te maken. Dat geldt zowel
voor belangen van het management, waar het gaat om consequenties van
voorgenomen beleid voor de effectiviteit van arbeidsrelaties, als voor de
belangen van werknemers. Meer concreet moet de personeelsfunctie zorg-
dragen voor open communicatiekanalen en overlegkaders waarbinnen par-
tijen (en individuen) hun belangen naar voren kunnen brengen. In geen geval
kan zij echter de rol van belangenbehartiger overnemen.
In de tweede plaats heeft de personeelsfunctie een belangrijke'social control'-
functie in die zin dat zij namens het management optreedt in het volgen en
signaleren van afwilkingen van gezamenlijk afgesproken beleid (normen)
ten aanzien van de inzet van arbeid. Deze functie van 'social controller,31
behelst het (samen met het management) opstellen van meetbare criteria
ten aanzien van de normen waaraan de organisatie in haar sociaal beleid
wil voldoen; het volgen van de uitvoering en het signaleren van afwijkin-
gen.32 Een dergelijke aanpak spoort ook met de algemene tendens om het
lijnmanagement integrale verantwoordelijkheid te geven. Ook bij vergaande
decentralisatie van bevoegdheden blijft het centraal management echter
eerstverantwoordelijk voor de ontwikkeling en handhaving van een consis-
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tent sociaal beleid. Om beslissingen en activiteiten op dit terrein te kunnen
ondernemen en onderbouwen is een adequaat beeld van de organisatie en
haar omgeving noodzakelijk. Niet de ontwikkeling van personeelsfilosofietin
behoort tot de taak van de personeelsfunctie, maar veel meer de toepassing
van technologieibn waarmee ontwikkelingen gevolgd kunnen worden en
via feedbackloops stukje bij beetje verbetering in de bedrijfsvoering aange-
bracht kan worden: social improvement through social engineering en social
control' (zie ook Teulings, 1995; Leijten, 1998).
In de derde plaats dient de personeelsfunctie in technisch-instrumentele zin
een belangrijke rol te spelen, niet alleen door methoden te hanteren om het
sociaal beleid in kaart te brengen, maar vooral ook door wegen aan te geven
hoe beleidsdoelen beter geeffectueerd kunnen worden.
Het zijn juist deze technisch-instrumentele vaardigheden in dienst van het
management en de organisatie, waar de personeelsfunctie haar bestaans-
recht en legitimiteit aan ontleent. Het veelal slechte kwaliteitsoordeel van
zowel het management als van medewerkers komt voort uit de verwaarlo-
zing van deze vaardigheden.33

5.2 DE ROLAMBIGUITEIT VAN DE PERSONELE FUNCTIE

De rolambiguYteit waar de personeelsfunctie onder gebukt gaat, heeft ten
dele te maken met de onduidelijk positionering in het krachtenveld zoals
dat hiervoor is beschreven. Voor een ander deel hangt het echter samen met
de dubbelfunctie die zij in de organisatie vervult: aan de ene kant ligt aan
haar ontstaansgrond een 'welfarist' rationale, ten grondslag; aan de andere
kant een meer technische rationale die gericht is op beheersing van
werknemersgedrag. Bovendien, en ook dat hebben we al eerder opgemerkt,
zijn deze twee rationaliteiten in de loop van de tijd nauw met elkaar ver-
bonden geraakt. De toepassing van materieel-rationele technieken kan na-
melijk niet-bedoelde gevolgen hebben die de formele rationaliteit van het
systeem aantasten. Uitval, verzuim, 'goldbricking' praktijken en recht-
streekse sabotage kunnen de ongestoorde werking van de arbeidsorganisatie
ernstig aantasten. Daarom zijn compenserende maatregelen nodig die, zo-
als Watson dat noemt, een schijnbaar welzijnskarakter hebben (Watson, 1977).
Daar komt bij dat de personeelsfunctie ook nog vaak 'misbruikt' wordt als
'trash-can' voor activiteiten die op geen enkele andere manier in de organi-
satie een plaats gegeven kunnen worden. Zo ontstaat een amalgaam van
activiteiten waarin niet alleen weinig consistentie in te ontdekken valt (en
die daardoor de werkelijke rol van de personeelsfunctie verduisteren), maar
die vooral ook de suggestie kunnen wekken dat deze activiteiten onderno-
men worden ter verbetering van het welzijn van werknemers als zodanig.34
Samen met de onduidelijke positionering van de personeelsfunctie leidt dat
tot grote rolonduidelijkheid.
Wat zou moeten gebeuren, is dat de activiteiten die toebedeeld worden aan
een personeelsfunctie, worden uitgezuiverd. Het probleem daarbij is echter
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dat de grens tussen zuivere welzijnsactiviteiten en activiteiten die bedoeld
zijn om negatieve consequenties van een te ver doorgevoerde materiele ra-
tionaliteit te compenseren, niet scherp te trekken valt.
Toch zouden we een pleidooi willen houden om binnen het totale activiteiten-
patroon van de personeelsfunctie te komen tot een meer consistente toe-
deling van taken. Daarbij kan het volgende onderscheid in drie soorten ac-
tiviteiten richtinggevend zijn.
In de eerste plaats gaat het dan om activiteiten die vanuit organisatorisch
oogpunt noodzakelijk zijn om arbeidsrelaties effectief en bevredigend te la-
ten verlopen. Over deze activiteiten zal weinig misverstand bestaan, omdat
het gaat om voornamelijk technisch-instrumentele activiteiten die in het
kader van vastgelegd sociaal beleid worden ondernomen. Zij vormen de
kernactiviteiten van de personeelsfunctie.

In de tweede plaats zijn momenteel een aantal activiteiten toebedeeld aan
de personeelsfunctie, die een zuiver welzijnskarakter vervullen en bijvoor-
beeld gericht zijn op versterking van de integratie en samenhang tussen
delen (te denken valt aan het bedrij fsmaatschappelijk werk, personeelsactivi-
teiten en collectieve verzekeringen en voorzieningen). Dergelijke activitei-
ten, die niet direct samenhangen met het functioneren van de organisatie
als geheel, zouden ondergebracht moeten worden bij personeelsvertegen-
woordigersorganen, zoals de ondernemingsraad of personeelsverenigingen.

In de derde plaats zijn er activiteiten te onderscheiden die gericht zijn op
versterking van de positie van de individuele medewerker in de organisatie
en daarbuiten. Ook deze laatste activiteiten zouden in meer directe zin ge-
koppeld moeten worden aan degenen die dat aangaat: de individuele me-
dewerker en/of diens vertegenwoordiger. Zeker nu in deze tijd het contrac-
tuele aspect van de arbeidsrelatie meer accent krijgt, nemen deze activitei-
ten, gericht op (versteviging van) de individuele positie van medewerkers,
in belang toe. Vakbonden hebben nog onvoldoende de slag gemaakt om de
collectieve belangenbehartiging samen te laten gaan met activiteiten gericht
op deze vormen van individuele belangenbehartiging. In het kader van de
versterking van de zelfstandige en ondernemende positie van de werkne-
mer, waar ook werkgevers mee gediend zijn, is verbetering van deze indivi-
duele belangenbehartiging en ondersteuning noodzakelijk. Daarbij moet niet
alleen gedacht worden aan juridische begeleiding bij conflicten, maar ook
aan zaken als loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriantaties, het leren han-
teren van netwerken enzovoorts. Het zou wenselijk zijn dat deze activitei-
ten niet meer ondergebracht worden bij de personeelsfunctie binnen een
organisatie, maar een plek krijgen die daar meer onafhankelijk van is. Ook
hier lijken werknemersvertegenwoordigende organen (i.c. vakbonden en
ondernemingsraden) de aangewezen actoren te zijn om deze verantwoor-
delijkheid op zich te nemen.
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Het zou van werkelijk vooruitstrevend en consequent sociaal beleid getui-
gen wanneer werkgevers deze activiteiten (minstens ten dele) zouden fi-
nancieren, maar de verantwoordelijkheid daarvoor uit handen zouden ge-
ven. Een dergelijk beleid past namelijk bij een volwassen arbeidsrelatie
waarin de onderscheiden belangen van partijen onderkend worden en ie-
dere vorm van paternalisme wordt vermeden.

5.3 NAAR EEN NIEUWE INVULLING VAN DE PROFESSIE

Het voorgaande pleidooi omtrent zowel de positie als het activiteitenpatroon
van de personeelsfunctie komt in feite neer op een verdere accentuering
van het managementkarakter van deze functie. De personeelsfunctie speelt
vooral een rol bij het volgen (monitoren) van de sociale beleidsontwikke-
lingen van een organisatie op grond van door werkgevers- en werknemers-
partijen overeengekomen normen. In procedurele zin bewaakt en bevor-
dert zij dit proces van waardeschepping en normstelling door communica-
tie- en overlegbevordering tussen partijen. Daarnaast speelt zij een zeer be-
langrijke rol bij de instrumentering en facilitering van dit beleid. Een derge-
lijke accentverlegging betekent ook dat arbeidsrelaties worden gezien als
een integraal onderdeel van het bedrijfsproces, waarbij de drie hoofd-
activiteiten (contracting, coordination en control) steeds op elkaar betrok-
ken worden.

Daarnaast zou op enigerlei wijze meer aandacht besteed moeten worden
aan de individuele positie van werknemers. Verdergaande differentiatie van
arbeidsrelaties en veel dynamiek in operationele relaties zal collectieve
belangenbehartiging hoe langer hoe meer bemoeilijken. Daarom is een meer
op het individu toegesneden dienstverlening gewenst. Dit past ook in het
streven van werkgevers om werknemers meer eigen verantwoordelijkheid
(bijvoorbeeld voor de loopbaan en arbeidsmarktkansen: employability) te
geven en hen in staat te stellen deze ook waar te maken (empowerment).
Contouren van deze splitsing van activiteiten tussen personeelsorgani-
satieactiviteiten en meer individugerichte activiteiten kan men aantreffen
in die organisaties die een mobiliteitscentrum hebben opgericht en/of sys-
temen van interim-functievervulling met andere organisaties onderhouden.
Dergelijke centra en systemen opereren relatief onafhankelijk van de staande
organisatie (zie bijv. Broekmeulen, 199535; Ten Thije en Van Es, 1997).

Met deze tweedeling in activiteiten is de vraag wie de uiteindelijke klant is,
eenvoudiger te beantwoorden: voor de 'social control-functie' is dat de or-
ganisatie (c.q het management) en voor de individuele dienstverlening de
individuele werknemer. Deze tweedeling zal verder betekenen dat voor de
onderscheiden functieterreinen ook in modern-professionele zin verschil-
len
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-  in kennis,
-   in methoden en technieken en
-   in persoonlijke bekwaamheden (cf. Van Delden, 1991) vereist zijn.

Zal voor de'social control'-functie vooral een breed inzicht in arbeidsrelaties
in een bedrijfskundige context vereist zijn, voor de individuele begeleidings-
functie is vooral meer individuele en sociaal-psychologische kennis vereist.
Zijn de methoden en technieken voor de 'social control-functie' vooral ge-
richt op organisatie- en managementontwikkeling, die van de individuele
begeleidingsfunctie zijn meer gericht op interventies op microniveau (indi-
vidu en groep).
Tenslotte zullen van diegenen die een'social control-functie' bekleden, vooral
algemene managementkwaliteiten vereist worden, terwijl bij individuele
begeleiding veel meer persoonlijke kwaliteiten als inlevingsvermogen, coun-
seling en coaching van belang zullen zijn.

Het zijn deze verschillen (in kennisdomeinen, methoden en persoonlijke
kwaliteiten) die ook de vraag oproepen of opleidingen niet alleen qua in-
houd aan een grondige vernieuwing toe zijn, maar ook of voor de onder-
scheiden functies geen aparte opleidingsroutes gecreeerd zouden moeten
gaan worden.

Noten

1 Instituties worden hier opgevat als 'richtinggevende patronen die vaststellen wat de pas-
sende, rechtmatige of verwachte handelingswijzen in bepaalde omstandigheden zijn' (cf.
Parsons, in Adriaansen, 1985). Het proces van institutionalisering waar Watson op doelt,
betreft dan de regulering van de inzet en het 'gebruik' van arbeid in arbeidsorganisaties.
Professionalisering als strategie kan een onderdeel vormen van dit institutionaliserings-
proces, wanneer beroepsbeoefenaren voor het stellen en legitimeren van claims ten aan-
zien van macht op specifieke beroepsterreinen een beroep doen op deze 'ready-made
ideological resource'. Het professionaliseringsstreven van personeelsfunctionarissen vat-
ten we daarom in deze studie op als een onderdeel van een breder institutionaliserings-
proces.

2 Wanneer gesproken wordt over een deel van het ondernemingsbeleid, wekt dat ook snel
de suggestie dat er sprake is van onderscheiden handelingsterreinen met ieder eigen doel-
stellingen. Die discussie, die vooral in de jaren zeventig in alle hevigheid heeft gewoed (zie
o.a. Van Zuthem, 1967), komt o.i. voort uit het onjuiste uitgangspunt dat doelstellingen uit
het niets geformuleerd zouden kunnen worden. Gegeven ons uitgangspunt maken doel-

stellingen, net als andere waardegebonden uitspraken, deel uit van een groepsideologie
die gebaseerd is op onderliggende belangen. Bij de vraag welke sociale beleidsaspecten
gearticuleerd worden, moeten we onze aandacht niet zozeer richter·  op de aard van deze
uitspraken zelf, maar meer op de inbreng en macht van partijen die bij dit sociale beleids-

aspect betrokken zijn.
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3   Gebruik van termen als sociaal beleid, sociale zaken en sociaal jaarverslag hangt nauw
samen met de vermaatschappelijking van de onderneming zoals dat proces zich in de ja-
ren zeventig voltrok. Toen dat proces stokte en er sprake was van een zekere verzakelijking
van ondernemingsbeleid, raakten deze termen in onbruik en werden ze vervangen door
personeelsmanagement en personeelszaken of HRM-afdeling. Die verandering is een il-
lustratie van de samenhang van dit beleidsaspect met sociaal<ulturele ontwikkelingen in
de samenleving.

4    Vergelijk Van Hoof wanneer deze in zijn afscheidsrede zegt dat 'het beleid door allerlei
partijen en op allerlei niveaus tegelijk gevoerd en aangevochten wordt: in werkgroep, af-

deling, bedrij f, onderneming, concern, bedrijfstak, land en samenleving, door bazen, chefs,

directie, werknemers, ondememingsraden, vakbonden en overheid. De personeelsfunctie
verschilt daarin van andere bedrijfsfuncties als bijvoorbeeld inkoop en verkoop: de laatste
vinden uitsluitend plaats in bepaalde afdelingen, maar personeelsbeleid wordt gevoerd
waar management en personeel is, en dat is overal' (Van Hoof, 1987: 12-13).

5    Evidentie voor deze stelling treffen we ook aan in internationaal-vergelijkend onderzoek

naar personeelsbeleid en HRM. Daaruit komt naar voren dat praktijken op dit beleidster-
rein in belangrijke mate onder invloed staan van specifieke institutionele arrangementen
(zie o.a. De Nijs, 1992; Lane, 1989). Of zoals De Nijs het zegt: '    ..in the majority of countries,
company management is rarely able to act autonomously in determining personnel policy.
That means that this policy domain is subject to societal rules, norms and values. Personnel

management has been en is influenced by multiple 'policy centres' such as trade unions,
co-determination bodies and government authorities' (De Nijs, 1995: 272).

6 Feitelijk komen deze twee rationaliteiten of functies overeen met de eerste twee fasen waar-
mee het personeelsbeleid in Nederiand doorgaans getypeerd wordt: het paternalisme en
het scientific management.

7 Deze constatering wordt ondersteund door het onderzoek van Van Beers en Bastelaer (1982)

naar stressverschijnselen bij deze beroepsgroep. Personeelsfunctionarissen hebben meer
dan andere beroepsgroepen (beroepsmilitairen en middenkaderleden) last van stress als

gevolg van deze rolonduidelijkheid.
8 Doorgaans wordt het mislukken van de Spoorwegstaking van 1903 gezien als het begin

van de moderne vakbeweging, waarbinnen centrale sturing een van de hoofdprincipes
werd.

9      De termen bedrijfspolitiek en sociaal-politiek isolement zijn van Vander Does de Willebois

(1976).
10  Verder werd in die tijd vanuit dezelfde achtergrond gewerkt aan de Structuurwet, het

Enqueterecht en de Arbeidsomstandighedenwet. Al deze wetten waren pogingen om de
bestaande autonomie van het management in de vormgeving van arbeidsrelaties te beper-
ken.

11   Op dat moment,zo zou men kunnen stellen, komt er aan het sociaal-politieke isolement
var, de personeelsfunctie een eind. Andere partijen gaan zich nadrukkelijker dan voorheen
met dit beleidsaspect bemoeien.

12 Van Delden (1991) noemt vier kwaliteitsfactoren waaraan (modern) professioneel werk

gelijktijdig moet voldoen: gebaseerd zijn op een kernvisie op problemen en oplossingen,
beschikkend over methoden en instrumenten om problemen tot een oplossing te brengen,
persoonlijke vaardigheden en rollen, en het vermogen om professioneel werk af te leveren
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in een voor de afnemer hanteerbare vorm. Deze laatste factor is vergelijkbaar met de'ago-
gische actie' van Mok.

13   Hickson en zijn collega's stellen dat de macht van een afdeling in een organisatie afhanke-
lijk is van onder andere de mate waarin men in staat is problemen op te lossen die op dat
moment centraal staan in een organisatie. Zo zal een personeelsafdeling ten tijde van een

krappe arbeidsmarkt in status en positie stijgen, wanneer ze erin slaagt om de
personeelsvoorzieningsproblematiek toch adequaat op te lossen (Hickson et al. 1971).

14 Deze uitkomsten onderschrijven nog eens hoe weinig specifiek het kennisdomein van de
personeelsfunctie was en is.

15 Ook Mok wijst erop dat een belangrijk deel van de in de literatuur beschreven
professionaliseringsproblemen van beroepsgroepen veroorzaakt wordt doordat het
institutionaliserings- en zingevingsproces dat daaraan vooraf behoort te gaan, nog onvol-
doende is uitgekristalliseerd. Als gevolg daarvan loopt het proces op enig moment vast en

is er sprake van 'gestokte' professionalisering (Mok: 38 e.v.).
16   De Nijs doelt hier op sociale beleidsnota's en sociale statuten die in die tijd zeer populair

waren. Ze waren dusdanig vaag geformuleerd dat ieder van de partijen haar eigen acties,
hoe verschillend die ook waren, er uitstekend mee kon legitimeren. Voor de positie van de
personeelsfunctie boden zij dan ook geen enkel soelaas.

17 Onder professionalisering verstaan we in navolging van Van der Krogt'het proces waarbij

een beroep een essentiele functie voor de samenleving gaat vervullen en daarbij een aantal
kenmerken gaat vertonen die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling ervan' (Van der
Krogt, 1981: 51). In deze definitie wordtende traditionele kenmerkenbenadering en de meer
moderne functionele benadering met elkaar verbonden.

18    Buitendam (1979) constateert in zijn onderzoek naar de activiteiten van personeelsafdelingen
in de industrie dat het accent daar vooral ligt op personeelsbeheer en aanpassing en dat
aan recentere activiteiten, zoals ontwikkeling en collectieve betrekkingen (zie verder voor
nadere uitleg over deze clusters), nog nauwelijks wordt toegekomen. Hij interpreteert deze
resultaten met het argument dat van een algemene systematiek in het personeelsbeleid
nauwelijks sprake is en dat derhalve een ad hoc-beleid gevoerd wordt. Toevallige factoren,
zo stelt hij, bepalen het beleid. In de periode waarin hij zijn onderzoek verricht (1972-
1975), was er echter wel sprake van een belangrijke wijzigende omgevingsfactor, namelijk
de verhoudingen tussen partijen in het stelsel van arbeidsverhoudingen. Die veranderin-
gen heeft hij echter niet in zijn onderzoek betrokken. Wat Buitendam vaststelt in zijn on-
derzoek ,spoort in onze ogen met deze verandering. Door decentraliserende tendensen
wordt de arbeidsvoorwaardenproblematiek binnen de onderneming belangrijker. Daarom
is die activiteit in die periode in opkomst. Een tweede constatering uit het onderzoek van
Buitendam is dat personeelsafdelingen in ondernemingen met een eigen CAO juist min-
der aandacht aan collectieve betrekkingen besteden dan ondernemingen met een bedrijfs-
tak-CAO. Dat spoort absoluut niet wat men zou mogen verwachten. Of toch...? Misschien
is deze constateringeen teken van de uitermate marginale positie van personeelsafdelingen.
Wanneer een zaak als arbeidsvoorwaarden werkelijk belangrijk wordt dan wordt de ver-
antwoordelijkheid daarvoor onttrokken aan deze afdeling en overgeheveld naar de top
van de onderneming zelf. Dit verschijnsel doet zich wel vaker voor. Toen aan het eind van
de jaren tachtig de MANS-gedachte aan invloed won en wij vanuit de Open Universiteit
Nederland daarover een video wilde maken, bleek dat bij Volvo Car in Born deze activiteit
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niet ondergebracht was bij de personeelsafdeling, maar bij de afdeling Kwaliteits-

ontwikkeling. Het was blijkbaar een te belangrijk project om aan de personeelsafdeling

over te laten.
Het toont eens te meer aan dat men op moet passen om de personeelsfunctie te onderzoe-

ken los van andere regulerende partijen en instituties.
19 Dit wordt ook wel het 'tough love'-principe van HRM genoemd: omwille van liefde en

zorg voor het geheel worden harde maatregelen onontkoombaar geacht.
20    Dat de functie verder nog'vervuild' wordt door activiteiten die aan haar worden toegewe-

zen, omdat ze elders in de organisatie geen plek kunnen krijgen (het trash-can-effect), la-
ten we hier verder buiten beschouwing.

21 Or· der Aanpassing wordt verstaan: het handhaven van motivationele patronen en cultu-

rele patronen ter regulering van spanningsverschijnselen tussen individu en organisatie of

het ontwikkelen van loyaliteit en binding aan het bedrijf. Daaronder vallen activiteiten als

taakgerichte opleidingen en opleiding van niet-leidinggevend personeel en sociale bege-

leiding en personeelszorg (Buitendam: 110 e.v.).
22 Onder Personeelbeheer verstaat Buitendam het beheersen en reguleren van externe be-

trekkingen en inteme processen met betrekking tot het verwerven en alloceren van perso-

neel. Daaronder vallen activiteiten als personeelsplanning voor de korte termijn, werving

en selectie, personeelsbeoordeling, positietoewijzing en mutaties (Buitendam: 110 e.v.).
23 Ontwikkeling betreft het ontwikkelen en handhaven van de samenhang tussen de delen

van de organisatie of tussen sociale groeperingen binnen de organisatie in het streven naar

sociale integratie en solidariteit. Activiteiten in dit cluster zijn: sociaal onderzoek, organisatie-
ontwikkeling, taakstructurering en werkoverleg, en het ontwikkelen en formuleren van

sociaal beleid (Buitendam: 110 e.v.)
24  Onder het activiteitengebied Collectieve betrekkingen groepeert Buitendam activiteiten

als voorbereiding arbeidsvoorwaarden en relaties met belangenorganisaties. Hij omschrijft
dit terrein als het ontwikkelen en legitimeren van doeleinden die betrekking hebben op de

factor arbeid; het mobiliseren van middelen en het onderhandelen over arbeids-

voorwaarden; het reguleren van de collectieve arbeidsverhoudingen (Buitendam: 110 e.v.).

25  Het is achteraf gemakkelijk om vraagtekens te zetten bij deze conclusie van Buitendam.

Juist ten tijde van zijn onderzoek waren de collectieve verhoudingen aan belangrijke ver-

anderingen onderhevig en leek het erop dat definitief een proces van decentralisatie had

ingezet. Achteraf blijkt dat deze decentralisatie zich maar zeer ten dele heeft voltrokken.

De invloed van het collectieve stelsel is weliswaar minder geworden en ook minder dwin-

gend van aard, maar blijft onverminderd zijn stempel drukken op de marges van

personeelsbeleid binnen ondememingen.
26 Ook internationaal blijkt de invloed van de personeelsafdeling op cruciale beleids-

beslissingen gering te zijn. In een onderzoek van Hegarty en Hoffmann uit 1987 bij 407

Europese topmanagers blijkt dat de personeelsfunctie in vergelijking met andere organisatie-
functies als marketing, productie en financien vrijwel geen enkele invioed uitoefende op

de totstandkoming van beleidsplannen.
27 Het Cranfield-onderzoek is een internationaal vergelijkend onderzoek dat tweejaarlijks

wordt uitgevoerd. Voor Nederland verschijnt in dat kader een landspecifiek deel.

28   Op het terrein van loon- en salarishoogte is benchmarking wel gebruikelijk. Veel onderne-

mingen nemen deel aan zogenoemde salarisvergeliikingsenquetes die enkele adviesbu-
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reaus organiseren om zicht te krijgen hoe het gesteld is met het pakket van arbeids-

voorwaarden in vergelijking met andere bedrijven en instellingen. Deze vorm van
benchmarking zou eenvoudig ook tot andere terreinen kunnen worden uitgebreid.

29 Een uitzondering op deze regel vormt het voorstel van Van Beers (1982) om te komen tot

splitsing en uitzuivering van taken in eerste- (advisering van de lijn) en tweedelijnstaken

(beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling): 'Aangezien de personeelsfunctie samen met het

management en leidinggevenden in de lijn wordt uitgevoerd en rekening houdende met
de behoefte aan een brede en directe ondersteuning van de lijn op het personele vlak, moet
het personeelsbeheerswerk de eerste en indien nodig enige activiteit van de uitvoerende

algemeen-personeelsfunctionaris worden (c.q. blijven). Hij/zij dient zich niet met beleids-

zaken in te laten en zich primair dienstverlenend naar de lijn en het personeel op te stellen'

(ibid.: 34-35). 'Beleidsontwikkeling is de primaire taak van het hoofd personeelszaken die
in dezen de meest algemene rol vervult' (ibid.: 35). 'Met betrekking tot de rolverdeling kan
het volgende gesteld worden. De eerstelijns algemeen-personeelsfunctionaris [...1 dient op
de eerste plaats goede samenwerkingsretaties te ontwikkelen met lijn unctionarissen [...] Opdat het

personeelsbeleid maximale kansen voor e#ectuering krijgt. [...] De HPZ vervult een duidelijke
co-management rol. Zijn professionele achtergrond kleurt zijn inbreng [...] Voor de beleids-

doelstellingen neemt hij mede verantwoordelijkheid en deze hebben vervolgens prioriteit bo-

ven professionele wenselijkheden.' (ibid.: 36; cursivering FKL). Afgezien van de vraag of be-
leid en uitvoering in de praktijk zo gescheiden kunnen worden als hier voorgesteld, wordt
met deze oplossing de rolambiguiteit niet opgeheven (zie mijn eerste twee cursiveringen).
Verder bevat dit voorstel een pleidooi om de legitimiteitsproblematiek op te lossen door

een scheiding van criteria voor verschillende rollen aan te brengen (zie mijn tweede deel
van cursiveringen), die echter in de praktijk alleen maar tot verdere verwijdering tussen

actoren (tussen leidinggevende professional en uitvoerende en tussen topmanagement en
middenkader) zal leiden.

30 Een paar elementen van de stellingname van Bolweg zijn hier het vermelden waard, om-

dat ze enerzijds nog steeds niets aan hun kracht verloren hebben en anderzijds overeenko-

men met onze eigen argumentatie. Bolweg bepleit een positie van de personeelsfunctio-
narissen die 'vanuit een stafpositie mede vormgeven aan en onderhouden van effectieve

organisatorische beheersvormen met als eigen invalshoek de afstemmingsproblematiek
tussen individu en organisatie.' Hij voegt daaraan toe dat 'vanwege zijn management-

functie en zijn onderschikking aan zowel het hierarchische als het formele werkgevers-

gezag de personeelsfunctionaris niet kan optreden als een onafhankelijke behartiger van
individuele en collectieve werknemersbelangen. Belangenbehartiging is effectiever naar-

mate de machtspositie van de belangenbehartiger groter is. Ondememingsraad en vak-
bond zijn vanuit het medewerkersbelang geredeneerd de belangenbehartigers bij uitstek

(Bolweg, 1982: 48)
31  De term social controller wordt gekozen naar analogie van de 'financial control'-functie,

die zich bezighoudt met planning, beheersing, ondersteuning, analyse, advisering en rap-
portage ten aanzien van financieel-economische aspecten van de onderneming (zie ook

Nollen en Born, 1991).
32 Een instrument om deze social control-functie handen en voeten te geven is de Methode

Ken- en Stuurgetallen zoals die ontwikkeld is door de adviesbureaus Berenschoten Cooper
en Lybrand (Baarda et al., 1994).

233



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

33   Tegen de hier geschetste achtergrond is het dan ook niet zo verwonderlijk dat steeds meer
organisaties overgaan tot het inhuren van externe adviseurs met betrekking tot de aanpak
van personele vraagstukken. Niet alleen is de technisch-instrumentele vaardigheid van
deze bureaus vaak van een beter niveau dan die van de eigen interne afdeling, maar ook
hebben adviseurs van buiten veel minder de neiging orn zich als partij in het proces van
sociale beleidsontwikkeling te mengen.

34   Voor wie meent dat deze beschrijving niet meer opgaat voor het huidige tijdvak, moet de
recente notitie van de NVP over de Startende P&0-adviseur raadplegen. In deze notitie
worden ten behoeve van de Hogere Beroepsopleidingen eisen geformuleerd met betrek-
king tot deze adviseur op HBO-niveau. Daarin worden maar liefst 30 hoofdcategorietn
van werkzaamheden onderscheiden, die varieren van strategische bijdragen aan de orga-
nisatie tot het faciliteren van ontspanningsactiviteiten en alles waar daar tussen ligt (NVE
1997)

35  Als een van de voorwaarden voor succes stelt Broekmeulen (1995) dat een mobiliteits-
centrum 'sterk probleemfaciliterend werkt, mits het fysiek op afstand is geplaatst van be-
staande kantoren, gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar is voor medewerkers en bemand
is met een team van enthousiaste, goed opgeleide adviseurs' (Broekmeulen, 1995: 109).
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Organizational science is caught in a 'thruth-trap'. Scient(AC rigor dicates that
knowledge be developed cumulatively, based on prior knowledge about a presumably
stable system (jacques, 1996: 8).

Inleiding

De vraag of arbeidsrelaties (resp. het management ervan) feitelijk en in het
denken daarover op een keerpunt zijn (is) beland, is niet eenvoudig te be-
antwoorden. In ieder geval is wel duidelijk dat op vele fronten de bakens
verzet worden en dat daardoor zich veel (nieuwe) vragen aandienen. Be-
schikken we over het juiste gereedschap (concepten en modellen) om die
vragen te lijf te gaan? Wij hebben daar zo onze twij fels over; sterker nog: het
zou wel eens zo kunnen zijn dat bestaande concepten en modellen ons eer-
der in de weg zitten dan behulpzaam zijn. Ook Jacques (waarvan ook het
citaat aan het begin van dit hoofdstuk afkomstig is) is die mening toege-
daan wanneer hij stelt: 'during times of transformational change not only
do new problems arise; old ways of understanding problems becomes
problems themselves' (Jacques, 1996: 7). Met de presentatie van het
onderzoeks- en denkmodel hebben we geprobeerd een wat ander licht te
werpen op arbeidsrelaties en het management daarvan in de hoop (en over-
tuiging) dat daardoor zowel het onderzoek naar als de sturing van perso-
nele aspecten van ondernerningen (de beleidspraktijk) nieuwe impulsen zou
krijgen. In dit slothoofdstuk willen we nog een stapje verder gaan door te
proberen enkele thema's aan te duiden die in de toekomst van het grootste
belang zullen zijn. Daarbij gaan we als volgt te werk. Eerst vatten we de
belangrijkste conclusies met betrekking tot het ken- en sturingsobject van
personeelsmanagement kort samen. Vervolgens geven we een schets van
de wijze waarop in grote lijnen de sturing van personeel momenteel gere-
guleerd is. Eindconclusie van die paragraaf zal zijn dat die reguleringskaders
door een aantal ontwikkelingen onder druk staan. In paragraaf 3 gaan we
vervolgens in op een aantal van deze ontwikkelingen en de effecten die
deze zullen hebben op arbeidsrelaties. Op basis van die analyse komen we
in paragraaf 4 tot een schets van het meest voor de hand liggende scenario
met betrekking tot de toekomst van arbeidsrelaties. Op basis daarvan zul-
len we enkele relevante terreinen voor verder onderzoek schetsen.
Een vooruitblik als deze is een hachelijke onderneming, omdat de basis
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waarop deze gebaseerd moet worden, zelf onzeker is. Toch is een poging
daartoe om meerdere redenen de moeite waard. Vanuit een beleidsmatig
gezichtspunt geeft een dergelijke vooruitblik zicht op de problemen die in
de nabije toekomst om een oplossing vragen. Vanuit wetenschappelijk ge-
zichtspunt kan het de vraag oproepen of assumpties en modellen die aan
het huidige onderzoek ten grondslag liggen, nog wel adequaat zijn om de
nieuwe werkelijkheid in kaart te brengen en te analyseren.'The presumption
that current organizational knowledge represents a fledgling science leads
researchers to cling more tightly to this past knowledge the more its relevance
is questioned. As a result, old knowledge is recycled and applied in
procrustean fashionl to new problems' (Jacques, 1996: 9). Veranderende
arbeidsrelaties vragen misschien ook wel nieuwe wegen om deze te onder-
zoeken.

1           Het analyse- en stuurobject

Aan de basis van deze analyse ligt het model over arbeidsrelaties. Dit mo-
del biedt een aantal voordelen boven andere aanduidingen van het object
van personeelsmanagement (als sturingsobject) en van personeelsweten-
schappen (als materieel kenobject).
In de eerste plaats is de term personeel, als klassieke aanduiding van het
object aan erosie onderhevig. Van personeel is sprake wanneer volgens Van
Dale  'personen in dienst zijn van een particulier, zaak of instelling...'.  Dat
impliceert dat tot het personeel slechts die personen worden gerekend waar-
mee een rechtstreekse (juridische) gezagsrelatie bestaat. De differentiatie van
arbeidsrelaties heeft de werkelijkheid echter complexer gemaakt. Door al-
lerlei vormen van insourcing (detacheringen, inleenarbeid en onderlinge
samenwerking tussen organisaties) en van outsourcing (zie Huiskamp en
Kluytmans, 1997) vallen juridische (arbeids)relaties vaak niet meer samen
met feitelijke samenwerkings- en beheersrelaties in organisaties (zie ook De
Man, 1994). Daardoor zijn termen als personeel, personeelsmanagement,
matchingprocessen tussen individu en organisatie, 'human resources' als
aanduiding van een te onderzoeken en te reguleren object minder geschikt
geworden.
In de tweede plaats leidt het gebruik van de term personeel ongewild tot
een gesloten' organisatiebenadering Gedragingen van personeel en
reguleringspogingen van het management kunnen echter alleen goed be-
grepen worden wanneer er ook oog bestaat voor ontwikkelingen die zich in
de maatschappelijke context (sociaal-cultureel, economisch en politiek) en
in het ondernemingssysteem als geheel afspelen. In het door ons
voorgestelde denk- en onderzoeksmodel wordt benadrukt dat (de vormge-
ving van) arbeidsrelaties niet alleen bepaald wordt door intra-organisatori-
sche factoren, maar evenzeer door institutionele factoren. Instituties bepa-
len op zijn minst welke inteme regelruimte mogelijk is en tot op zekere hoogte
ook welke richting deze regulering kan hebben.
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In de derde plaats maakt het onderscheid in drie dimensies van een arbeids-
relatie (ruil, samenwerking en onderschikking) duidelijk dat, om in termen
van Mastenbroek (1982) te spreken, er steeds sprake is van het gelijktijdig
werkzaam zijn van coOperatieve en competitieve tendensen en van instru-
mentele en sociaal-emotionele krachten, waardoor deze relatie spannings-
vol, intrinsiek dynamisch en om die reden steeds maar tijdelijk stabiel is.
Door de ontstane dynarniek in de omgeving en in het ondernemingssysteem
zelf is het idee van afstemming (van fit en matching) hoe langer hoe minder
adequaat om processen binnen arbeidsrelaties te typeren en analyseren.
Steeds meer en vaker gaat het om de vraag hoe een dynamische balans tus-
sen dualiteiten gecrederd kan worden (Evans en Doz, 1992). Iedere kwaliteit
van een sociaal systeem heeft een complementaire kwaliteit die samen de
dualiteit vormen. Zo is het bijvoorbeeld van belang om individualiteit te
handhaven in teamwerk (Ouchi, 1989). Zo'n balans is dynamisch en niet
statisch zoals in het evenwichtsparadigma, dat wil zeggen dat afwisselend
en zonder al te veel verstoringen accenten verlegd kunnen worden. De es-
sentie van dualisme is dat minimale drempels in een dualiteit worden ge-
handhaafd en dat er geen eenzijdige focus op een van de polen ontstaat
(bijv. op decentralisatie, teamwerk of verandering) (Evans en Doz, 1992: 87-
92).

2            Regulering van de arbeidsrelatie

Globaal gesproken kan men zeggen dat de drie dimensies van een arbeids-
relatie in de naoorlogse periode zijn verkaveld over drie reguleringsregimes
die relatief onafhankelijk naast elkaar bestaan.
De ruildimensie is zoveel mogelijk ge5xternaliseerd en staat lange tijd on-
der een centrale regie van een collectivistisch stelsel van arbeidsverhoudin-
gen dat voornamelijk uniforme arbeidsvoorwaarden oplevert.
De samenwerkingsdimensie in arbeidsorganisaties wordt grotendeels be-
paald door processen van arbeidsdeling en coardinatie. Met andere woor-
den: het organisatieregime bepaalt in hoge mate hoe deze dimensie van de
arbeidsrelatie gereguleerd wordt. Slechts leefbaarheidsproblemen (Lammers
et al., 1997) die daaruit voortvloeien, worden een object van personeels-
management, zonder dat de 'keuze'van het organisatieregime zelf ter dis-
cussie wordt gesteld (zie de hele traditie van belevings- en motivatiestudies,
van arbeid en welzijn vanaf Argyris en McGregor).
De onderschikkingsdimensie is, wat men zou kunnen noemen, het klassiek
domein van personeelsmanagement. Gegeven een bepaalde arbeids-
voorwaardenstructuur en een functie- en organisatiestructuur is het zaak
menselijk gedrag zo veel mogelijk daaraan aan en in te passen.
Daarom zijn personeelsmanagementtheorieen hoofdzakelijk gebaseerd op
sociaal-psychologische theorieen over menselijk gedrag.
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Wie meent dat de voorgaande voorstelling van zaken verdwenen is met de
opkomst van het HRM-denken, komt bedrogen uit. Deze 'theorie' gaat wel-
iswaar uit van nieuwe arbeidssystemen ('high commitmentsystems', Wal-
ton, 1985), maar concrete ontwerp- en veranderingsprincipes worden niet
gegeven (Doorewaard en De Nijs, 1998). Ook het HRM-denken leunt daar-
voor te sterk op louter individuele en sociaal-psychologische theorieen
omtrent arbeidsgedrag (Van der Zwaan, 1991). Daar komt dan nog bij dat
de institutionele context waarbinnen arbeidsrelaties vorm krijgen, in het HRM-
denken worden veronachtzaamd. De suggestie wordt gewekt dat de vorm-
geving van het personeelsmanagement een autonome organisatie-interne
aangelegenheid van de leiding is. Dat dat idee direct samenhangt met de
Amerikaanse herkomst van het HRM-denken, wordt vaak onvoldoende on-
derkend (De Nijs, 1997). Guest (1990) heeft erop gewezen dat het HRM-den-
ken in de us sterk verbonden is met de 'American Dream', waarin naast
individualiteit en ontwikkeling, sterk leiderschap wordt gezien als voor-
waarde voor succes van zowel individuen als ondernerningen. Het is deze
cultuur van 'rugged entrepreneurial individualism', samen met een grote
mate van organisatieautonomie en geringere werknemersparticipatie in het
ondernerningsbeleid (Brewster, 1993), die een gunstige voedingsbodem vor-
men voor vooral de 'softe' kanten van HRM. Die institutionele context in
West-Europa is echter van een geheel andere aard.
Het HRM denken biedt derhalve maar zeer ten dele een ander coherent per-
spectief (zeker binnen Europese contintinale verhoudingen) en blijft toch
vooral een'moderne' variant van een klassieke personeelsmanagementtheo-
rie: stevig gegrondvest in louter sociaal-psychologische gedragstheorieen,
maar dan aangepast aan een veranderende context zowel op institutioneel
terrein als op het terrein van organisatieregimes.
Een geintegreerde theorie met betrekking tot (het management van) arbeids-
relaties zou daarentegen verder moeten gaan en zich moeten concentreren
op de samenhang tussen drie centrale reguleringsvraagstukken, te weten:
het ontwikkelen, instandhouden en verbeteren van evenwichtige ruilrelaties
(contracting), van effectieve samenwerkingsverbanden (coBrdination) en van
effectieve sturing van werknemersgedrag (control).
Het door ons gepresenteerde onderzoeks- en denkmodel probeert niet al-
leen de genoemde dimensies (en daarachter liggende reguleringsregimes)
met elkaar te verbinden, maar ook het wetenschappelijk onderzoek naar
arbeidsrelaties een meer geintegreerde basis te verschaffen.

3         Ontwikkelingen

De vraag is welke ontwikkelingen gaande zijn die de in het voorgaande
geschetste verkaveling tussen reguleringsregimes (vanuit arbeidsverhou-
dingen, organisatiestructurering en gedragssturing c.q. klassiek personeels-
management) hoe langer hoe meer onder druk zetten. Uit de veelheid van
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ontwikkelingen is een keuze onvermijdelijk (en enigszins speculatief), maar
we laten ons daarbij leiden door die trends die rechtstreeks gevolgen zullen
hebben voor arbeidsrelaties en die we zullen plaatsen onder drie noemers:
-   ontwikkelingen in en van organisaties: organisatiedynarniek
- toenemende differentiatie van arbeidsrelaties en
-   processen van de- en re-institutionalisering

3.1 ONTWIKKELINGEN IN EN VAN ORGANISATIES: ORGANISATIEDYNAMIEK

De eerste ontwikkeling waar we aandacht aan willen besteden, zijn ontwik-
kelingen in organisaties, of misschien beter gezegd: van organisaties. Deze
ontwikkelingen vatten we samen onder de noemer organisatiedynamiek,
omdat ze een gevolg zijn van een veranderende context waarbinnen onder-
nemingen (zullen) opereren. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan
de andere eisen die aan de strategische'performance' van organisaties wor-
den gesteld, aan de inrichting c.q. architectuur van organisaties, aan veran-
deringen die optreden in de werkprocessen zelf, en aan de verschuiving
tussen sectoren en de gevolgen voor de beroepsstructuur. De genoemde
onderwerpen hangen nauw met elkaar samen en beinvloeden elkaar ook,
maar uit de gegeven volgorde mag geen causaal verband afgeleid worden.

3.1.1 Empirische vaststellingen en prognoses

Veranderende performance-criteria: externe afstemming
Sla een willekeurig boek open over recente ontwikkelingen in het organisa-
tie- en managementdenken en negen van de tien keer zult u geconfronteerd
worden met de stelling dat organisaties te maken hebben met een steeds

grotere dynamiek, complexiteit, turbulentie en onzekerheid. Vervolgens
wordt dan ingegaan op de vraag welke consequenties deze ontwikkelingen
hebben voor de ondernemingsstrategie als het proces van externe afstem-
ming. Steevast leidt dat tot de conclusie dat moderne ondernemingen ge-
confronteerd worden met nieuwe (bijkomende) concurrentiecriteria en de
noodzaak zich anders (flexibeler en dynamischer) te organiseren (zie o.a.
Bolwijn en Kumpe, 1991; Drucker, 1993; Hammer en Champy, 1993).
Er lijkt redelijke eensgezindheid over te bestaan: het gaat om het zoeken en
kiezen van strategieen die steeds opnieuw waarde toevoegen, en de bepa-

ling van die waarde geschiedt hoe langer hoe meer door de klant (de markt).
Bovendien, zo is de vooronderstelling, verandert de aard van de te ontwik-
kelen strategiean. Deze verschillen in aard worden door het Centraal Plan-
bureau (voor de industrie ) als volgt getypeerd.
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TABEL 1
Twee visies op industriele ontwikkeling (accenten)

traditioneel nnodern

ondernemersgedrag aanpassend strateoisch/initi6rend

kapitial                                                                                                            , . .3 .....  -:- mens arbeid · menselilk kapjtaal- onderneming materieel kapitaal      ,"    _     C . immaterieel kapitaal- maatschappelijk fysieke infrastritctuur   « '
kennisinfrastructuur/        -
kennisvoorraad

producten homogeen gedifferentieerd
meeropbrengsten constant '

toenemend
toetredingsbelemmeringen nee (m.u.v. natuurlijke

hulpbronnen)
ta .-1.  1concurrentiefactoren (16on-}koster natuurlijke nleuwe producter,/

hulpbronnen immaterieel kapitaal

Bron: CPB, 1992 (aangepast).

Deze verandering in de aard van strategieen heeft twee hoofdkenmerken:
-    In de eerste plaats wordt het accent verlegd van kosten-batenstrategiean

(aanpassend met een constante meeropbrengst) naar waardevermeerde-
rende strategiein (initierend met een toenemende meeropbrengst), waar-
door innovatie (zowel van processen als van producten en diensten) een
van de belangrijkste opgaven wordt. Verandering wordt, met andere
woorden, een constante factor in organisaties.

-   In de tweede plaats vindt er een verschuiving plaats van materiele pro-
ductiefactoren naar meer immateriale, zoals informatie en kennis-
(ontwikkeling). Daardoor neemt het belang van het menselijke kapitaal,
als een van de belangrijkste kennisbronnen in arbeidsorganisaties, toe.

Het grotere accent op waardevermeerdering, op innovatie en verandering
leidt ertoe dat strategiein steeds veranderlijker worden en een kortere le-
vensduur kennen (Mintzberg, 1995). In de theorievorming is deze accent-
verlegging merkbaar doordat het accent meer op het proces van (voortdu-
rende) strategievorming komt te liggen (Tyson, 199D en 'shaping actors'
belangrijker worden geacht dan 'shaping factors' (Jacquemin en Wright,
1993).  'Strategy is always about to be, but never exists....' en 'the strategy
process is an interpersonal reinterpretation of what works and is acceptable,
within the perceptions of all those powerful enough to contribute to the
debate in the organization.' (Tyson, 280/285)
In relatie tot het management van arbeidsrelaties roept dat de vraag op hoe,
gezien de korter wordende levensduur van ondernemingsstrategieen (en
de kans dat deze in de toekomst nog korter wordt), de aansluiting tussen
die ondernemingsstrategie en het menselijk kapitaal (dat cruciaal wordt
geacht voor het realiseren van die strategie) gestalte moet krijgen.
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Het planningsmodel en fitparadigma komt daardoor hoe langer hoe meer
onder druk te staan. Dat is overigens ook een conclusie die we in de orga-
nisatietheorie tegenkomen (zie bijv. Castells, 1996), waar als gevolg van de
toegenomen omgevingsdynamiek het denken over en structureren van or-
ganisaties in termen van contingenties hoe langer hoe minder vruchtbaar
wordt geacht. Bij het management van arbeidsrelaties komt dit fitparadigma
niet alleen meer onder druk te staan omdat strategieen veranderlijker en
altijd in wording zijn, maar ook omdat de implementatietijd van verande-
ringenin menselijke resources en samenwerkingsverbanden doorgaans veel
langer is dan de levensduur van een strategie. Ten Have (1993), die in zijn
onderzoek tot dezelfde conclusie komt, zegt daar het volgende over: 'ge-
zien de turbulente zakelijke omgeving van bedrijven zullen bedrijfs-
strategieian geen lang leven beschoren blijven, zodat de HRM-strategie het
best beschouwd kan worden als het scheppen van surplus stuur- en regel-
mogelijkheden zowel ten aanzien van de relatie met de afzetmarkt als ten
aanzien van de relatie met de arbeidsmarkt' (Ten Have, 1993: 288). Ook hier
lijkt het fitparadigma tekort te gaan schieten (Evans en Doz, 1992).

Veranderende ondernemingsarchitectuur
Een (ander) gevolg is dat de omgeving door de toenemende complexiteit
(in termen van relaties en samenhangen tussen ontwikkelingen) en dyna-
miek (in termen van snelheid van verandering) meer onzekerheden met
zich meebrengt en dat het traditionele ondernemingsmodel dat gebaseerd
is op verticale integratie en hierarchisch functioneel gestructureerd mana-
gement (het staf-en-lijn-systeem) minder geschikt is om aan deze onzeker-
heden het hoofd te bieden. Een belangrijk gevolg is dat dit verticale
ordeningsmodel vervangen wordt door een meer horizontaal organisatie-
model (Castells, 1996). In een dergelijke meer horizontaal gestructureerde
onderneming worden business-units gevormd met een grote mate van au-
tonomie, een eigen bestuurscentrum, en vaak voorzien van eigen ontwerp-
, ontwikkelings- en marketingfaciliteiten, al is dat onder de paraplu van een
gemeenschappelijke ondememingsstrategie (Huiskamp en Kluytmans, 1997;
Castells, 1996). Naast deze decentralisatie van bevoegdheden neemt uit-
besteding van activiteiten en allianties met toeleveranciers en co-makers een

grote vlucht. Deze uitbesteding betreft niet alleen de ondersteunende acti-
viteiten (die niet tot de kern worden gerekend), maar ook specialistische
diensten, zoals ontwerp, marketing en ICT-voorzieningen.
Op die manier ontstaan netwerken die getypeerd kunnen worden als
'bundelingen van arbeids- en uitbestedingsrelaties' (Huiskamp en
Kluytmans, 1997: 8), waarin samenwerken en concurreren samengaan (Best,
1990). Door winstcentra binnen ondernemingen te creeren ontstaan pseudo-
marktrelaties en door netwerken ontstaat een pseudo-organisatie om de
markt te beheersen (Kuhl en Doelman, 1997)
Uitbesteden en toeleveren zijn overduidelijk een kenmerk van deze tijd.
Steeds meer bedrijven beperken zich tot hun strategische kernactiviteiten
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enbesteden andere activiteiten uit aan derden (toeleveranciers). De FEM schat
dat ongeveer 35 tot 40% van de ornzet in de industrie, bouw en zakelijke
dienstverlening totstandkomt door toeleveranciers. De industrie is koplo-
per met 50%, dan volgt de bouwnijverheid (41%) en de zakelijke dienstver-
lening is een duidelijke hekkensluiter met 9%. De FEM begroot de totale
werkgelegenheid bij toeleveranciers op ruim 500.000 werknemers 0 luis-
kamp, 1998a).
Het ontstaan van ketens en netwerken kan overigens ook invloed hebben
op de performance-criteria waar ondernemingen aan moeten voldoen. Zo
bleek uit een onderzoek van FIER (1996) dat bedrijven hoog aan de top van
de keten bij uitbesteding keuzen maken op basis van strategische en kosten-
overwegingen, maar voor bedrijven onder aan de keten is vooral de prijs
een doorslaggevend concurrentiecriterium. De plaats in de keten kan dus
juist leiden tot verschillen in performance-criteria tussen bedrijven, zodat
gewaakt moet worden voor al te generalistische uitspraken over deze crite-
ria. Het is zelfs de vraag of het denken in nieuwe (bijkomende) criteria niet
te zeer gebaseerd is op klassieke industriale ondememingen en er niet te
weinig rekening gehouden wordt met verschillende vormen (en doelen) van
netwerken tussen bedrijven (inter-firm linkages). Zo maakt Ernst (1994) een
onderscheid tussen een vijftal soorten netwerken: supplier-netwerken,
productienetwerken, consumentennetwerken, coalities rond standaarden en
technologische samenwerkingsverbanden. Gezien de verschillen in aard en
doelen van deze netwerken, mag men ook verschillen in performance-crite-
ria verwachten. Met andere woorden: het is wat al te simplistisch om een
universele ontwikkeling in performance-criteria van ondernemingen te voor-
onderstellen.

Veranderingen in werkprocessen: interne afstemming
De ontwikkeling die zich voordoet op het ondernemingsniveau (richting
decentralisatie en autonomie), zet zich binnen de onderneming voort tot op
het niveau van de primaire procesinrichting. Decentralisering van bevoegd-
heden en een meer horizontale organisatie rond processen waarbij teams
een centrale rol spelen, lijken daarbij leidende principes. Deze 'nieuwe
productieconcepten' (Kern en Schumann, 1984), gericht op 'flexibele spe-
cialisatie' (Piore en Sabel, 1984), worden gezien als een alternatief voor de
arbeidsdelige en functioneel gespecialiseerde productieorganisatie, die wel
geschikt is voor massaproductie maar niet tegemoet kan komen aan de ho-
gere eisen op het terrein van kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. Hoewel over
dit uitgangspunt redelijke eensgezindheid bestaat, is over de concrete vorm-
geving van productieconcepten meer discussie gaande. In feite strijden twee
productie- en organisatieconcepten om de voorrang. Aan de ene kant van
het spectrum gaat het dan om sociotechnische (of daarvan afgeleide) con-
cepten, waarin een hoge mate van zelfsturing en teamwerk centrale onder-
delen vormen (zie Dankbaar, 1997; Doorewaard en De Nils, 1998). Aan de
andere kant van het spectrum worden pleidooien gehouden voor slanke
organisaties, die snel en doeltreffend aan continue verbetering van producten
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en productieprocessen kunnen werken (zie o.a. Womack et al., 1990). Ter-
wijl in de eerste getracht wordt een betere kwaliteit van de organisatie te
combineren met een betere kwaliteit van de arbeid, staat bij het tweede
productieconcept vooral een betere kwaliteit van de organisatie centraal. In
het laatste geval is er feitelijk sprake van verdere perfectionering van een op
een tayloristische leest geschoeide organisatie. De gevolgen voor arbeids-
relaties zijn dan ook zeer verschillend.
Zinvolle hele taken, beter zicht op resultaten in een arbeidsomgeving die
communicatie en samenwerking aanmoedigt, zijn het resultaat van een
sociotechnisch herontwerp, zo wordt verondersteld. Daartegenover staat
de slanke organisatie die door de combinatie van meer verantwoordelijk-
heid en kortcyclisch werk zou leiden tot een verhoogde werkdruk (Dank-
baar, 1997).

Verschuivingen tussen sectoren en in de beroepenstructuur
In zijn algemeenheid gesproken, wordt aangenomen (cijfers ontbreken daar-
over) dat het werken voor een anonieme markt aan het verdwijnen is. Steeds
meer productieprocessen worden zo ingericht dat ze tegemoetkomen aan
gespecificeerde en gedifferentieerde wensen van klanten. Sellers' markten
worden buyers' rnarkten, waarop de klant echt koning is (customization).
De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de toekomst niet alleen
door zal zetten, maar ook algemener zal worden door de verdere groei van
dienstverlening in de tertiaire en quartaire sector. Dit argument kan onder-
bouwd worden door te kijken naar de verschuiving in werkgelegenheid
tussen sectoren in de komende jaren (CPB 1992: 168).

TABEL 2

Verdeling werkgelegenheid over grote sectoren, 1965-2015, in % van totale
werkgelegenheid

1965 1990 2015 (geschati

landbouw en voeding 14.1 10.1 7.2

industrie, excl. voeding 26.2 18.4 13.9

energie 2.6 1.5 1.4

bouw 11.6 8.7 7.0

tertia,re diensten 35.8  « 46.4 50.5 -
quartaire diensten 9.8  » . 14.9 20.3

Bron: Bewerking van tabel uit Nederland in Drievoud, 1992..

Deze tabel laat zien dat de reeds ingezette trend richting tertiaire en quartaire
dienstverlening zich de komende tijd zal doorzetten en dat in het jaar 2015
zeventig procent van de werkgelegenheid in die sectoren gelokaliseerd is.
De werkgelegenheid in de quartaire sector is dan bijna even groot als de
werkgelegenheid in de landbouw, de industrie en de energiesector teza-
men3 (CPB: 167).
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Vooral bij dienstverlening geldt dat - meer nog dan bij een product - de
kwaliteit van de dienst bepaald wordt door de kwaliteit van de dienst-
verlener. Een dienst is zelf immers immaterieel, niet op voorraad te maken
en productie en consumptie vallen samen, waardoor de kwaliteit van de
dienst in de specifieke situatie (door de consument) bepaald wordt (zie ook
Weggeman, Kor en Wijnen, 1985).

Van dienstverlenende activiteiten wordt aangenomen dat deze in vergelij-
king met productiewerk hoogdynamisch zijn, omdat de dienst in het sa-
menspel tussen leverancier en klant totstandkomt, waardoor het individu
een grotere invloed heeft op het werken dan in de productie (Schoemaker,
1998: 40 en 59). Van den Berg en Van den Tillaart hebben al in 1986 op dit
verschilin positie van de werker in het arbeidsproces (en de gevolgen daar-
van) gewezen door een onderscheid te maken tussen gedetermineerde ar-
beid, klantgeorienteerde arbeid en autonome arbeid. Bij gedetermineerde
arbeid wordt van het individu slechts passieve acceptatie vereist, terwijl bij
de andere twee vormen van werk actieve acceptatie, internalisatie en ac-
tieve vormgeving van de werker wordt gevraagd. Daardoor gaan betrok-
kenheid en sociaal-normatieve kwalificaties (zelfstandigheid, aanpassings-
en improvisatievermogen) een steeds grotere rol spelen (Van den Berg en
Van den Tillaart, 1986: 19/20). Dat laatste is ook zichtbaar in de selectie-
criteria die wervings- en selectiebureaus hanteren. In een onderzoek bij der-
gelijke bureaus naar de criteria waarop sollicitanten warden geselecteerd,
bleken persoonlijkheidseigenschappen, ervaring, uiterlijk en gedrag, alsmede
flexibiliteit belangrijker te zijn dan de opleiding/studierichting die men
gevolgd had. (Ruland, 1996).
Deze veranderende positie van werk in arbeidsprocessen kan verder onder-
bouwd worden door te kijken naar de veranderingen in scholingsniveau
dat (in de toekomst) vereist wordt. In tabel 3 is aangegeven wat het ver-
wacht opleidingsniveau zal zijn in het jaar 2015.

TABEL 3

Werkgelegenheid naar opleidingsniveau, 1979-2015, in % van totale werk-
gelegenheid

1979 1990 2015 (geschat)

lager                                      20                      11                      8
uitgebreid lager                     31                    26.5                 22
middelbaar                                35                        41.5                     44
hoger                       14             21              25

Bron: Bewerking van tabel uit Nederland in Drievoud, 1992.

Dat er ook internationaal gezien sprake is van een geleidelijke 'upgrading'
van de beroepsstructuur in de loop van de tijd, blijkt uit de analyse die
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Castells maakte van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de G7-
landen tussen 1970 en 1990. Hij vat deze ontwikkelingen, die hij ziet als
gemeenschappelijk kenmerk van informatiemaatschappijen, als volgt samen:
-   'the phasing out of agricultural employment';
-   'the steady decline of traditional manufacturing employment';
-     'the rise of both producer services and social services, with the emphasis

on business services in the first category, and health services in the second
group';

-    'the increasing diversification of services activities as sources of jobs';
-    'the rapid rise of managerial, professional and technical jobs';
-   'the formation of white collar proletariat, made up of clerical and sales

workers';
-     'the relative stability of a substantial share of employment in retail trade';
-  'the simultaneous increase of the upper and lower levels of the

occupational structure';
-   'the relative upgrading of the occupational structure over time, with an

increasing share of those occupations that require higher skills and
advanced education proportionally higher than the lower-lever
categories' (Castells, 1996: 229).

Uit deze analyse komt echter ook naar voren dat ondanks de algehele trend
van upgrading de onderliggende redenering dat meer dienstverlenende
activiteiten zullen leiden tot een andere aard en positie van werk (meer 1<lant-

gericht, met meer autonomie en kennisintensiever van aard) in arbeidspro-
cessen, wel enkele kanttekeningen behoeven:
-   De eerste kanttekening is dat dit proces zich ook in traditionele indus-

tridle omgevingen voordoet. Ook daar dringt de klant steeds verder het
productieproces binnen, waardoor werken op maat (van de klant) steeds
gebruikelijker wordt. Van Asseldonk (1994) spreekt van een proces van
massa-individualisering: er wordt geproduceerd voor grootschalige, maar
sterk geYndividualiseerde markten. Bovendien is veel dienstverlening
nauw met de industrie gelieerd, omdat veel innovaties in diensten ei-
genlijk hurt oorsprong vinden in de industriele sectoren. In deze laatste
sector worden nieuwe technologieen ontwikkeld, waarin kennis beslo-
ten zit die in dienstensectoren als sociale en persoonlijke dienstverle-
ning, bouw, transport en opslag, onroerend goed en het bank- en
verzekeringswezen wordt benut. Met andere woorden: ook de introduc-
tie van nieuwe technologie geeft (ook in de industrie) een verandering te
zien van de aard en positie van werk (Ministerie van Economische Za-
ken, 1995).

-    Daarnaast kan dienstverlening ook langs industriele lijnen georganiseerd
worden, zodat er feitelijk sprake is van massadiensten (in plaats van maat-
werk). Dergelijke productieprocessen (bijv. McDonalds, zie ook: G. Ritzer,
1996) zijn in hoge mate gestandaardiseerd en efficientie en flexibiliteit
zijn de voornaarnste concurrentiecriteria. Voor een individu wijkt het
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werken in dit soort organisaties maar weinig af van het werken in tradi-
tionele productiebedrijven. Het werk is flexibeler, maar qua werk-
verdeling niet minder dwingend (Schoemaker, 1998: 43/59).

Werk zal in de nabije toekomst, zo kan de algemene conclusie zijn,
-   meer onder invloed komen van (wisselende) klantvragen,
-   daardoor meer autonomie van de werker vergen en
-    kennisintensiever4 van aard worden. Dat laatste wordt mede veroorzaakt

door

-   de introductie van nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Vooral repetitieve routinetaken die geprecodeerd en geprogrammeerd kun-
nen worden, zullen verdwijnen en wat overblijft is werk dat analyse, beslis-
singen en herprogrammering vergt; taken die alleen door mensen uitge-
voerd kunnen worden (Castells, 1996: 242) De aansturing van dit soort werk
kan minder van bovenaf geschieden en zal meer vrijheidsgraden aan de
werknemer zelf (moeten) laten.

3.1.2 Geoolgen uoor arbeidsrelaties

Op basis van het voorgaande is in ieder geval duidelijk dat organisaties bij
verhoogde concurrentie en gefragmenteerde markten op allerlei fronten een
groter aanpassingsvermogen moeten ontwikkelen om sneller te kunr"ten rea-
geren (zowel bij de ontwikkeling van producten als bij het maken ervan).
Dat betekent dat strategieen een kortere levensduur zullen kennen,
performance-criteria snel kunnen veranderen en de verandersnelheid c.q.
het aanpassingsvermogen van organisaties doorslaggevend zal worden.
Naast een verschuiving richting dienstverlening zal de inzet van ICT leiden
tot een geleidelijke upgrading van de beroepenstructuur, zowel qua kennis-
niveau als qua mate van initiatief en autonomie.
Voor arbeidsrelaties heeft die ontwikkeling de volgende consequenties:
-    de ruil-, samenwerkings- en onderschikkingsdimensie zullen steeds meer

op elkaar betrokken raken, in die zin dat veranderingen in performance-
criteria en operationele processen veelvuldiger aanpassingen van de ruil
en van beheers- c.q. sturingsmechanismen zullen vergen. De bestaande
(relatieve) waterscheiding tussen de verschillende reguleringsdomeinen,
zoals we die geschetst hebben aan het begin van paragraaf 2, zal hoe
langer meer verdwijnen. Concreet betekent dit dat centraal georche-
streerde ruilverhoudingen steeds meer ruimte moeten laten voor indivi-
duele aanpassingen aan de eisen die uit operationele processen voort-
vloeien. Dit proces van decentralisatie van het arbeidsvoorwaarden-
overleg naar bedrijven en zelfs naar de 'kleinst mogelijke werkeenheid'
(de afdeling/het team) is in CAo-land al gaande (zie daarvoor Huiskamp,
1998). Dit proces zal zich verder voortzetten. Maar decentralisatie en
deregulering zijn op zich een onvoldoende voorwaarde voor het ont-
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wikkelen van voldoende slagvaardigheid. 'If jobs and workers' skills
bases will obsolesce more rapidly in the future,.... institutional support
for the firm as both the agent and the locus of long-term adjustment is
required... (ILO, 1995: 177). Op dit institutioneel (aanpassings-)vraagstuk
komen we in paragraaf 3.3 terug.

-  Voor beheersinstrumenten (zoals bijv. beoordelings- en belonings-

systemen) betekent het dat ze niet meer ontworpen kunnen worden'voor
het leven' maar een grotere flexibiliteit moeten gaan vertonen (zie ook
Bolweg, 1998). Ze moeten minder gericht worden op het creeren van
stabiliteit, maar meer op het faciliteren van veranderingen. Als gevolg
van de dynamiek in operationele processen zal de contractuele dimensie
ruimte moeten laten voor op het individu en de werksituatie toegesne-
den maatwerk (dit is een uitwerking van het eerste aandachtspunt in
deze paragraaf).

-     In lijn met het voorgaande zal bij het vormgeven van arbeidsrelaties veel
meer centraal moeten staan dat het gaat om het zoeken naar een dyna-
mische balans tussen dualiteiten (in plaats van het vastleggen van ver-

houdingen). Die dualiteiten hebben o.a. betrekking op het spannings-
veld tussen innovatie en consolidatie (Van Bijsterveldt, 1998; Timmer-
huis, 1997); tussen autonomie en interdependentie (Timmerhuis, 1997)
of, anders gezegd, tussen zelfsturing en sturing van buitenaf (cf. Van
Bijsterveldt, 1998) en tussen binding en flexibiliteit (Timmerhuis, 1997).
Dat betekent dat voortdurende monitoring van arbeidsrelaties gewenst
is, om onbalansen snel op te kunnen sporen en binnen 'regelgrenzen' te
houden, zodat bijvoorbeeld een grote mate van autonornie niet ten koste

gaat van de noodzakelijke synergetische interdependentie tussen onder-
delen. Het psychologisch contract (zie o.a. Robinson et al., 1994) biedt

als concept wat dat betreft voor zowel de beleidspraktijk als voor onder-
zoek (zie verder) goede mogelijkheden, omdat het daarbij gaat om het
geheel van gepercipieerde verwachtingen en verplichtingen van indivi-
duen. Die verwachtingen en verplichtingen vloeien voort uit zowel de
ruildimensie alsook uit de wijze van samenwerking en sturing. Het is
juist deze combinatie van verwachtingen en verplichtingen die uitmaakt
of mensen gemotiveerd zijn en bereid zijn om aan veranderingen te wer-
ken. Daarom zal bij het nemen van maatregelen veel meer naar de juiste
mix gezocht moeten worden dan naar eenzijdige maatregelen (bijv. in de
beloningssfeer). Als uitvloeisel daarvan zal ook de billijkheidsvraag meer
op het niveau van het individu (als een intra-individueel vraagstuk) dan
op het niveau van de groep (als een inter-individueel vraagstuk) gesteld
gaan worden.

-  Als gevolg van het ontstaan van netwerken van organisaties waarbij
arbeidsrelaties niet meer samenvallen met de traditionele juridische re-
latie tussen werkgever en werknemer, zal het vraagstuk van samenwer-

king (organiseren) enerzijds en gedragssturing anderzijds hoe langer hoe
meer de aandacht vragen. Naast hierarchische gedragssturing zullen
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onderlinge afstemming binnen netwerken en strikte ruil naar markt-
principes niet alleen als aansturingsmechanismen in belang toenemen,
maar ook gelijktijdig binnen arbeidsrelaties werl<zaam zijn. Concreet
betekent dat ook dat overleg en onderhandelen als gedragssturings-
instrumenten belangrijker worden. Ook zal de bedrijfscultuur als stuur-
maar vooral als coordinatiemiddel nog verder in belang toenemen. Om
leren te bevorderen, zal een dergelijke bedrijfscultuur verschillen van
inzicht moeten bevorderen en aanmoedigen (en minder nadruk leggen
op standaard gedragspatronen), zodat constructieve conflicten mogelijk
worden (zie o.a. De Geus, 199D.

-   Voor de positie van de personeelsfunctie zijn de ontwikkelingen ingrij-
pend te noemen. Meer dan voorheen zal het lijnmanagement de centrale
spil worden in het mensmanagement. Het gaat daarbij niet om het over-
hevelen van taken van staf naar lijn, maar om integratie van taken op
een hoger niveau: contracteren, co6rdineren en control van werkprocessen
worden een geintegreerd onderdeel van de taken van leidinggevenden.
Voor overblijvende stafafdelingen rest nog een (overigens belangrijke)
faciliterende, ondersteunende en monitoring-rol (zie ook ons artikel Re-
flecties over de personeelsfunctie).

3.2 DIFFERENTIATIE VAN ARBEIDSRELATIES

Een tweede ontwikkeling die aandacht vraagt, is de grotere diff'erentiatie
die in arbeidsrelaties op zal treden. Die differentiatie wordt onder andere
veroorzaakt door de in het voorgaande beschreven toenemende organisatie-
dynamiek; maatschappelijke druk om te komen tot een betere herverdeling
van werk en een proces van decollectivering waardoor andere arbeidspa-
tronen mogelijk worden.

3.2.1 Enipirische vastste/linge,1 en prognoses

Meer differentiatie in arbeidsrelaties roept onmiddellijk associaties op met
de veronderstelde groei van andere dan standaardcontracten: contracten
voor bepaalde duur, deeltijdwerk en uitzend- en oproeparbeid.5 De discus-
sie rond deze vermeende verschuiving in de aard van arbeidsrelaties is de
a fgelopen jaren een voortdurende bron van debat en controversen (Brewster
en Hegewisch, 1994). Data geven grote verschillen te zien (afhankelijk van
de soort definitie die men hanteert er worden generalisaties gemaakt op
basis van beperkte gegevens en er wordt te snel geconcludeerd dat er sprake
is van een radicale breuk met het verleden (Pollert, 1988).
Wat vertellen ons de cijfers?
In het trendrapport'Aanbod van Arbeid' (OSA, 1998) wordt gewag gemaakt
van een toename van medewerkers zonder vast dienstverband van 12% in
1986 tot 16% in 1996. Op grond daarvan wordt de conclusie getrokken dat
'de flexibilisering van arbeidsrelaties zich doorzet'. Het CBS (1998) daaren-
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tegen schat dit aandeel op 10% van de totale beroepsbevolking en conclu-
deert dat'de vaste baan het wint van het flexcontract'. Deze laatste uitspraak
baseert het CBS vooral op de aard van de banengroei in 1997, die voor drie-
kwart bestond uit vaste banen (tegen een kwart tijdelijk), terwijl die verde-
ling in 1996 fifty-fifty was. Een nadere analyse van de cijfers door het OSA
zelf levert tenslotte een percentage van 13% niet-vaste banen op. Dekker en
Dorenbos (1997), die een analyse uitvoerden van flexibele arbeid in 66n jaar,
komen uit op een percentage van 16 % van de beroepsbevolking.
De vaste baan is dus zeker wat minder dominant aanwezig dan een decen-
nium geleden, maar de voorspelde boom in niet-vaste relaties lijkt toch meer
afhankelijk te zijn van de conjunctuur (zie vooral het verschil in banengroei
tussen 1996 en 1997, CBS, 1998). In 1997 voorzagen bedrijven een verdere
afname van de arbeidsrelatie voor onbepaalde duur, een toename van
arbeidsrelaties voor bepaalde duur, een beperkte toename van uitzendarbeid
en een zeer beperkte toename van afroepcontracten (Jaarboek Personeels-

management, 1997).
Een trend die meer aandacht vraagt, is de enorme groei van het aantal part-
time-banen, vooralin Nederland. Nederland staat binnen de Europese unie
met 31.7% van de beroepsbevolking onbedreigd aan kop (Brewster en
Hegewisch, 1994). Vanaf 1987 was 60% van de nieuwe banen een baan van
minder dan 35 uur. Deze deeltijdbanen worden voor driekwart bezet door
vrouwen, maar ook deeltijdwerk onder mannen geeft een stijging te zien
(een op de zes mannen heeft een parttime-baan) (Visser en Hemerijck, 1997).
Tenslotte een voorbeeld van niet-standaardarbeidsrelaties, dat tevens de-
monstreert hoe moeilijk het is om op dit terrein voorspellingen te doen. In
een survey in de UK voorspelden respondenten in 1986 een toename van
telewerk van tussen de 10 tot 15% in 1995 naar een percentage van 20% in
het jaar 2010. Huidige cij fers wijzen er echter op dat telewerk (in alle landen
van de EU) nog geen procent bedraagt van het totaal aantal banen en dat dat
percentage ook redelijk stabiel blijft. Het verlies van contact over en weer en
van controle door het management is blijkbaar een belangrijkere factor dan
de vermeende economische (en ecologische) voordelen van thuiswerken,
zo stellen Brewster en Hegewisch (1994).
Hoe moeten de voorgaande cijfers en ontwikkelingen geinterpreteerd wor-
den en wat valt er op dit terrein te verwachten?
De groei van fiexibel werk, zo concluderen Kleinknecht et al., (1997) in een
analyse van patronen van flexibiliteit, is minder groot dan de gemiddelde
krantenlezer intuitief z.ou verwachten. Weliswaar groeit het uitzendwerk,
maar de percentages die per jaar bij bedrijven in- of uitstromen, lijken eer-
der een conjunctuurpatroon te volgen, dan dat er sprake is van een bewuste
strategie. In veel gevallen blijft het streven van werknemers gericht op een
vast contract. Flexwerk is vooral een opstapje daar naar toe (Kleinknecht et
al., 1997)
Voorspellingen omtrent toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot niet-
standaardrelaties zijn niet alleen schaars, maar ook moeilijk te maken. De
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niet uitgekomen verwachting met betrekking tot het telewerken is daar een
voorbeeld van. Toch zijn twee trends onmiskenbaar aanwezig:
-  het aantal parttime banen zal nog verder groeien en zou wel eens de

norm kunnen worden: 'Parttime employment is becoming typical'(Van
Delsen, 1995: 54),

-  en daarmee samenhangend: het aandeel van vrouwen in de werkende
bevolking zal verder toenemen. In 2015 zal de arbeidsparticipatie van
vrouwen die van mannen vrijwel benaderen (mannen tussen de 80-85%;
vrouwen tussen 69-77%; CPB, 1992). Vooral deze laatste trend zal hele
nieuwe eisen stellen aan arbeidsrelaties. We komen daar later op terug.

Deze groei van deeltijdwerk is vooral aanbodgestuurd en is vooral van be-
lang geweest voor de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarnaast
heeft ook een andere trend invloed op verdere differentiatie van arbeids-
relaties. Dat betreft de toename van het aantal uitbestedingen binnen orga-
nisaties en het ontstaan van netwerken. Op die ontwikkeling hebben we in
paragraaf 3.1.1. al gewezen. Of en hoe dit proces zich verder zal ontwikke-
len, is moeilijk te voorspellen. Cijfers over de huidige omvang van uit-
besteding en subcontracting zijn op zich al schaars en onderzoek naar toe-
komstige ontwikkelingen op dit terrein ontbreekt vrijwel geheel. We mogen
echter aannemen dat in het streven naar een groter aanpassingsvermogen
van organisaties vooral de aandacht uitgaat naar het vereenvoudigen,
afplatten van de organisatie. Gebeurde dat eerst door de strategisch minder
relevante werkprocessen over te laten aan anderen, op den duur - en die
trend is nu al gaande - betreft dat ook hoogwaardige professionele werk-
processen, zoals ontwikkeling, systeembeheer, logistiek (Huiskamp, 1998).
Daardoor is steeds meer sprake van netwerken die omschreven kunnen
worden als 'that specific form of enterprise whose system of means is
constituted by the intersection of segments of autonomous systems of goals
(Castells, 1996: 171).
Die mening zijn ook Vos en Buitelaar (1996) toegedaan: 'Als gevolg van uit-
besteding, ruimtelijke opsplitsing en uitdunning van de personeelsbezet-
ting ontstaan nieuwe bedrijven en neemt de omvang van bestaande bedrij-
ven af.......Bij uitbesteding wordt de productie doorgaans w61 naarjuridisch
onafhankelijke bedrijven verplaatst, maar neemt de facto de onderlinge af-
hankelijkheid van toeleveranciers en afnemers zo sterk toe onder invloed
van logistieke eisen dat'normale' marktverhoudingen meer en meer plaats-
maken voor contractuele relaties op langere termijn' (ibid.: 29). Zij spreken
zelfs van 'verlenging van de lopende band', doordat als gevolg van mo-
derne informatietechnologie effectief ketenbeheer steeds beter mogelijk
wordt. En ze voorspellen ook dat daardoor de afhankelijkheid van bedrij-
ven in een keten van de loyale inzet van de werknemers en van andere
bedrijven in de keten steeds groter wordt als gevolg van de grotere storings-
gevoeligheid van de moderne productie. De rol van het arbeidscontract voor
onbepaalde tijd is, volgens hen, om die reden nog lang niet uitgespeeld.
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Sommige auteurs gaan nog een stap verder door met de opkomst van net-
werken ook het einde van de klassieke organisatie en daarmee van de
arbeidsrelatie te voorspellen. De kleinste kern van dat netwerk is dan de
zelfstandige beroepsbeoefenaar met een specifiek aanbod aan kennis en
vaardigheden. In feite wordt het netwerk dan een open organisatie van au-
tonome deelnemers (Vos en Buitelaar, 1996: 29) 'Er is niet langer sprake van
een onevenwichtige contractrelatie tussen de organisatie en het individu,
maar van een open markt tussen individuen en groepen individuen die el-
kaar in tijdelijke werkverbanden treffen. Dd organisatie als instituut waar-
binnen de contractuele configuratie wordt gereguleerd en gehandhaafd, is,
door de toenemende complexiteit en dynamiek van de operationele confi-
guratie, verdwenen'. (Schoemaker, 1998: 158; cursivering FKL). Of het zover
zal komen, is o.i. de vraag, maar zeker is dat als gevolg van uitbesteding,
insourcing en netwerkvorming de contractuele dimensie van de arbeids-
relatie niet meer samenvalt met het feitelijke samenwerkingspatroon en dat
zal grote effecten hebben op de aard van arbeidsrelaties en daarmee nieuwe
managementvragen oproepen.

3.2.2 Gevolgen voor arbeidsrelaties

In het voorgaande zijn drie ontwikkelingen geschetst. De eerste is de toe-
name van andere dan de standaardarbeidsrelatie en dan met name de toe-
name van parttime-werk. Ten tweede (een ontwikkeling die daarmee nauw
samenhangt) de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. En ten derde
het ontstaan van netwerken tussen bedrijven, waardoor samenwerkings-
relaties niet meer samenvallen met contractuele relaties. Bij ieder van deze
ontwikkelingen schetsen we de (mogelijke) gevolgen voor (het management
van) arbeidsrelaties.

Opkomst van niet-standaardarbeidsrelaties
De nieuwe werkelijkheid van gedifferentieerde arbeidsrelaties stelt op zich
al andere eisen aan het management. Het is opvallend hoe vaak organisa-
ties er moeite mee hebben, deze andersoortige arbeidsrelaties een gelijk-
waardige positie in het beleid te geven. In het bijzonder geldt dat voor scho-
ling, die meer terechtkomt bij het primaire marktsegment dan bij het secun-
daire (Dekker et al., 1996; Kleinknecht et al., 1997). Volgens Gaspersz en Ott
(1996) is er in dit opzicht zelfs sprake van een segmenteringsscenario. Bin-
nen een employability-beleid zou men toch mogen verwachten dat juist ook
de zwakkere categoriean in de organisatie en op de arbeidsmarkt 'object'
van dit beleid zouden zijn. Maar het lijkt er meer op dat externe flexibiliteit
en employability strijdig met elkaar, zijn (Delsen, 1998).
Ook de gevolgen van onzekere arbeidsrelaties voor de betrokkenheid van
werknemers (tijdelijke, op afroep, freelance enz) krijgt te weinig aandacht.
Te snel wordt ervan uitgegaan dat in de ruil (van arbeidscapaciteit en belo-
ningen) de materiele beloning op zich voldoende compenserend werkt voor
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het gemis aan zekerheid, en in het verlengde daarvan van samenwerking,
verantwoordelijkheid en creativiteit (De Korte en Bolweg, 1994). De'nieuwe
werknemer' die de nieuwe contracttermen echter bewust en vrijwillig aan-
vaardt, is en blijft schaars. Dat blijkt o.a. uit het feit dat het initiatief voor
tijdelijk werk doorgaans bij de werkgever ligt (Delsen, 1995) en uit de wens
van veel uitzendwerkers om uiteindelijk terecht te komen in een'vaste' baan
(Kleinknecht et al., 1997).
Tenslotte worden ook de voordelen van tijdelijk werk door werkgevers over-
schat. Met nadelen op het vlak van efficientieverlies, minder interne stabili-
teit, lagere productkwaliteit en hogere arbeidskosten per onderdeel wordt,
zo blijkt uit internationaal onderzoek, te weinig rekening gehouden (Del-
sen, 1995).
In zijn algemeenheid kan men stellen dat de verwachtingen ten aanzien van
werk van de kant van werkgevers lijken toe te nemen, terwijl werknemers
een toenemende werkdruk en afnemende werkzekerheid ervaren (Huiskamp
en Kluytmans, 1997). Dat brengt bijzondere spanningen in de arbeidsrelatie
met zich mee. De arbeidsrelatie krijgt een wat zakelijker, contractueel ka-
rakter, terwijl aan de andere kant vanuit het oogpunt van de organisatie de
roep om meer binding, inzet en wendbaarheid groter wordt (Van Dijck et
al., 1995). Dat dilemma laat zich alleen oplossen wanneer (net als bij het
vorige onderwerp in paragraaf 3.1) de relatieve waterscheiding tussen de
ruil-, samenwerkings- en onderschikkingsdimensie wordt doorbroken en
de kwaliteit van een arbeidsrelatie wordt afgemeten naar de gezamenlijke
kwaliteit van arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen.
Of, zoals Paauwe al voorspelde'de consequentie (van vervaging van gren-
zen, FKL) is dat alle elementen van de ruilrelatie onderwerp van beleid wor-
den. Dus niet alleen tijd, arbeid en geld, maar ook informatie en zeggen-
schap' (Paauwe, 1994: 36).

Toename arbeidsparticipatie van vrouwen
De grotere arbeidsparticipatie van vrouwen zal de noodzaak van een ander
meer geintegreerd beleid ten aanzien van arbeidsrelaties nog sterker doen
toenemen. Organisaties kunnen er niet meer op rekenen dat hun werkne-
mers een onbetaalde ondersteunende staf thuis hebben, en hun werkne-
mers zullen het grensverkeer tussen privd en werk meer en beter gaan be-
waken. Zo constateren De Korte en Bolweg (1994) in hun onderzoek naar
'nieuwe werknemers' dat tweeverdieners er veel waarde aan hechten dat
de werkgever meewerkt aan het combineren van het privd-leven enhet werk.
Op dat vlak stijgen de verwachtingen en worden verstoringen hoog opge-
nomen. In plaats van de priv6-situatie van werknemers te zien als concurre-
rend voor de werkomgeving, zal deze veel meer gezien moeten worden als
een belangrijke toeleverancier van ondersteuning en van relevante sociale
vaardigheden. 'The free ride is now ending. In knowledge-intensive envi-
ronments, competitive advantages willl go to the organization that can
successfully partner with'Home Incorporated....' (Jacques, 1996: 179).
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Door het toenemend aandeel van vrouwen in de werkzame beroepsbevol-
king mag men ook aannemen dat de gezondheidseffecten van werk in be-
lang zullen toenemen en de verwachtingen ten aanzien van een (zowel in
fysiek als psychisch opzicht) gezonde werkkring zullen stijgen. De oorzaak
daarvan ligt niet in een vermeende geringere belastbaarheid van vrouwen
(want dat idee is niet juist; zie Vaas en Bloemhoff, 1995), maar in het feit dat
vrouwen anders ( dat wil zeggen: doorgaans eerder) op belastende situaties
reageren dan mannen (Vaas en Bloemhoff, 1995). De kwaliteit van werk-
omgevingen in termen van gezondheid en welzijn (ook in relatie met de
privd-situatie van werknemers) zal in de toekomst als wegingsmoment in
de arbeidsrelatie een grotere rol gaan spelen.
Bij wijze van samenvatting kan het voorgaande ook als volgt verwoord
worden '...the paridagmatic shift in the world  of work and the world at
home implies a refocusing on achieving a new balance between flexibility
and security, and between paid and unpaid work. Paid work will remain
the main engine of social integration and economic independence and is
likely to remain so for decades to come. The new policy priority of
maximizing employment opportunities for everyone implies a shift away
from full-time, lifetime jobs for men, towards more varied ways of combining
paid employment, family responsibilities, education and leisure for both
men and women at different stages of their lives. The post-industrial wel-
fare state must actively promote that both men and women seek and find
paid work, help households to harmonize work and family obligations, and
train the population with the kind of skills that the modern economy
demands' (Visser en Hemerijck, 1997: 181/182).

Ketens en,zetwerke,1
Door het opnemen van marktmechanismen in de interne organisatie (winst-
centra) en door het organiseren van marktprocessen tussen bedrijven (net-
werken) zal het steeds moeilijker worden om de grenzen tussen organisatie
en omgeving vast te stellen. Dit streven naar onbegrensheid kan de inner-
lijke samenhang aantasten en de dwangmatige drang tot flexibiliteit en in-
novatie kan leiden tot bijna permanente onzekerheid (Kuhl et al., 1997). Wat
betekent dat voor de arbeidsrelatie? Een tweetal gevolgen zijn te voorzien:
-     de eerste ligt op het vlak van besturing en beheersing van arbeidsrelaties;
-   de tweede op het vlak van binding en betrokkenheid van werknemers.

Veel meer mensen die werken in een organisatie, zijn geen lid meer van die
organisatie in de klassieke betekenis van het woord. Vaste en tijdelijke me-
dewerkers werken samen met werknemers van suppliers en co-makers.
Vanuit de sturing van het primaire proces roept dat de vraag op hoe arbeids-
relaties beheerst moeten worden wanneer klassieke onderschikkingsrelaties,
met een onbetwist en duidelijk 'right to manage', niet altijd meer bestaan.
Ten aanzien van coordinatiemechanismen zal een verschuiving plaatsvin-
den van structuur naar proces (Paauwe, 1994); van sturing door structure-

255



Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid

ring naar sturing door collectieve (culturele) mobilisatie (Van Dijck et al.,
1995); louter formele aansturingsmechanismen zullen aangevuld worden
met informele, (Martinez en Jarillo, 1989). De aansturing van arbeidsrelaties
zal in zijn algemeenheid een meer lateraal karakter krijgen, waarbij overleg
en onderhandeling centraal zullen staan. In dit opzicht is het misschien be-
ter om te spreken van management van samenwerkingsrelaties in plaats
van management van arbeidsrelaties.
Ook kan het betekenen dat het management van arbeidsrelaties tussen de
verschillende bedrijven in een netwerk enige coordinatie behoeft, willen
soepele samenwerkingsrelaties mogelijk blijven. Netwerken kenmerken zich
door symmetrische en daardoor'horizontale' afnankelijkheidsverhoudingen,
die niet alleen op economische ruilprincipes, maar ook op sociale
reciprociteitsbeginselen zijn gebaseerd (Powell, 1990). De kwaliteit van deze
'inter-firm'-relaties (Perrow, 1992) is minstens voor een deel afhankelijk van
de aard van de interne verhoudingen. Zoals we nu al zien dat in het kader
van TQM-programma's de co8rdinatie zich uitstrekt tot toeleveranciers en
co-makers, zo zal dat op den duur ook de arbeidsrelationele aspecten van
de netwerken betreffen. In het bijzonder zal dat het geval zijn wanneer ge-
meenschappelijke inzet en doorlening van werknemers een van de aspec-
ten van de interorganisationele samenwerking zal zijn.

Het tweede vraagstuk, dat van binding en betrokkenheid van werknemers
in een wereld waar grenzen van organisaties minder helder zijn, zal zich
nog pregnanter voordoen. Paradoxaal, zo zegt Huiskamp (1998), lijkt be-
trokkenheid het enige cement te zijn dat de organisatie bij een moet hou-
den. Dat verklaart, zo gaat hij verder, ook de toenemende populariteit van
concepten als bedrijfscultuur, commitment en 'psychologisch' contract in
wetenschappelijk en managementjargon. De vraag is echter waar mensen
dan op betrokken zouden kunnen zijn, als de organisatie als entiteit aan
belang inboet. Wat wordt dan het nieuwe identificatiepunt: het team? (dat
vaak van samenstelling zal wisselen); de functie? (die steeds meer een
vloeiende inhoud zal krijgen); de professie? of wordt het individu geheel op
zicllzelf teruggeworpen? Verwacht mag worden dat organisaties in de toe-
komst te maken krijgen met individuen die'multiple commitments' (Meyer
en Allen, 1991) hebben, zoals het team, de professie, de privd-situatie en de
vakorganisatie en dat de organisatie dus met deze andere 'spelers' moet
concurreren. Betrokkenheid is daardoor geen gegeven meer, maar een pro-
blematische categorie, waar de organisatie voortdurende zorg voor moet
hebben.

De vraag is ook welk soort betrokkenheid in organisaties nog verwacht mag
worden. Wanneer de werkzekerheid en stabiliteit die de organisatie te bie-
den heeft, vermindert, zal de morele en normatieve betrokkenheid afnemen
en zal betrokkenheid meer en meer een 'continuance' en calculatief karak-
ter krijgen.6 Dat betekent dat de totale mix van uitwisselingen in arbeids-
relaties (de pure ruil, maar ook de aantrekkelijkheid van de samenwerking
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voor het individu, in de zin van autonomie en ontplooiing en interne arbeids-
verhoudingen) doorslaggevend zal worden voor de mate van betrokken-
heid. Management van arbeidsrelaties wordt een voortdurende zoektocht
naar de juiste balans op een weegschaal waar veel gewichten in de schaal
liggen en gelegd worden.
Door het verminderen van de zekerheden die organisaties te bieden hebben
(in termen van banen, voorspelbaarheid en ontplooiingskansen), samen met
voortdurende dynamiek in operationele processen, wordt de balans in een
arbeidsrelatie steeds vaker'verstoord'. Dat betekent dat het monitoren van
het 'psychologisch contract' het geheel van wederzijdse verwachtingen en
verplichtingen, voortdurend plaats zal moeten vinden. Daarbij zullen niet
alleen andere criteria een rol gaan spelen (zoals het grensverkeer tussen werk
en privd en de kwaliteit van werk in termen van gezondheid en welzijn),
maar er zal ook steeds meer concurrentie tussen verplichtingen c.q. bindin-
gen optreden. Betrokkenheid zal ook calculatiever van aard worden en daar-
mee een object van onderhandeling.
Bijzondere aandacht vraagt verder het management van ongelijksoortige
arbeidsrelaties die toch in een verband (netwerken) zijn opgenomen. Dat
zou kunnen betekenen dat het management van arbeidsrelaties ook over
organisaties heen co8rdinatie behoeft.

3.3 PROCESSEN VAN DE- EN RE-INSTITUTIONALISERING

Voorgaande ontwikkelingen spelen zich af in een context die steeds meer in
beweging is. In het voorgaande zijn die processen ook al terloops aange-
stipt. In het bijzonder zijn de volgende ontwikkelingen vermeldenswaard:
-  Globalisering van de economie: steeds meer ondernemingen zien zich

geconfronteerd met verhevigde internationale concurrentie. Het gevolg
is dat ondernemingen door fusies, allianties en overnames streven naar
schaalvergroting en daardoor naar een beter (internationaal) bereik van
markten. Er is sprake van een'tijd-ruimteverdichting' (Harvey, 1989: 147),
waardoor het economisch leven aanzienlijk is versneld en daardoor een
groter beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van onderne-
mingen en instellingen.

-    Het proces van Europese eenwording waardoor het reguleringscentrum
langzamerhand verschuift van het nationale naar het Europese niveau.
Dit heeft op een wat lager niveau hetzelfde effect als wat zich op mondi-
aal niveau afspeelt, namelijk een versnelling van het economisch leven
met daarbij het slechten van nationale beschermingsconstructies die dit
proces (mogelijkerwijs) vertragen. Ook daardoor worden ondememin-
gen en instellingen in een hoog tempo geconfronteerd met nieuwe spel-
regels, waarop zij een adequaat antwoord moeten vinden.

-  Het failliet van planeconomiein en de herleving van het (neo)liberale
gedachtegoed waarin een groot geloof in de heilzarne effecten van markt-
werking (op alle terreinen) centraal staat. Dat betekent dat bestaande
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arrangementen (op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid en in de
sfeer van arbeidsverhoudingen) kritisch op hurt waarde getoetst wor-
den.

- Individualisering, waaronder verstaan moet worden het wegvallen (of
verminderen) van sommige integratiemechnismen die pasten bij (en aan-
gepast waren aan) een industriele omgeving, zoals kerkelijke bindingen,
familiale en organisatorische bindingen (zie W Trommel, 1997: 16). Dat
heeft geleid tot een ander type burger, die meer zelfbewust en calculatie-
ver is dan zijn voorganger (CPB, 1992: 17). Een van de gevolgen is dat
solidariteit, waarop de bestaande verzorgingsarrangementen zijn geba-
seerd, geen vanzelfsprekenheid meer is, maar opnieuw gedefinieerd moet
worden.

Het ligt niet in de bedoeling deze ontwikkelingen in deze paragraaf in extenso
te bespreken. Daartoe ontbreekt de ruimte en de noodzaak. Wij beperken
ons tot de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de institutiortele
arrangementen zoals die in Nederland bestaan, en tot het doen van enkele
voorzichtige voorspellingen hoe die arrangementen zich zullen ontwikke-
len.
Dat is van belang omdat de richting en snelheid van de in de vorige para-
grafen geschetste veranderingen mede afhankelijk zullen zijn van de insti-
tutionele ontwikkelingen die zich in de toekomst zullen voltrekken.

3.3.1 Empirische vaststellingen en prognoses

Arbeidsrelaties worden in sterke mate geconditioneerd en mogelijk gemaakt
door een veelheid van instituties, zo merkten we (in navolging van Trom-
mel, 1995) in deel 1 reeds op. De concrete vormgeving van ruil-, organiseer-
en beheersprocessen kan dan ook alleen goed begrepen worden in het licht
van die institutionele context. Dat dringt des te meer wanneer deze proces-
sen aan verandering onderhevig zijn.
Nederland is een typische overlegeconomie (Albeda et al., 1993: 23), waar-
van de grondvorm na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen. Die
grondvorm kan gekarakteriseerd worden als corporatistisch, waarbij func-
tioneel georganiseerde belangengroepen (waaronder werkgevers- en
werknemersorganisaties) politieke macht delen met de overheid. Voor-
waarde is dat deze belangengroepen in staat zijn, de steun van hun achter-
ban te mobiliseren in ruil voor politieke invloed (zie ook Visser en Hemerijck,
1997: 65).
In de eerste 15 jaren na de oorlog werkt dit model vrijwel feilloos. 'De breed
gevoelde noodzaak tot soberheid en hard werken omwille van de wederop-
bouw verschafte ruimte en steun voor een door overheid en sociale part-
ners centraal geleid herstelbeleid' (CPB, 1992: 96). Onder de paraplu van ge-
meenschappelijke doelstellingen als volledige werkgelegenheid en
welvaartsgroei zijn de rollen evenwichtig verdeeld. Werkgevers stellen zich
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terughoudend op wat betreft marktwerking en financiele prikkels; vakcen-
trales matigen hull eisen en beheersen hun achterban en de overheid zorgt
voor de opbouw van een gedegen stelsel van onderwijs-, gezondheidszorg-
en socialezekerheidsvoorzieningen. Deze harmonie op maatschappelijk ni-
veau weerspiegelt zich op het niveau van bedrijven, die werden gezien als
een belangengemeenschap, 'waarin iedereen broederlijk samenwerkte en
waar niemand behoefte zou hebben om belangentegenstellingen te ventile-
ren' (De Nijs, 1997). Het is de periode van de Grote Ruil tussen partijen: 'in
ruil voor erkenning van de vakbeweging als onderhandelende partij over
de arbeidsvoorwaarden en voor de aanvaarding van de ontwikkeling van
de arbeidsproductiviteit op macro-niveau als richtsnoer voor de loon-
ontwikkeling, verkregen de ondernemers de vrije hand in de operationele
relaties' (Vos en Buitelaar, 1996: 85) (die vrije hand had zowel betrekking op
de inrichting van de productie, het financieel-economisch en investerings-
beleid als de verdeling en vormgeving van arbeid en inrichting van werk-
plekken).
In het begin van de jaren zestig komt dit overlegstelsel onder druk te staan.
In de eerste plaats doordat er conflicten ontstaan over de verdeling van de
productiviteitsgroei tussen lonen en overheidsuitgaven. In de tweede plaats
doordat kwaliteit meer dan voorheen in het bestedingspatroon van consu-
menten een rol gaat spelen, waardoor voorheen homogene markten uiteen-
vallen in meer veeleisende en pluriformere markten. En ten derde doordat
geld wegvloeide naar tot nu toe ongekende concurrenten (voornamelijk Ja-
pan), waardoor de band tussen (interne) capaciteitsgroei en vraag werd
doorbroken (Vos en Buitelaar, 1996: 86).
Tussen 1962 en 1982 blijft de bestaande neocorporatieve structuur echter
overeind, maar het ontbreekt aan consensus om die structuren werkelijk te
laten functioneren, zodat van beleidsco irdinatie tussen overheid en maat-
schappelijke organisaties geen sprake meer is (Albeda et al., 1993: 29). De
overlegeconomie wordt in die periode als stroperig, traag en ineffectief ge-
zien en deze symptomen worden tot in het buitenland bekend onder de
noemer 'the Dutch disease'.
Het verlies aan consensus en samenwerkingsvermogen leidt (nog steeds)
tot onvoldoende oog voor marktwerking en financiele prikkels, maar dit
gebrek wordt vooral in Nederland gemaskeerd door de opbrengsten uit
aardgasverkopen, die worden aangewend voor het overeind houden van
het socialezekerheidstelsel en voor subsidiering van zwakke bedrijven (CPB,
1992: 97).
Pas bij de tweede oliecrisis komt het proces van de- en re-institutionalise-
ring definitief op gang. Die omslag komt niet zomaar uit de lucht vallen,
maar wordt voorafgegaan door een intensief offensief van leidende figuren
uit de overheid en het bedrijfsleven, die waarschuwen voor een algeheel
deficit van de Nederlandse economie als er geen maatregelen worden geno-
men. Vooral de aanbevelingen van de commissie-Wagner (genoemd naar
zijn voorzitter, de toenmalige president-directeur van Shell) maakt indruk:
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lagere lonen en energiekosten moesten het bedrijfsleven ondersteunen; de
arbeidsmarkt zou verbeterd moeten worden door decentrale onderhande-
lingen en grotere loonverschillen toe te staan; ontkoppeling van de loon-
ontwikkeling in de private en publieke sfeer (het trendmechanisme); her-
ziening van het socialezekerheidsstelsel, zodat meer mensen aan het werk
gaan, en het stoppen van steun aan noodlijdende bedrijven (zie ook Visser
en Hemerijck, 1997: 100). Dit rijtje van aanbevelingen laat zich in eerste in-
stantie lezen als een oproep, het corporatistisch overlegmodel te verlaten
ten gunste van een recht-toe-recht-aan liberaal marktmodel.
Het markeert een periode waarin ook in de theorievorming het failliet van
corporatistische modellen wordt verkondigd. Werd in de jaren 1960-1970
een dergelijk model nog gezien als een superieur model om sociale conflic-
ten te reguleren en tegelijkertijd het economisch prestatievermogen te ver-
beteren, vanaf 1980 worden verschillende argumenten genoemd waardoor
dat niet meer mogelijk zou zijn. De noodzaak tot grotere flexibiliteit, en daar-
mee tot meer decentralisatie en marktwerking, zou zich slecht verdragen
met een corporatistische benadering; een dergelijke benadering zou ook te
zeer verbonden zijn met fordistische (massa)productiemethoden en niet

aangepast zijn aan meer moderne productieconcepten. Ook de opkomst van
atypische arbeidsrelaties, de verdergaande secularisatie en individualise-
ring zouden leiden tot een dusdanige heterogene beroepsbevolking dat
corporatistische vertegenwoordiging en beinvloeding niet meer effectief zou
zijn (zie ook Vissers en Hemerijck; 1997: 63).
Ondanks deze sombere geluiden neemt het corporatistische model in Ne-
derland toch een andere wending. In het Akkoord van Wassenaar komen
werknemers en werkgevers namelijk overeen dat loonmatiging van de kant
van vakbonden gecompenseerd zal worden door vermindering van de
arbeidsduur door werkgevers. Die oproep blijkt succesvol; niet alleen in het
uiteindelijk resultaat, maar vooral doordat nieuwe verhoudingen tussen
partijen gecreaerd worden. In dit nieuwe corporatistische model wordt de
voorheen hiibrarchische structuur aan de kant van de werkgevers- en
werknemersorganisaties verruild voor een waarin de onderlinge dialoog
centraal staat, bedoeld om daarmee de betreffende achterbannen te beYn-
vloeden. Nieuwe afspraken zijn dus niet meer bindend, maar 'in de kern
zijn de afspraken gericht op het aangaan van vrijwillige restricties op ieders
gedrag' (Albeda et al., 1993: 29).
Het corporatistisch model blijkt dus meer aanpassingsvermogen te hebben
dan in eerste instantie werd verondersteld. Sterker nog: de Nederlandse
aanpak wordt gezien als een 'wonder' (naar de titel van het boek van Visser
en Hemerijck: The Dutch Miracle, 199D en als een aanpak die navolging ver-
dient: het poldermode17 wordt gepropageerd als een weg die ook in Euro-
pees verband navolging zou verdienen (zie o.a. Albert 1993).
Maar dat betekent niet dat deze aanpak niet afwijkt van het na de Tweede
Wereldoorlog ontstane stelsel. Op minstens drie aspecten zijn aanpassingen
gepleegd (naar De Nijs, 1997):
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-    In de eerste plaats is er sprake van decentralisatie van het voorheen cen-
tralistische stelsel. De druk van onderop heeft geleid tot decentralisatie
en differentiatie, zodat op een betere manier tegemoet gekomen kan wor-
den aan ondernemingsspecifieke eisen. Het centraal overleg (zie hier-
voor) is dan ook meer richtinggevend dan bindend geworden.

-   In de tweede plaats is er sprake van deregulering, althans van vermin-
dering van het collectivistisch gehalte van regelingen. Die tendens is her-
kenbaar in regelingen die ruimte laten voor invulling en uitvoering op
lagere niveaus: arbeidstijden; sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden-
voming.

-  In de derde plaats is er sprake van een herwaardering van de indivi-
duele keuzevrijheid. Door de verdergaande differentiatie in de beroeps-
bevolking is het noodzakelijk dat binnen grenzen mogelijkheden wor-
den geschapen voor individueel maatwerk. Het betekent ook dat
werknemersverenigingen op zoek zijn naar een andersoortige binding
met hun leden, omdat het traditionele solidariteitsbeginsel hoe langer
hoe minder weerklank vindt bij werknemers.

Na een periode van de-institutionalisering lijkt momenteel een periode van
re-institutionalisering te zijn aangebroken. In veel gevallen wordt de
'Rijnlandse logica van het compromis' (Vos en Buitelaar, 1996: 146)
productiever geacht dan andere sociaal-economische ordeningsmodellen.
Die mening wordt door velen gedeeld (Albert, 1993; Grahl en Teague, 1991;
Visser en Hemerijck, 1997), maar het kan best zijn dat die productiviteit meer
het gevolg is van een (tijdelijke) conjuncturele economische opleving dan
van een blijvende superioriteit van dit beleidsmodel. De werkelijke proeve
daarvan zal zijn wanneer het met Europa in economisch opzicht wat min-
der voorspoedig gaat. Voorlopig lijkt het erop dat het geloof in het overleg-
model bij verschillende partijen groeiende is. Bij vakbonden omdat ze in-
zien dat non-cooperatie (zoals het geval was in Engeland onder Tatcher)
alleen maar kan leiden tot verder machtsverlies, en bij overheden die inzien
dat eenzijdig opgelegde maatregelen (zoals gepoogd is in Itali6 en Frank-
rijk) alleen maar zullen leiden tot sociale onrust en het nog verder uit zicht
raken van de noodzakelijke hervormingen (Visser en Hemerijck, 1997: 65).

3.3.2 Geuolgen uoor arbeidsrelaties

De veranderingen die zich in de institutionele context van arbeidsrelaties
voltrekken, zullen de volgende (met elkaar samenhangende) gevolgen voor
arbeidsrelaties hebben:
- arbeidsrelaties zullen minder collectivistisch en minder centraal geregu-

leerd worden;
-  er zal binnen arbeidsrelaties een grotere keuzevrijheid (niet alleen tus-

sen bedrijven, maar ook op individueel niveau) mogelijk worden;
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-    de invulling van deze keuzevrijheid zal op bedrijfsniveau leiden tot meer
politiek geladen verhoudingen en daardoor zal er meer druk op de kwa-
liteit van interne overleg- en onderhandelingskanalen komen te liggen;

-     de kwaliteit van de interne verhoudingen zalin de toekomst een belang-
rijke concurrentiefactor blijken te zijn;

-  in zijn algemeenheid zullen marktprincipes bij de vormgeving van
arbeidsrelaties een grotere rol gaan spelen;

-  als gevolg van kennisintensivering en tempoversnelling is het gevaar
van een tweedeling op de arbeidsmarkt (en in de samenleving) niet denk-
beeldig.

Deze (voorspelde) gevolgen kunnen als volgt beargumenteerd worden.
Een grotere invloed van de (dynamiek) van de markt zal leiden tot de nood-
zaak om ruimte te creeren voor meer op maat toegesneden regelgeving.
Daardoor zal regelgeving meer kaderstellend zijn dan in detail voorschrij-
vend. Als gevolg daarvan zal keuzevrijheid binnen arbeidsrelaties toene-
men. Die keuzen zullen niet meer plaatsvinden buiten de onderneming, maar
daarbinnen: in het overleg met medezeggenschapsorganen of zelfs in de
'kleinste werkeenheid' (Huiskamp, 1998): het werk- en/of teamoverleg. Door
deze ontwikkeling zullen belangentegenstellingen de onderneming binnen-
dringen en verhoudingen een meer politiek karakter geven (Bolweg en
Kluytmans, 1989).Van de kwaliteit van deze interne verhoudingen zal het
afhangen of deze grotere individuele keuzevrijheid in arbeidsrelaties ook
zal leiden tot een grotere betrokkenheid en veranderingsgezindheid van
werknemers. In die zin kan de kwaliteit van interne bedrijfsverhoudingen
een concurrentiefactor van betekerlis worden (zie ook De Geus, 1997).
Een grotere invloed van marktprincipes, ook binnen arbeidsrelaties, is on-
ontkoombaar. Belonen op basis van prestaties en/of op basis van de waarde
van de competenties voor de ondememing zal in belang toenemen. Het zal
ook betekenen dat arbeidsrelaties steeds vaker gewogen zullen worden in
het licht van de waarde die zij feitelijk hebben voor het ondernemings-
resultaat. De grotere onzekerheid die deze voortdurende afweging met mee
zal brengen voor individuen, zal wel enig tegenwicht moeten hebben in
regelingen en praktijken die de veiligstelling van persoonlijke belangen
waarborgen. Van werknemers kan rnen geen eenzijdige investeringen ver-
langen waarvan de mogelijke opbrengst onzeker is. En hetzelfde geldt voor
werkgevers, zo merkt de ILO (1995) op, want alleen deregulering (van de
arbeidsmarkt) kan de investeringen in scholing door werkgevers eerder
verminderen dan doen toenemen, en dat komt de langetermijnflexibiliteit
van werknemers (employability) niet ten goede.'Flexibility and deregulation
...are in fact separate concepts, more opposite in meaning than synonymous'
(ILO, 1995: 179)
Doordat de maatlat voor deelname aan arbeidsprocessen als gevolg van
tempoversnelling en kennisintensivering een stuk hoger komt te liggen,
dreigt het gevaar van een tweedeling.
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Vooral wanneer landen er niet slagen een activerend arbeidsmarktbeleid
van de grond te krijgen, zullen laaggeschoolden er op den duur grote moeite
hebben, deel te (blijven) nemen aan het arbeidsproces. Een dergelijke twee-
deling is niet alleen vanuit ethisch oogpunt onwenselijk, het legt ook een te
grote claim op een behoorlijk socialezekerheidsstelsel en het kan leiden tot
maatschappelijke onrust. Ook om deze reden is het van belang dat meer
marktwerking gepaard gaat met bijsturing daar waar dat nodig is.

4           Consequenties voor de researchagenda

In deze paragraaf stellen we de vraag aan de orde welke consequenties de
genoemde ontwikkelingen kunnen hebben voor een toekomstige research-
agenda m.b.t arbeidsrelaties. Uitgangspunt daarbij vormt het analyse- en
onderzoel<smodel dat we eerder beschreven. Kern van dat modelis dat voor-
heen in theorie en praktijk gescheiden dimensies meer op elkaar betrokken
worden: onderzoek, diagnose van en interventies in arbeidsrelaties zullen
zich niet meer kunnen beperken tot het gedrag (en de gedragssturing) van
werknemers alleen. Om dat 'principe' te illustreren zullen we in het navol-
gende een paar onderzoeksthema's onder de loep nemen. Voordat we dat
doen, vergelijken we echter het door ons gepresenteerde model met een
indeling van onderzoek zoals die recent door Buitelaar et al., (1998) is voor-
gesteld. Die indeling was gebaseerd op de volgende matrix.

perspectief/ legal contract transaction contract psychologisch
invalshoek contract

legal/institutional business/organiza-
niveau dimension tion dimension human dimension

individu

team/groep

functioneel/
organisatie

maatschappelijk

internationaal

Deze matrix kan (minstens gedeeltelijk) gezien worden als een denk- en
analysemodel, vergelijkbaar met het model dat wij gepresenteerd hebben.
Ook deze auteurs nemen de 'employment relationship' als basis voor hun
analyse en de indeling in kolommen en rijen kan dan gezien worden als de
constituerende elementen van deze relatie. In de koppen van de kolommen
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zijn de basisdisciplines herkenbaar: rechtswetenschappen en sociologie ten
aanzien van de wettelijk/institutionele dimensie van de arbeidsrelaties, eco-
nomie (en organisatiesociologie) in relatie tot de ruildimensie en psycholo-
gie voor de gedragsmatige dimensie van de arbeidsrelatie. In de rijen zijn
relevante niveaus gedefinieerd, die de auteurs zien als de voornaamste
themavelden waarop onderzoek zich zou kunnen richten. Het individuele
niveau betreft dan de bestudering van determinanten en effecten van het
psychologisch contract; het groepsniveau de determinanten en effecten van
het groepscontract als analogon aan het psychologisch contract; op het func-
tioneel/organisatieniveau staan determinanten en effecten van het organi-
satorisch contract centraal; op maatschappelijk niveau richt men zich op de
dynamiek van arbeidsverhoudingen en op internationaal niveau op de dy-
namiek die uitgaat van de toenemende internationalisering. Overigens
plaatst men bij deze niveau-indeling de kanttekening dat het'uitdrukkelijk
in de bedoeling ligt ...aandacht te besteden aan de wisselwerking tussen
deze niveaus' (Buitelaar et al., 1998: 5)
Met alle respect voor de samenstellers van dit interessante document moet
toch de vraag gesteld worden of de voorgestelde scheiding tussen dimen-
sies (en disciplines) van de arbeidsrelatie (legal, transaction en psychological)
en naar niveaus (individu, groep, organisatie, maatschappij en internatio-
naal) wel vruchtbaar is.
Wat men in feite doet, is een bestaande situatie bestendigen: disciplines krij-
gen een eigen kolom en de kern van het management van arbeidsrelaties
wordt gezien als een intern-organisatorisch proces. Dat blijkt o.a. uit het feit
dat bij de boven-organisatorische niveaus niet meer gesproken wordt over
determinanten en effecten, maar slechts gewezen wordt op de dynamiek
die van deze niveaus (op de lagere niveaus) uitgaat. Ook bij de beschrijvin-
gen van mogelijke onderzoeksthema's op deze niveaus blijft het verband
met de 'employment relation' onduidelijk.
Een specifieke opmerking betreft de plaats die de auteurs aan het psycholo-
gisch contract toekennen. Hoogstwaarschijnlijk ingegeven door de drang
de afzonderlijke disciplines een eigen plaats te geven, ziet men het psycho-
logisch contract als een aparte dimensie binnen de arbeidsrelatie. In onze
ogen is dat echter niet juist: het psychologisch contract is het mentale derivaat
of substraat van de arbeidsrelatie als geheel en vormt daarom een belang-
rijke onderzoeksingang om de (mentale) gevolgen van veranderingen in
een arbeidsrelatie in kaart te brengen. Het is echter geen aparte dimensie.
Gezien de hiervoor geschetste ontwikkeling, waarbij sprake is van het meer
op elkaar betrokken raken van dimensies en riveaus, lijken interessante
onderzoeksvragen juist te liggenop de scheidslijnen van deze matrix in plaats
van in de afzonderlijke cellen.8
In het navolgende zullen we aan de hand van een drietal clusters van inte-
grale onderzoeksvragen, die de matrix op verschillende manieren doorsnij-
den (zie hieronder), illlustreren hoe dimensies in een arbeidsrelatie en
analyseniveaus met elkaar samenhangen.
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perspectief/ legal contract transaction contract psychologisch
invalshoek contract

legal/institutional business/organiza-
niveau dimension tion dimension human dimension

individu           _   _ _t_ - - - - - - - - - - -n
1

team/groep                  I
» - - -Ii ill

functioneel/
organisatie

maatschappelijk ...
internationaal l

organisatiedynamiek en arbeidsrelaties

-------,

:.:.
management van arbeidsrelaties

I'

1_ _ _ _i   employability

FIGUUR 1
Drie clusters van integrale onderzoeksvraagstukken

Organisatiedynamiek en arbeidsrelaties
Onder invloed van veranderende performance-criteria, uitbesteding en
netwerkvorming en de dynamiek die zich in operationele processen voor-
doet, wordt verandering in organisaties een constante. Dat betekent ook dat
arbeidsrelaties een minder stabiel karakter krijgen en vaker aangepast zul-
len worden aan veranderende ornstandigheden. De richting waarin deze
aanpassing plaatsvindt wordt niet alleen bepaald door de (gepercipieerde)
transactiekosten, maar ook door wettelijke en institutionele regels die de
hoogte van deze transactiekosten mede bepalen. Concreet betekent dat bij-
voorbeeld dat de kostenefficiantie van een numerieke flexibiliseringsstrategie
weliswaar vergeleken kan worden met die van een functionele flexibili-
seringsstrategie (het versterken van de interne arbeidsmarkt), maar kosten
en baten van deze strategieen worden mede bepaald door bijvoorbeeld de
juridische regelgeving die de inzet van (allerlei vormen van) arbeid begrenst
(zie Delsen, 1995, en ILO, 1995). Veranderen deze, dan veranderen ook de
transactiekosten en daarmee de kosten-batenverhoudingen van de verschil-
lende flexibiliseringsstrategieen. Datzelfde geldt voor de kosten-baten-
verhouding van investeringen in scholing door werkgevers (Zie ILO, 1995;
Delsen, 1998). Met andere woorden: onderzoek naar personeelsmanage-
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mentstrategieen moet altijd gerelateerd worden aan de legal/institutional
dimensies die afwegingen in het beslissingsproces over alternatieven bein-
vloeden.
Wanneer het vraagstuk van organisatiedynamiek en arbeidsrelaties vanuit
een internationaal analyseniveau wordt bekeken, doet zich de vraag voor
welk sociaal-economisch ordeningsmodel productiever is in het bewerk-
stelligen van noodzakelijke veranderingen in de institutionele en juridische
sfeer (Vos en Buitelaar, 1996). Globaal draaithet om de vraag of het Rijnlandse
model (overigens in nogal uiteenlopende varianten) een effectieve en blij-
vende beleidsconcurrent kan zijn voor het Angelsaksische ordenings- en
bestuderingsmodel (Albert, 1993; ILO, 1995). Dit gaat verder dan het meer
klassieke intemationaal vergelijkende onderzoek naar (stelsels van) arbeids-
verhoudingen, omdat hier een verbinding wordt gelegd tussen sociaal-eco-
nornische ordeningsmodellen, de prestaties en de concurrentiekracht van
ondernemingen en de kwaliteit en effecten van arbeidsrelaties (voor een
voorbeeld daarvan zie Sorge, 1991).

Het vraagstuk van organisatiedynamiek en arbeidsrelaties roept ook de vraag
op waar de optimale balans ligt tussen binding en flexibiliteit. Dit is een
vraag die zich gelijktijdig op organisatorisch en op groeps- en individueel
niveau voordoet. Op organisatieniveau kan men bijvoorbeeld de vraag stel-
len bij welk punt roulatie van managers over afdelingen en eenheden heen
tot een dusdanige ervaringsfragmentatie (Thijssen, 1996) leidt dat zelfs nood-
zakelijke organisatorische routines in gevaar komen.
Maar ook op groeps-/individueel niveau stelt zich deze vraag naar het op-
timum. Bij welke roulatiesnelheid (in de samenstelling van teams en de rou-
latie over werkplekken) wordt het functioneren van teams en van indivi-
duen negatief beYnvloed? En op well< moment treden er dusdanige breuken
in het psychologisch contract op dat ze niet meer te herstellen zijn, waar-
door individuen mentaal of definitief afhaken? (Zie Schalk et al., 1995). Ten-
slotte kan in dit verband de vraag gesteld worden welke veranderings-
aanpakken deze potentiele gevaren kunnen voorkomen. Met deze laatste
vraag wordt tevens duidelijk dat niet alleen de kennis omtrent organiseren
en gedragssturing beter geintegreerd moet worden, maar ook dat verander-
kundige inzichten in dit geheel moeten worden meegenomen.9 Dit verander-
kundig perspectief, zo merkt Schoemaker (1998) terecht op, heeft tot nu toe
ill het HRM-denken vrijwel ontbroken.
Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat onze opmerking in paragraaf
3.2.1 dat de ruil-, samenwerkings- en onderschikkingsdimensie steeds meer
op elkaar betrokken zullen raken, ook consequenties moet hebben voor het
onderzoek naar arbeidsrelaties. Dat betekent dat de door Buitelaar et al.
(1998) onderscheiden dimensies (legal/institutional, business en human) in
hurt onderlinge samenhang geanalyseerd moeten worden en dat daarbij ook
de wisselwerking tussen niveaus onderdeel van onderzoek moet zijn.
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Van employment naar employability
De toegenomen en toenemende organisatiedynamiek leidt ook tot een be-
langrijk spanningsveld tussen baan en loopbaan. (Van Dijck et al., 1995: 18).
Het doorgaande groeimodel (vaak bij Jdn werkgever) dat nu aan het baan-
enloopbaandenken ten grondslag ligt, zal, gegeven de organisatiedynamiek,
hoe langerhoe minder voorkomen en plaatsmaken voor een loopbaanmodel
dat veel meer variabiliteit zal kennen. Ook aan de hand van dit zogenoemde
employability-vraagstuk (Gaspersz en Ott, 1996) kan geillustreerd worden
dat het opdelen van de arbeidsrelatie in drie soorten contracten en dimen-
sies niet meer vruchtbaar is. Dat blijkt al uit het feit dat het employability-
begrip een tweeledige betekenis heeft. Vertaald als (blijvende) inzetbaarheid
verwijst het naar een eigenschap van een persoonlo (zie o.a. Paauwe en
Hoeksema, 1997), maar wanneer verwezen wordt naar het andere karakter
van (loop)banen, dan is het een kenmerk van een nieuw soort psycholo-
gisch contract (zoals bij De Korte en Bolweg, 1994; Gaspersz en Ott, 1996).
Uit deze dubbele betekenis blijkt al dat het zowel betrekking heeft op de
'human dimension' als op de 'business dimension' en dat zowel het indivi-
dueel als het groepsniveau in het geding is. Of, om in termen van ons denk-
en analysemodel te spreken: veranderingen in samenwerkings-
(organisatie)patronen, zetten bestaande ruilverhoudingen onder druk en
maken dat, in ieder geval sommige, gedragssturingssystemen (zoals klas-
sieke functiewaarderings- en loopbaansystemen en beloningssystemen die
ancianniteit als belangrijkste grondslag hebben) obsoleet worden. Vanuit
het employablity-denken zal dus de arbeidsrelatie in al zijn dimensies ob-

ject van onderzoek moeten zijn.
Daarbij doen zich meer specifiek de volgende vragen voor;
- Welke invloed heeft de grotere werkonzekerheid en flexibiliteit op de

betrokkenheid van werknemers?
-  Wat is (bij grotere werkonzekerheid) het nieuwe identificatiepunt van

betrokkenheid?
Wordt de betrokkenheid van werknemers calculatiever en daarmee
instabieler en minder voorspelbaar?

-    Op welke wijze kunnen veranderingen inbetrokkenheid bij verschillende

categorieen van werknemers gemonitord en beinvloed worden?

Bovendien kan een dergelijke verandering in'psychologisch-contracttermen'
niet los gezien worden van de institutionele en wettelijke dimensie. Een

dergelijke arbeidsrelatie kan alleen functioneren wanneer institutionele voor-

zieningen daaraan zijn aangepast. Een werkelijke employability-relatie kan
alleen goed functioneren wanneer bijvoorbeeld (naar Trommel, 1997)
-   wijziging van arbeids(tijd)patronen minder consequenties heeft voor de

opbouw van rechten uit uitgestelde inkomensbestandsdelen.
-     een deel van het inkomen niet alleen gebruikt kan worden voor inkomens-

verzekeringen, maar ook aangewend kan worden voor scholing, her-
orientatie op de loopbaan en zorgverlof.
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-   scholingsaanspraken niet beperkt blijven tot de pre-werkperiode, maarook hun geldigheid blijven behouden tijdens het werkzaam leven van
individuen. Formele (door de overheid gefinancierde) opleidingen en
scholing door bedrijven zouden meer op elkaar betrokken en met elkaar
gemengd moeten worden om een werkelijk employability-beleid moge-
lijk te maken.

-     het mogelijk wordt om, uitgaande van een grotere variabiliteit in arbeids-
tijdspatronen, op basis van opgebouwde 'uren' in het verleden in be-
paalde fasen de loopbaan te onderbreken voor scholing, zorg en/of per-
soonlijke herorientatie.

-  de basis van de arbeidsvoorwaarden minder komt te liggen in een
ongedifferentieerd leeftijds-/ervaringscriterium, maar meer in de kwa-
liteit van competenties die men bezit. Nieuwe arbeidsrelaties worden
daardoor minder belast met arbeidsvoorwaardelijke privileges uit een
vorig leven.

Dergelijke veranderingen in de institutionele context zijn noodzakelijkerand-
voorwaarden voor een intern-organisatorisch employability-beleid. Onder-
zoek waarbij deze randvoorwaarden niet betrokken worden, geeft slechts
zicht op een (te) beperkt deel van determinanten en leidt naar alle waar-
schijnlijkheid tot een verkeerde conclusie met betrekking tot de effecten.
Bolweg en Van Maenhout (1995) spreken dan ook van een employability-debat dat economisch gezien misschien wel noodzakelijk is, maar dat voor-
bijgaat aan maatschappelijke krachten en daarom sociologisch naYef gevoerdwordt.

Management van arbeidsrelaties
Zowel het klassieke personeelsmanagement alsook het human resource
management is stevig verankerd in individuele en sociaal-psychologische
gedragstheorieen (Van der Zwaan, 1991; Doorewaard en De Nijs, 1997). In-
terventies ten aanzien van gedrag van medewerkers (gedragssturings-
technieken) zijn gebaseerd op een aantal assumpties die door de in het voor-
gaande geschetste ontwikkelingen hun geldigheid aan het verliezen zijn.
Enkele van deze assumpties zijn dat:
-  er sprake is van een functiestructuur met een relatief stabiel karakter.

Lawler (1994) spreekt van het functieparadigma, waarop technieken van
gedragssturing gebaseerd zijn.

-    er collectieve regels bestaan ten aanzien van beloning, promotie en ont-
slag, waardoor de individuele biografie van de werknemer een geregu-
leerd karakter krijgt (Trommel, 1995).

- binnen bepaalde van te voren bepaalde grenzen (in tijd en ruimte) het
management vrij is om het gedrag van werknemers te sturen in de door
haar gewenste richting. Men 'koopt' naast het arbeidsvermogen van de
werknemer ook het 'right to manage'. Het management hoeft daarbij
geen rekening te houden met andere dan werkfactoren.
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-    met behulp van externe stimuli het gedrag van medewerkers te sturen is
('in recruitment and selection, training and development, performance
appraissal and compensation, a Skinnerian-type behavioral paradigm
tends to dominate....'; Lado en Wilson, 1994: 700).

Onderzoek naar en verbeteringen van gedragssturingstechnieken, beweegt
zich nog grotendeels binnen bovengenoemde assumpties (zie daarvoor
overzichtswerken zoals van Armstrong, 1988 en Kluytmans, 1997), hoewel
de spanningsvelden met de veranderende praktijk wel gevoeld (en erkend)
worden. 11
Onderzoek naar de effecten van (gedrags)sturingstechnieken en verdere
ontwikkeling van deze technieken zal rekening moeten houden met de vol-
gende veranderingen, die de eerdergenoemde assumpties in het hart raken.
-   Verwacht mag worden dat gedragssturing meer en meer onderdeel zal

worden van integrale vormen van management, verbonden zal raken
met strategische speerpunten en daardoor een tijdelijker karakter krijgt
(Bolweg, 1998). Met andere woorden: gedragssturing zal een integraal
onderdeel worden van het management van arbeidsrelaties, waarbij Sn
de samenwerkingsvormen (organisatie) dn de ruil betrokken zullen (moe-
ten) worden.

-   In plaats van collectieve regelingen zal er een grotere behoefte gaan ont-
staan aan regelingen die zijn toegesneden op de minder homogene be-
hoeften en wensen van werknemers (De Korte en Bolweg, 1994). Met
andere woorden: bij de vraag welke vormen van gedragssturing effec-
tief zijn, zullen ook de omstandigheden en de wensen en behoeften van
werknemers betrokken moeten worden. Ook zal er in onderzoek meer
aandacht moeten komen voor seksediscriminatie in regelingen (zie bijv.
Brouns en Halsema, 1996).

-    Gedragssturing zal, algemeen gesproken, minder gebaseerd kunnen zijn
op hierarchische (skinneriaanse) principes, maar meer op overleg en on-
derhandeling. Ook zal het belang van zelfsturing toenemen. Deze ont-
wikkeling is al zichtbaar in de introductie en populariteit van functio-
neringsgesprekken, die in vergelijking met beoordelingsgesprekken een
grotere gelijkwaardigheid van partners veronderstellen (zie Emans et al.,
1997) en in prestatiesturingssystemen (als bijv. ProMES) die op een grote
mate van participatie en zelfsturing zijn gebaseerd (zie Pritchard, 1995).

-   In zijn algemeenheid is er behoefte aan onderzoek dat zich richt op de
ontwikkeling van nieuwe sturingssystemen die een betere integratie tot
stand brengen van de ruil, samenwerkings- en onderschil<kingsdimensie.
In het bijzonder, zo stelt Bolweg (1998) terecht, is er behoefte aan ver-
snelde vernieuwing op de terreinen van functiewaardering, beloning en
beoordeling.
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Als gevolg van ontwikkelingen in ruil- en samenwerkingsrelaties is het hoe
langer hoe moeilijker om het management van arbeidsrelaties te zien als
een geYsoleerde vorm van gedragssturing. Ruil, samenwerking en onder-
schikking raken meer en meer op elkaarbetrokken. Bij onderzoek naar gang-
bare gedragsturingstechnieken moeten dan ook minstens de assumpties
waarop deze gebaseerd zijn, mede onderdeel uitmaken van het onderzoek.
Anders komt men tot de merkwaardigerwijs veel gehoorde uitspraak van
wetenschappers dat de kennis en techniek voorhanden is, maar dat organi-
saties een goede implementatie in de weg staan (Bloemers, 1997). Een der-
gelijke uitspraak bevestigt en verstevigt de kloof die tussen onderzoek en
beleidspraktijk bestaat.

5           De arbeidsrelatie van de toekomst?

Op dit punt gekomen, is het zeer verleidelijk om een poging te doen een
arbeidsrelatie te schetsen die in de toekomst dominant zal zijn. Bij wijze van
samenvatting schetsen we een aantal elementen die daar zeker deel van
zullen uitmaken. Vooropgesteld moet worden dat we het verdwijnen (cf.
bijv. Rifkin, 1995; Dunkerley, 1996) of het geheel virtueel worden van arbeids-
relaties niet realistisch achten (Schoemaker). Argumenten daarvoor hebben
we in het voorgaande al gegeven.
Dat betekent dat de arbeidsrelatie binnen een organisatorisch verband zal
blijven bestaan, maar ze verandert wel van van aard en inhoud.
In de eerste plaats wordt de arbeidsrelatie ontdaan van zijn paternalistische
trekken: meer keuzen worden aan het individu zelf overgelaten en de orga-
nisatie schrijft niet voor maar faciliteert individuen bij het maken van deze
keuzen. Dat betekent dat belangen duidelijker gearticuleerd zullen worden
en er zal om die reden, om in termen van Mastenbroek (1982) te spreken,
sprake zijn van een betrekking met een meer'gemengd' karakter. Zo'n rela-
tie is gelijktijdig calculatief als sociaal-emotioneel van aard en ze zal naast
couperatieve ook conflicterende tendensen in zich dragen.12 De kunst van
het management van arbeidsrelaties zal zijn om een balans te vinden in dit
voortdurende spanningsveld.
Een tweede kenmerk zal zijn dat de arbeidsrelatie een meer berekenend
karakter zal krijgen. Berekenend omdat, net zoals de organisatie de arbeids-
relatie veelvuldiger op zijn waarde zal schatten, ook het individu dat zal
doen. Daarbij zullen bij die berekening niet alleen de loutere ruilaspecten
een rol spelen, maar ook de aard en inhoud van het werk, de ontplooiings-
kansen die het werk biedt, en de autonomie waarmee men zijn werk kan
verrichten.
Ten derde zal de arbeidsrelatie van de kant van de werknemer gekenmerkt
worden door multipele betrokkenheid. Die betrokkenheid is multipel, om-
dat ze minder gebonden is aan de organisatie, maar meer aan het beroep
(de eigen competenties) en die betrokkenheid ondervindt ook concurrentie
vanuit andere levenssferen, waarvan de privd-sfeer de meest belangrijke is.

270



Reflecties over de toekomst van arbeidsrelaties

Bovendien zal de portfolio-werk(onder)nemer zijn intrede doen: het indi-
vidu dat voor een deel zijn kennis en kunde aan een of meerdere organisa-
ties ter beschikking stelt, maar die kennis en kunde voor een ander deel
voor eigen rekening ten nutte maakt (zie ook: Van Dyck et al., 1995).
Een vierde kenmerk zal zijn dat arbeidsrelaties een meer lateraal karakter
krijgen. Omdat juridische contractrelaties niet per se meer hoeven samen te
vallen met organisatorische samenwerkingsverbanden en met het'right to
manage', zal het belang van overleg en onderhandeling toenemen. Ook stu-
ring door een gemeenschappelijk idee van richting en zingeving (manage-
ment par la culture, Crozier, 1989) wordt belangrijker omdat de grotere au-
tonomie en zelforganisatie noodzakelijk een tegenwicht moet hebben, wil
de identiteit van het 'organisatorisch verband' niet geheel verloren gaan.
Tenslotte kan een dergelijke arbeidsrelatie alleen maar goed tot zijn recht
komen in een omgeving (zowel op het niveau van de arbeidsorganisatie als
in breder maatschappelijk verband) waarin de zorg voor het op peil houden
van het arbeidsvermogen van individuen een gedeelde verantwoordelijk-
heid is. Met andere woorden: een doe-het-zelf-loopbaan (Trommel, 1997)
veronderstelt bouwstenen waarmee die loopbaan vorm gegeven kan wor-
den Het mentale model dat momenteel nog aan een loopbaan ten grondslag
ligt (geleidelijke voortgaande groei), zal zich Wijzigen en een meer variabel
(en daardoor flexibeler) verloop krijgen. Vormgeving van een dergelijke loop-
baan is echter pas mogelijk wanneer zowel maatschappelijke als organisa-
torische arrangementen daaraan zijn aangepast.

Het hier geschetste beeld van arbeidsrelaties lijkt ver af te liggen van het
beeld dat momenteel nog dominant is. Dat lijkt niet alleen zo dat is ook zo.
Juist omdat arbeidsrelaties het product zijn van specifieke en stevig veran-
kerde organisatorische en maatschappelijke arrangementen, zal de ombouw
daarvan eerder decennia dan jaren in beslag nemen. In die zin moet niet
vergeten worden dat 'manufacturing the employee' (de titel van het boek
van Jacques, 1996) ook tientallen jaren heeft geduurd. Eerst moeten oude
beelden verdreven worden voordat nieuwe arrangementen een kans van
slagen krijgen. Voor het sociaal ondernemingsbeleid-nieuwe-stijl en voor
onderzoek betekent dat dat minder het accent gelegd moet worden op her-
haling van bestaande werkwijzen (beheer), maar meer op vernieuwing en
experiment.
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Noten

1     In de Griekse mythologie was Procrustes een herbergier, die zijn gasten uittrok of ampu-
teerde zodat zij in zijn bedden pasten.

2     Het Centraal Planbureau, waaraan deze visietypering is ontleend, beperkt zich tot de ver-
schillen in opvattingen omtrent de industriele ontwikkeling. In mijn ogen is dit verschil
echter evenzeer van toepassing op de dienstensecton

3     Overigens is deze voorspelling niet onomstreden. Sommige onderzoekers voorspellen dat
de groei van de werkgelegenheid in de dienstverlenende sector als gevolg van het toene-
mende gebruik van ICT in die sector spoedig zal verminderen en dat dan daar een gewel-
dige uitstoot van arbeidskrachten zal plaatsvinden (Dunkerley, 1996, Rifkin, 1995). Wij zijn
echter met Castells (1996) van mening dat deze 'voorspellingen' te zeer gebaseerd zijn op
common sense'-argumenten en incidenteel casemateriaal. Van een behoorlijke analyse is
in deze boeken doorgaans geen sprake.

4   Jacques (1996) heeft er m.i. terecht op gewezen dat de termen kenniswerker en kennis-

management geen juiste aanduidingen zijn voor de transformaties die momenteelin werk-
processen plaatsvinden. Traditionele organisaties zijn bij uitstek gericht op het kapitaliseren
van kennis die opgeslagen is in procedures en het menselijk kapitaal. In moderne organi-
saties ligt echter niet zozeer het accent op het conserveren van kennis, maar veel meer op
het veranderen van bestaande kennis: op leren dus (Pag 181)

5 Onder niet-standaard- (of atypische) relaties volgen we de definitie die Delsen (1995: 1)
daarvan geeft: 'a-typical employment relations can be defined as employment relations
that deviate from open-ended wage employment, including part-time work, labour on
call-contracts, min-max contracts, fixed terms contracts, freelancers, home-based work,
telework, apprenticeship contracts, self-employment and informal work'.

6     Dit onderscheid van soorten betrokkenheid is ontleend aan Van Breukelen (1996). Bij mo-
rele betrokkenheid is de organisatie aantrekkelijk op grond van haar waarden en doelen;
bij normatieve betrokkenheid spelen persoonlijke normen tot het leveren van inzet een

grote rol; bij continuance-betrokkenheid worden investeringen gewogen in het licht van
alternatieven om de organisatie al of niet te kunnen verlaten, terwijl bij calculatieve betrok-
kenheid de organisatie aantrekkelijk is omwille van instrumentele afwegingen.

7 Overigens wordt het poldermodel wel gezien als een typisch Nederlands product. Het
verwijst naar de reeds lang onderkende noodzaak om bij het beheer van polders een even-
wichtige beheersstructuur te creeren, zodat geen van de betrokken partijen het alleenrecht

op het waterbeheer zou kunnen uitoefenen.
8    Dat de samenstellers dat ook zelf (h)erkennen blijkt uit hurt opsomming van mogelijke

onderzoeksvragen die door de kolommen (en ook de niveaus) heen lopen (zie Buitelaar et
al., 1998: Bijlage).

9    Een goed voorbeeld waarin strategische, organisatorische, veranderkundige en gedrags-
matige vraagstukken integratief zijn samengebracht, vinden we bijvoorbeeld in het boek
van Mastenbroek en Wychers, 1996: P&0 en vernieuwing van de organisatie. Kwaliteit nu
of nooit. Zij kiezen als grondmotief voor hun aanpak de vraag: hoe co8rdinerende kracht
op de meest kritische punten versterkt kan worden en maximale zelforganisatie van on-
derdelen ontwikkeld kan worden (pag. 87). In dat grondmotief is het dynamisch balans-
denken duidelijk het uitgangspunt.
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10  Het is ook opvallend dat in Angelsaksische literatuur de term employability niet in deze
betekenis gebruikt wordt, maar dat daar doorgaans gesproken wordt over 'changing
obligations' (Robinson et al., 1994) of'employee relations changes' (Beaumont et al., 1996).
De term employability heeft in het Angelsaksisch taalgebied doorgaans betrekking op de
arbeidsmarktkansen van gehandicapten.

11 Die spanningsvelden worden (h)erkend en daarom worden ook voortdurend verbeterin-

gen in methoden en technieken aangebracht. Zo worden bijvoorbeeld functieclassificatie-
technieken flexibeler gemaakt door het gebruik van rastermethoden (Hoogstad en
Weststeijn, 1993), beoordelingsmethoden aangepast aan veranderende verhoudingen zo-
als in 360°-systemen (Van der Maesen de Sombreff in: Kluytmans, 199D en selectiemethoden

meer toegesneden op specifieke situationele omstandigheden (Van der Meeren, 1997). Deze
innovaties vinden echter getsoleerd (per activiteit) plaats en de onderliggende assumpties
zelf.

12 Die tegenstrijdige tender,zen zijn ook altijd al aanwezig geweest in arbeidsrelaties, maar
hun werkzaamheid werd in tijd gescheiden. De calculatieve tendens werd vooral werk-
zaam geacht aan het begin en bij verandering van de arbeidsrelatie. Daarna en daartussen
werd een sterke sociaal-emotionele binding verondersteld en werd de bereidheid tot sa-

menwerking als een gegeven beschouwd. Conflictueuze gedragsneigingen werden geka-
naliseerd in formele onderhandelingskanalen (vakbonden, medezeggenschapsorganen).
Met het dunner worden van de scheidingswanden tussen reguleringsregimes zullen deze

gedragsneigingen zich niet alleen veelvuldiger, maar ook gelijktijdiger uiten.
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Samenvatting

Arbeidsrelaties tussen schijn en werkelijkheid
Reflecties  ouer  personeelsmanagement,  HRM
en Personeelswetenschappen

Personeelsmanagement is om meer dan een reden een boeiend studieobject,
dat echter niet geheel vrij is van problemen. In de eerste plaats is het een
boeiend studieobject omdat zich daarbinnen vraagstukken van mens,
arbeid, organisatie en maatschappij voordoen, waardoor processen op
micro-, meso- en macroniveau bestudeerd kunnen worden. Door de specia-
lisatie van wetenschappelijke disciplines op aspecten en niveaus wordt de
onderlinge samenhang tussen deze processen echter vaak uit het oog verlo-
ren. Het gevolg is een gefragmenteerd en onvolledig beeld van de werke-
lijkheid.
In de tweede plaats zijn in de wereld van arbeid, organisatie en personeel

grote belangen in het geding. Het gaat om inkomen, bestaanszekerheid, zeg-
genschap, macht en status. Daardoor zijn (uitkomsten van) onderzoekin-
gen niet alleen vanuit weter,schappelijk oogpunt van belang, maar spelen
ze ook een rol bij de vormgeving van beleid.
Om deze redenen kunnen we niet volstaan met een gefragmenteerd geheel
van noties omtrent arbeid en personeel, maar is er behoefte aan meer syste-
matiek in theorievorming. Dit uitgangspunt ligt aan deze studie ten grond-
slag en vormt een van de belangrijkste drijfveren van ons werk.

De kennis die we van dit aspect van de werkelijkheid hebben, is globaal en
sterk versnipperd. Meerdere disciplines houden er zich mee bezig, ieder
vanuit een eigen gezichtspunt met weinig onderlinge bevruchting.
In het eerste deel van dit proefschrift proberen we een gemeenschappelijk
materieel kenobject te definieren: waar gaat het om wanneer we het hebben
over personeel, personeelsmanagement en personeelswetenschap? Wij me-
nen dat die gemeenschappelijkheid gevonden kan worden in de arbeidsrelatie,
een relatie tussen werkgever en werknemer, die bestaat uit drie nauw met
elkaar verbonden dimensies: een ruil-, een samenwerkings- en een
onderschikkingsdimensie. De ruildimensie betreft het ter beschikking stel-
len van de werknemer van tijd, kwalificaties en arbeidsvermogen in ruil
voorbeloningen (in velerlei vorm). De samenwerkingsdimensie krijgt vooral
gestalte door het gekozen taak- en organisatieontwerp. Daarnaast is de
arbeidsrelatie ook een gezags- en onderschikkingsrelatie: het management
heeft het recht om gedrag van werknemers aan te sturen (right to manage).
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Klassiek personeelsmanagement heeft zich tot nu toe vooral beziggehou-
den met de laatste dimensie: gegeven een bepaalde ruilverhouding en een
in de organisatie vastgelegd samenwerkingspatroon, vindt gedragsmatige
sturing en aanpassing plaats. In die zin is personeelsmanagement vooral
aanpassingsbeleid, gebaseerd op (sociaal-)psychologische inzichten met
betrekking tot gedrag.
Een tweede kenmerk van klassiek personeelsmanagement is dat het wordt
gezien als een intern-organisatorische aangelegenheid: er wordt geredeneerd
vanuit een relatief'gesloten' systeemdenken, waarbij de verhouding tussen
individu en organisatie centraal wordt gesteld. Personeelsmanagement is
echter een van de weinige organisatorische functies die in belangrijke mate
ook beinvloed worden door ontwikkelingen die zich in de omgeving van
organisaties voordoen. Sociaal-culturele opvattingen bepalen de grenzen van
wat betamelijk en legitiem wordt geacht met betrekking tot arbeid; de over-
heid bewaakt en regelt een zorgvuldige invulling van (sommige aspecten
van) deze relatie en in overlegkaders tussen werknemers- en werkgevers-

vertegenwoordigers worden richtinggevende afspraken gemaakt omtrent
de wegen die bij de inzet van arbeid bewandeld (moeten) kunnen worden.
Arbeidsrelaties kunnen alleen goed begrepen worden wanneer aan deze
ruimere institutionele bepaaldheid aandacht wordt geschonken.

In schema kan het voorgaande als volgt weergegeven worden.

arbeidsmarktmark,

-1 f. afze.nia-
strategisch beleid

werknemer 'arbeldef'ile' vverkgever

ru

taak- en org. beheers-
ontwerp systemen4 I

interne regulering

ttt
externe regulering

door vakbonden, werkgevers en overheid

Owaia-ai 6,61*, iualb)ontext«.9.i-: '... mu/12-)
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Arbeidsrelaties zoals we die tot voor kort kenden en die nog steeds ten grond-
slag liggen aan het overheersende denken in personeelsmanagement, zijn
het product van de industriele ontwikkeling die samenlevingen hebben
doorgemaakt. Die ontwikkeling heeft geleid tot een arbeidsbestel waarbin-
nen de verschillende dimensies van deze arbeidsrelatie op een specifieke
wijze gereguleerd werden. De ruildimensie van de arbeidsrelatie werd zo-
veel mogelijk buiten de organisatie gehouden, door een stelsel van overleg
te creeren waarbinnen basisafspraken werden gemaakt over de condities
met betrekking tot de inzet van arbeid. In ruil voor de participatie van
werknemersvertegenwoordigers bij deze arbeidsvoorwaardenbeheersing
krijgen werkgevers een grote mate van autonomie om de organisatie naar
eigen inzichten in te richten. Het gevolg is dat productie- en organisatie-
concepten nauwelijks beoordeeld worden op sociale criteria, maar vrijwel
uitsluitend vanuit een technisch-economische rationaliteit worden vorm-
gegeven. Met het verwerven van het arbeidsvermogen via ruil en de inzet
van arbeid binnen een bepaald productie- en organisatieconcept is de werk-
gever echter nog niet verzekerd van feitelijke arbeidsprestaties. Om die re-
den ontstaat een geheel van bijkomende activiteiten en maatregelen dat ener-
zijds gericht is op de beheersing van werknemersgedrag (control) en ander-
zijds op het leefbaar maken van de organisatie (care). Dit geheel van maat-
regelen vormt de kern van het klassieke personeelsmanagement.

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen (mondiale concurrentie, verschui-
vingen tussen sectoren, informatisering en automatisering) komt deze klas-
sieke verdeling in reguleringsregimes onder druk te staan. De ruildimensie
kan hoe langer hoe minder globaal en collectief (o.a. als gevolg van indivi-
dualisering en differentiatie van arbeidsrelaties) gereguleerd worden en
nieuwe productie- en organisatieconcepten doen hun intree, waarin bij de
vormgeving sociale aspecten op voorhand een rol gaan spelen, omdat de
inbreng van mensen in dergelijke systemen van cruciale betekenis is.  Deze
(en andere) veranderingen worden door de een uitgelegd als een funda-
mentele verandering van het arbeidsbestel; voor de ander zijn het slechts

correcties op het bestaande bestel. Los van deze meer fundamentele vraag
is het wel duidelijk dat het traditionele personeelsmanagement als gevolg
van deze veranderingen ook invloeden ondergaat. Human Resource Mana-
gement (HRM) wordt wat dat betreft gezien als de inspiratie tot en het ant-
woord op deze veranderingen.

Een nadere analyse van dit HRM-denken, zoals we die in deel 2 van dit proef-
schrift langs verschillende lijnen hebben ondernomen, levert echter op dat
deze claim van vernieuwd en aan nieuwe omstandigheden aangepast
personeelsmanagement moeilijk hard te maken is. In de eerste plaats is HRM
een meerduidig begrip: het kan zowel staan voor een inhoud die nagenoeg
gelijk is aan het traditioneel personeelsmanagement, als voor vormen van
personeelsmanagement waarin enerzijds ontwikkeling en anderzijds selec-
tievere waardering (van mensen) centraal staan. In de tweede plaats wordt
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in het HRM-denken weinig aandacht besteed aan contextuele en institutio-
nele invloeden, maar wordt nog meer dan voorheen de intern-organisatori-
sche sturing van gedrag als kader van personeelsmanagement benadrukt.
Daarbij worden assumpties ten aanzien van mensen en organisaties gehan-
teerd die zeker om nadere toetsing vragen.
De slotconclusie van dit deel is dan ook dat HRM niet gezien kan worden als
een universele en 'perfecte' vorm van personeelsmanagement, maar hoog-
uit als een (voorlopig) antwoord op een competitievere omgeving en een
(geslaagde) poging om een nieuw, meer zakelijk evenwicht tussen de
verzorgings- ('care') en beheersings- ('control') functie van personeels-
management te crearen.

Binnen de verschillende activiteitendomeinen van personeelsmanagement
is de verandering in reguleringsregimes herkenbaar door een snelle opeen-
volging van nieuwe begrippen en thema's. In deel 3 van dit proefschrift
wordt een aantal van deze thema's onder de loep genomen.
In het eerste artikel wordt de onderlinge samenhang tussen de ruil-, samen-
werkings- en onderschikkingsdimensie van de arbeidsrelatie uitgediept.
Uitgaande van het eerder gepresenteerde analyse- en denkmodel van
arbeidsrelaties, behelst het een pleidooi om het klassieke personeelsmanage-
mentdenken open te breken door ook aandacht te schenken aan de invloe-
den die uitgaan van de gehanteerde organisatie- en productieconcepten en
van externe reguleringskaders. Ideaaltypisch kunnen vanuit beheersings-
en sturingsoptiek twee verschillende configuraties van personeelsmanage-
ment onderscheiden worden: een controle- en een betrokkenheidsstrategie.
Strategieeen van personeelsmanagement zullen zich altijd tussen deze twee
polen bewegen.
Een ander kernthema van personeelsmanagement is de vraag in hoeverre
dit beleidsaspect aan moet sluiten bij de ondernemingsstrategie als geheel.
In het HRM-denken is een zo groot mogelijke fit tussen deze twee een cen-
trale leerstelling. Op grond van een analyse van twee grote onderzoeken in
Nederland wordt deze leerstelling in twijfel getrokken. Op basis van de
onderzoeken van Paauwe en Ten Have moet de conclusie zijn dat, zeker
binnen de Nederlandse verhoudingen, personeelsmanagement ook onaf-
hankelijk van de ondernemingsstrategie een belangrijke bijdrage kan leve-
ren aan de performance van ondernemingen.
Competentiemanagement, het derde domein dat behandeld wordt, is een
snel aan populariteit winnend concept. Het dankt die faam aan het feit dat
het een alternatief lijkt te bieden voor het denken in relatieve onverander-
lijke functies en taken, en in strategische zin een antwoord lijkt te  zijn op
een steeds sneller veranderende (interne en externe) context.
In dit artikel proberen we eerst enige terminologische duidelijkheid te ver-
schaffen, door een onderscheid te maken in competenties op individueel en
strategisch niveau. De verbinding tussen deze twee niveaus wordt gevormd
door een tussenniveau, waarbij de organisatie wordt gezien als een uniek
samenstel van resources waardoor al of niet strategisch voordeel behaald
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kan worden. Het denken in competenties kan niet alleen een brug slaan
tussen strategie en personeelsmanagement, maar legt tevens bloot dat het
bij het streven naar strategisch voordeel niet gaat om het optimaliseren van
een van de ondernemingsaspecten (bijvoorbeeld de inzetbaarheid van men-
sen), maar om gelijktijdige optimalisatie van alle resources (bijvoorbeeld de
technologie).
Het vierde en laatste artikel in dit deel gaat in op de (kwaliteit van de) per-
sonele functie in organisaties. De ontstaansgeschiedenis van deze organisatie-
functie laat zien dat zij van meet af aan geworsteld heeft met rolambiguYteit
(control- en care-aspecten zijn altijd nauw verweven) en een legitimatie-
probleem, omdat haar positie vooral bepaald wordt door de macht en stra-
tegie van andere partijen. Die afhankelijkheidspositie en ambiguiteit speelt
de functie tot op de dag van vandaag parten: de kwaliteit van de
personeelsfunctie wordt in onderzoek doorgaans als matig tot onvoldoende
gekwalificeerd. Een echte oplossing voor dit probleem is niet voorhanden.
Wel zou in beleidsmatig opzicht een meer bescheiden en or· dersteunende

opstelling van de personele functie op zijn plaats zijn. Sociaal beleid wordt
in interactie met werknemers(vertegenwoordigers) bepaald door het ma-
nagement van een organisatie. De taak van de personele functie is daarbij
vooral procedureel en ondersteunend ten opzichte van het management.
Gegeven deze verschuiving richting management, is het gewenst dat in or-
ganisaties meer aandacht komt voor begeleiding van individuele werkne-
mers. Deze taak zou zoveel mogelijk ontkoppeld moeten worden van de
meer organisatiegerichte aandacht voor personeelsmanagement.

In het vierde deel wordt nagegaan welke gevolgen de veranderingen in het
arbeidsbestel zullen hebben voor arbeidsrelaties en voor het onderzoek van
deze relaties. Op basis van een analyse van trends mogen belangrijke ver-
anderingen verwacht worden in de architectuur van organisaties en van
werkprocessen, zal er een grotere verscheidenheid van arbeidsrelaties ont-
staan en zal de institutionele context zich langzaam maar zeker wijzigen.
Ten opzichte van gangbare arbeidsrelaties zullen die ontwikkelingen een
aantal consequenties hebben voor de arbeidsrelaties van de toekomst:
-   Als gevolg van veranderingen in performance-criteria van organisaties

en van werkprocessen zullen de ruil-, samenwerkings- en beheers-
dimensie van de arbeidsrelatie hoe langer hoe meer op elkaar betrokken
raken en onderwerp van overleg en onderhandeling in organisaties wor-
den.

-   Dat betekent dat het management van arbeidsrelaties te maken zal krij-
gen met dualiteiten (autonomie vs. interdependentie; zelfsturing vs, stu-
ring van buitenaf en binding vs. flexibiliteit), waartussen een dynami-
sche balans gecreaerd moet wordt.

-  Als gevolg van het voorgaande zullen klassieke personeelsbeheersin-
strumenten fiexibeler moeten worden (niet ontworpen voor de eeuwig-
heid), zodat sneller ingespeeld kan worden op veranderende dualiteiten.
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- Collectieve mobilisatie alsmede overleg en onderhandeling zullen als
afstemmingsmechanismen in belang toenemen.

- Leidinggevenden zullen een centralere rol in het management van
arbeidsrelaties (moeten) gaan spelen.

-   Het grensverkeer tussen prive- en werksituatie zal meer aandacht krij-
gen.

-   De kwaliteit van een arbeidsrelatie zal meer en meer afgemeten worden
aan de gezamenlijke kwaliteit van arbeidsvoorwaarden (de ruilverhou-
dingen), inhoud (taak- en functie-eisen) en verhoudingen (onderschik-
kingsdimensie).

-     Door het ontstaan van meervoudige bindingen (aan de professie, de priva-
situatie, enzovoorts) zal het bindingsvraagstuk in organisaties meer pro-
blematisch worden.

- Arbeidsrelaties zullen minder collectivistisch en centraal gereguleerd
worden en meer 'individualiseren' dit wil zeggen: meer keuzevrijheden
aan het individu toe (moeten) laten.

- Omdat verhoudingen op bedrijfsniveau een politieker karakter krijgen
zal de kwaliteit van de interne arbeidsverhoudingen een belangrijk
concurrentiecriterium worden.

-  Als gevolg van kennisintensivering van organisaties en het sneller
obsoleet worden van kennis en vaardigheden van werknemers is het ge-
vaar van een tweedeling op de arbeidsmarkt en in de samenleving groot.

Voor onderzoek naar arbeidsrelaties zijn twee zaken van belang:
1    Doordat de ruil-, samenwerkings- en onderschikkingsdimensie meer en

meer op elkaar betrokken raken, is een eenzijdige (monodisciplinaire)
benadering van vraagstukken hoe langer hoe minder vruchtbaar. Inte-
ressante onderzoeksvragen dienen zich juist aan op de snijvlakken van
de dimensies: bijvoorbeeld: wat voor consequenties heeft zelforganisatie
en netwerkvorming voor de wijze van onderschikking en sturing van
gedrag?

2   Omdat het onderscheid tussen externe en interne regulering hoe langer
hoe moeilijker te maken is, zal bij het onderzoek naar arbeidsrelaties niet
alleen gekeken moeten worden naar het microniveau, maar ook naar
condities en voorwaarden op meso- en macroniveau. Een voorbeeld
vormt het onderzoek naar employability: een dergelijke verandering in
psychologische contracten kan niet los gezien worden van institutionele
en wettelijke regelingen die deze overgang kunnen belemmeren en be-
vorderen.

Uitgangspunt bij het onderzoek naar arbeidsrelaties moet zijn dat het gaat
om een complex verschijnsel dat meervoudig bepaald wordt en dat alleen
begrepen kan worden wanneer disciplines samenwerken vanuit en binnen
een gezamenlijk gedeeld denk- en analysemodel zoals we dat in dit proef-
schrift hebben gepresenteerd. Dat daarbij dit model nog verder verfijnd zal
kunnen worden, is duidelijk.
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Abstract

Employment relationships: between rhetoric and
reality

Personnel management is a fascinating research topic for more than one
reason, but it is not entirely without difficulties. To begin, it fascinates because
it explores issues involving human beings, work, organisation and society,
allowing us to study processes at micro-, meso- and macro-level. However,
because the academic disciplines have specialised in particular aspects and
levels, we often lose sight of the way these processes are interrelated. As a
result, our view of reality is fragmented and incomplete.
Secondly, the interests affected by the world of work, organisation and
personnel are of major importance. They touch on such issues as income,
security, consultation and control, power and status. That means that re-
search and its results are not only important from the perspective of
scholarship, but that they also play a role in policy-making.
For all these reasons, we cannot allow ourselves to be satisfied with a
fragmented complex of notions on work and personnel. There is a need for
a more systematic theory. This is the underlying principle of the present
study and it is one of the most important impetuses behind our work.

Our knowledge of this aspect of reality is very general and highly
fragmented. Several different disciplines study personnel management, each
one from its own point of view and with very little cross-fertilisation bet-
ween thern.
In the first section of this thesis, we attempt to define a common object of
study: what precisely do we mean when we talk about personnel, personnel
management and personnel studies? We believe that this common object
can be found in the employment relationship, i.e. the relationship between an
employer and an employee. This relationship consist of three closely inter-
woven dimensions: exchange, collaboration and compliance. In the exchange
dimension, the employee makes his time, qualifications and capacity for
work available in exchange for rewards (which take many different forms).
The collaboration dimension is highly influenced by the given task and
organisational design. The employment relationship is also a relationship
of authority and compliance: management has the right to manage. Until
now, personnel management, in its traditional form, has focused primarily
on the final dimension: behaviour is controlled and adjusted within a
particular balance of exchange and pattern of collaboration and co-ordination
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in the organisation. In that sense, personnel management is, more than
anything else, a policy of adjustment based on sociological and psychological
insights into human behaviour.

Another feature of traditional personnel management is that it is viewed as
an internal organisational affair: the reasoning is based on a "closed system"
view of organisations, with the relationship between the individual and the
organisation at its centre. Personnel management is, however, one of the
few organisational functions which is also influenced to a great extent by
developments in the organisation's environment. Social and cultural opinion
determines the boundaries of what society considers fair and legitimate when
it comes to work; the government monitors and ensures that this relationship
(or at least some aspects of it) is properly interpreted; and employee and
employer representatives negotiate basic agreements regarding the way la-
bour is to be (or should be) deployed.

We can only truly understand the employment relationship after having
explored this broader institutional framework.

The diagram below illustrates the preceding:
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Abstract

The employment relationship that existed until very recently, and which
still forms the basis for the dominant concepts of personnel management, is
the product of the industrial development which societies have undergone.
This development led to a system of labour and industrial relations in which
the different dimensions of the employment relationship were regulated in
a specific way. The exchange dimension was kept outside the organisation
as much as possible by creating a system of consultation in which basic
agreements were negotiated concerning the conditions under which labour
was to be deployed. Employers allowed employee representatives to
participate in controlling the terms of employment, and in exchange they
were given a large measure of autonomy when it came to designing the
organisation as they saw fit. The result was that concepts of production and
organisation were scarcely ever judged on the basis of social criteria, but
were designed almost exclusively on the basis of a technical and economic
rationale. Even so, the trade-off which gave them control over the capacity
for work and the authority to deploy labour within a specific concept of
production and organisation did not guarantee employers any actual
performance. That is why a complex of additional activities and measures
arose, aimed on the one hand at managing employee behaviour (control)
and on the other at ensuring the quality of life in the organisation (care).
This complex of measures forms the core of traditional personnel manage-
ment.

As a result of an entire range of developments (global competition, shifts
between sectors, information science and computerisation), this traditional
division into regulatory regimes has come under pressure. With each passing
year, it is becoming more and more difficult to regulate the exchange
dimension in a global and collective sense (for one thing because of the
tendency to individualise and differentiate employment relationships). New
production and organisational concepts are entering the scene; because
people make a vital contribution to these systems, social aspects
automatically play a role even in the design phase. Some theorists view these
(and other) changes as signalling a fundamental alteration in the system of
labour and industrial relations; to others, they are merely adjustments to
the existing system. Quite apart from such fundamental questions, it has
become clear that traditional personnel management is also being affected
by these changes. Human Resource Management (HRM) is seen both as the
inspiration for and the answer to these changes.

A closer analysis, as undertaken along different lines of thought in section 2
of this thesis, reveals, however, that it is difficult to justify the claim that
HRM is an innovative form of personnel management adapted to new
circumstances. In the first place, HRM is an ambiguous and polysemic con-
cept: it can be used to denote what is virtually the same as traditional
personnel management or to describe forms of personnel management which
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focus on the one hand on development and on the other on selective
evaluation (of people). Second, HRM pays little attention to contextual and
institutional influences; instead, it goes even further than traditional
personnel management in emphasising the internal organisational control
of behaviour as a framework. In addition, it holds certain assumptions about
people and organisations which must be investigated in greater detail.

This section of the thesis reaches the conclusion that HRM cannot be viewed
as a universal and "perfected" form of personnel management, but at best
as a (provisional) response to a more competitive environment and a
(successful) attempt to strike a more pragmatic balance between the "care"
and "control" function of personnel management.
If we explore the different domains in which personnel management plays
a role, the change in regulatory regimes becomes evident by the rapid
succession of new concepts and themes. Section 3 of this thesis looks more
closely at a number of these themes.

The first article investigates the interaction between the exchange,
collaboration and compliance dimensions of the employment relationship.
Departing from the analysis and theoretical model of the employment
relationship presented previously, this article advocates renegotiating the
traditional concept of personnel management by considering the influence
of the organisational and production concepts being applied and of the
external regulatory frameworks. Ideally, two different configurations of
personnel management can be distinguished from the perspective of mana-
gement and control: a control strategy and a commitment strategy. Personnel
management strategies will always lie somewhere in between these two
extremes.
Another key theme within personnel management is the extent to which
personnel policy should correspond to an organisation's overall business
strategy. One of the central tenets of HRM is that the fit between these two
should be as close as possible. An analysis of two major studies in the
Netherlands has cast doubt upon this tenet. Based on the results cited by
Paauwe and Ten Have, the conclusion must be that personnel management,
certainly as practised within the Dutch system of industrial relations, can
make a major contribution to business performance quite independently of
the business strategy.
Competency management, the third domain to be discussed, is a concept
rapidly gaining in popularity. Its reputation is based on its seeming to offer
an alternative to thinking in terms of relatively stable jobs and tasks and, in
a strategic sense, in its appearing to provide an answer to an internal and
external context undergoing ever more rapid change.
The article attempts at the start to clarify a number of terms by differentiating
between competencies at individual and strategic level. Connecting these
two levels is an intermediate level at which the organisation is viewed as a
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unique complex of resources which may or may not constitute a strategic
advantage. Thinking in terms of competencies not only bridges the gap bet-
ween strategy and personnel management, but also reveals that, when
endeavouring to gain a strategic advantage, the point is not to optimise one
of the business aspects (for example the deployment of people) but also and
simultaneously to optimise all resources (for example the technology).

The fourth and final article in this section explores the personnel function
(and its quality) in organisations. The history of this particular organisational
function shows that it struggled from the very start with the ambiguity of
its role (the control and care aspects have always been closely interwoven)
and with the problem of legitimacy, because its position was determined
largely by the power and strategies of other parties. This position of
dependency and ambiguity continues to affect this function today: studies
consistently rate the quality of the personnel function as moderate to inade-
quate. There is no real solution to this problem, but it would be advisable,
from the perspective of policy, for it to be placed in a more unassurning and
supportive role. Social policy is determined by organisational management
in consultation with employees (or their representatives), with the personnel
function playing a largely procedural and supporting role vis-8-vis mana-
gement. In view of this shift towards management, it would be desirable for
organisations to provide individual employees with more guidance. This
task should be completely separate from the more organisation-oriented
focus on personnel management.

The fourth section explores the impact that changes in the system of labour
and industrial relations will have on employment relationships and research
on these relationships. Based on a trend analysis, important changes may be
expected in the architecture of organisations and working processes; there
will be more variation in employment relationships and the institutional
context will change, slowly but surely.
The impact of these developments will bring about changes in the
employment relationships of the future as compared with those of the pre-
sent. Some of the consequences will be:
- Due to changes in the performance criteria of organisations and in working
processes, the exchange, collaboration and compliance dimensions of
employment relationships will gradually become more closely intertwined
and become objects of consultation and negotiation within organisations.
- That means that those who manage employment relationships will be
confronted with dualities (autonomy vs. interdependence; self-control vs.
outside control, and commitment vs. flexibility), between which a dynamic
balance must be created.
- As a result of the foregoing, the traditional personnel management
instruments will have to become more flexible (i.e. not designed to last an
eternity), so that it will be possible to react more quickly to changing dualities.
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- Collective mobilisation as well as consultation and negotiation will become
more important as co-ordination mechanisms.
- Managers will (have to) play an increasingly vital role in managing
employment relationships.
- There will be more attention given to the "grey area" between home and
work.
- The quality of an employment relationship will be judged increasingly on
the joint (or cumulative) quality of the employment terms (the exchange
dimension), the job content (task and job requirements) and relationships
(compliance dimension).
- With multiple commitments on the rise (commitment to one's profession,
private affairs, etc.), the issue of commitment in organisations will become
more problematical.- Employment relationships will be less collectively and centrally regulated
and more "individual", i.e. they will (have to) allow the individual more
freedom of choice.
- Because company-level relationships will become more political in na-
ture, the quality of the internal industrial relationships will become an im-
portant competitive factor.
- Because organisations will become more knowledge-intensive and
employee know-how and skills will grow obsolete more quickly, there is a
major risk that the labour market and society will be divided in two.

Two elements are important when researching employment relationships:
1    as the exchange, collaboration and compliance dimensions become more
closely intertwined, a unilateral (mono-disciplinary) approach will grow less
and less productive over time. The most interesting research problems will
arise precisely at the interface between the dimensions: for example, how
will self-organisation and networking affect the mode of compliance and
behavioural control?
2  because it will become increasingly difficult to differentiate between
external and internal regulation, research on employment relationships will
have to look not only at the micro-level, but also at terms and conditions at
the meso- and macro-level. One example may be seen in the research on
employability: a change in psychological contracts of this nature cannot be
viewed separately from institutional and statutory schemes that either
impede or encourage this transition.

Research on the employment relationship must be based on the principle
that it is a complex phenomenon influenced by many different factors which
can only be understood when the different disciplines co-operate from and
within a shared conceptual and analytical model, such as the one we have
presented in this thesis. It will be clear that this model can be refined even
further.
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