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Voorwoord

Eind 2013 verscheen de vijfde druk van het boek HRM voor managers van de 
hand van ons beiden. Het doet een auteur over het algemeen veel genoegen 
als een boek aan een volgende (herziene) druk toe is. Voor ons was dat niet 
anders. Vol trots ontvingen we het eerste exemplaar van die nieuwe druk met 
bovendien een nieuwe look. En ook deze druk liep zodanig dat onze uitgever 
nog geen jaar later weer op de stoep stond met de vraag: ‘Wat denken jullie van 
een zesde druk?’ Na een korte blik naar elkaar zeiden we duidelijk en resoluut: 
‘Nee, er komt geen zesde druk. We gaan voor een geheel nieuw boek. Terug 
naar de tekentafel en weer echt van scratch beginnen.’

Het herzien van een boek kun je vergelijken met het verbouwen van een huis. 
De eerste verbouwing gaat goed. Over de tweede en daaropvolgende verbou-
wingen ben je ook nog steeds tevreden. Maar als je na de vijfde verbouwing 
nog eens goed en objectief kijkt naar het geheel van al die verbouwingen, dan 
schort er toch inmiddels wel het nodige aan al die opeenvolgende verbouwin-
gen (met allemaal goede bedoelingen overigens). Zo ervaarden wij dat ook bij 
de vorige druk van ons boek. Oorspronkelijk bedoeld en ook geschreven als een 
boek voor de manager in spé, was het boek na elke nieuwe druk iets meer gaan 
lijken op een boek voor HR-adviseurs in spé. In principe ook prima, maar niet 
het vertrekpunt toen de eerste druk verscheen. Ook verdween de strakheid van 
de oorspronkelijk gemaakte keuzes bij elke druk iets. En dus was het wat ons 
betreft eenvoudig tijd voor een nieuw boek en geen zesde herziene druk.

Na enkele gezamenlijke denksessies lag het stramien voor een nieuw boek voor 
managers en hun personeel min of meer vast. Het boek krijgt een nieuwe titel, 
Managen van human resources, en zal duidelijk weer gericht zijn op de manager 
in spé en wat hij of zij van en over het managen van zijn of haar belangrijkste 
resource moet weten. Na toetsing van dit ontwerp bij collega’s (docenten en 
leidinggevenden) van Hogeschool Inholland, leidinggevenden en managers uit 
ons netwerk en enkele leden van de beroepenveldcommissie van de Inholland-
opleidingen HRM en Business Studies zijn we gaan schrijven. Regelmatig 
stukken toetsend bij elkaar en bij die eerste groep hebben we medio oktober de 
kopij kunnen inleveren. Het boek staat wat ons betreft weer als een huis. Een 
nieuwbouwhuis waarvan de eerste verbouwing pas over een paar jaar nodig zal 
zijn.

We wensen eenieder veel lees- en studieplezier toe bij het doorlopen van alle 
kamers van dit huis.

Frank Manders en Petra Biemans, voorjaar 2016
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Inleiding

Een manager komt dagelijks een veelheid aan vraagstukken, aspecten en 
factoren tegen bij het managen van zijn1 afdeling of organisatie. Een van de 
belangrijkste factoren, of liever gezegd actoren, waarmee de manager dage-
lijks te maken krijgt zijn de medewerkers. In dit studieboek behandelen we die 
onderwerpen die, wat ons betreft, voor een manager belangrijk zijn om te weten 
als het gaat om het managen van of leidinggeven aan zijn personeel. Dit doen 
we aan de hand van het stramien zoals is weergegeven in figuur A.

Personeel

Strategisch humanresourcesmanagement        

Personeelsmanagement: lijn en staf                     

Personeelsplanning                 

Beheersing/administratieve processen            

Hoofdstuk  1

Instroom 
van medewerkers 
Deel I

Ontwikkeling 
van medewerkers 
Deel II

Uitstroom 
van medewerkers 
Deel III

Arbeidsmarkt
Hoofdstuk 5

Regelgeving en 
governance
Hoofdstuk 4

Hoofdstuk  2

Hoofdstuk  3

Hoofdstuk  6

Hoofdstuk  7

Missie

Strategie

Visie

Figuur A Opzet managen van human resources

De opzet van dit boek komt voort uit een mengeling van onze praktijk-
ervaring die we de afgelopen decennia hebben opgedaan in profit- en 
non-profit organisaties, in zowel lijn- als HR-functies, aangevuld met onze 
ervaring in het hbo-onderwijs met onder meer de studierichtingen Bedrijfs-
kunde,  Management Economie & Recht (BKM), HRM en Business Studies 
(BBS) en onze onderzoekservaring.

1 Getracht is om de geslachtsvorm zo veel mogelijk te vermijden. Maar waar in dit boek toch 
wordt gesproken over hij of zijn, kan zeer zeker ook zij of haar gelezen worden. 
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Na een uiteenzetting in het eerste hoofdstuk over de missie, visie en strategie 
van een organisatie gaan we in hoofdstuk 2 dieper in op strategisch human-
resourcesmanagement.2 De historische ontwikkeling van het vakgebied HRM 
wordt kort geschetst en er wordt ingegaan op wat strategisch humanresources-
management is. In de daaropvolgende hoofdstukken (3 tot en met 7) behandelen 
we een aantal onderwerpen die van invloed zijn op of beïnvloed worden door de 
drie door ons onderscheiden stromen van medewerkers (zie figuur B). Wat is de 
rol van de afdeling HR in een organisatie? En de rolverdeling tussen de afdeling 
HR en het lijnmanagement? Welke regelgeving is onder meer van belang bij het 
uitvoeren van het HR-beleid? En hoe zit het met de governance op dit gebied? 
Ook de thema’s arbeidsmarkt en personeelsplanning komen uitgebreid aan bod 
in dit deel van dit boek.
Nadat de algemene context voldoende besproken is, wordt in drie delen inge-
gaan op respectievelijk de instroom van medewerkers, het ontwikkelen van 
medewerkers en de uitstroom van medewerkers. Dit gebeurt vanuit de ziens-
wijze van de lijnmanager: wat heeft hij/zij hiermee te maken en hoe kan er 
gehandeld worden?

In figuur B staan de onderwerpen weergegeven die in het desbetreffende deel 
aan bod komen. Onder de instroom van medewerkers verstaan wij het gehele 
proces van communicatie met de arbeidsmarkt tot en met de eerste kennis-
making van de nieuwe medewerker met de organisatie (deel I).

2 Het managen van human resources wordt in het Engels ‘Human Resource Management’ 
genoemd. Letterlijk vertaalt betekent dit ‘het beheer van menselijke productiemiddelen’. 
Jarenlang is in het Nederlands dezelfde term gebruikt. Soms met en soms zonder hoofdletters. 
De officiële Nederlandse spelling is ‘humanresourcesmanagement’. In dit boek sluiten we aan bij 
deze spelling. 
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Deel I
Instroom van 
medewerkers

Deel II
Ontwikkelen van 

medewerkers

Deel III
Uitstroom van 
medewerkers

Arbeidsmarktcommunicatie en werving
Selectie
Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
Introductie

Beoordelen
Belonen
Duurzame inzetbaarheid

Exitgesprek
Vormen van uitstroom

Figuur B Instroom, ontwikkelen en uitstroom van medewerkers

In deel II staat het ontwikkelen van medewerkers centraal. In de afzonder-
lijke hoofdstukken worden alle processen aangaande het beoordelen, belonen 
en ontwikkelen van actieve medewerkers binnen de organisatie besproken. 
In deel  III, de uitstroom van medewerkers, ten slotte bespreken we de HR- 
onderwerpen vanaf het moment van het opzeggen van het contract door de 
medewerker of de werkgever.

Dit boek is bedoeld om de aankomende manager theoretisch én praktisch 
inzicht te bieden bij het managen van zijn (of haar) personeel. Een groot aantal 
voorbeelden, tips en onderzoeken, veelal opgenomen in aparte kaders, geven de 
aankomende manager bovendien praktische hulpmiddelen.

Voor de leesbaarheid van het boek hebben we ervoor gekozen om bij het ver-
wijzen naar fi guren en voorbeelden slechts te volstaan met de desbetreff ende 
website. De volledige URL is opgenomen op de website van ons boek.

Op de bij dit boek behorende website, www.managenvanhumanresources.nl, 
vinden studenten ondersteunend materiaal terug in de vorm van vragen en 
opdrachten, fi lms en extra materiaal. Docenten treff en er bovendien presenta-
ties en toetsmateriaal aan.

Managen van human resources.indd   13 23-2-2016   16:02:29



1Missie, visie en 
strategie

Zoals de titel van het boek al aangeeft, staat het managen van human resources, van per-
soneel, centraal in dit boek. Dit managen van personeel doet een organisatie, een manager, 
feitelijk om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en van de eigen 
eenheid of afdeling. Door onder andere het managen van zijn of haar personeel zorgt de 
manager ervoor dat de organisatie goed kan functioneren. Om dit managen van human 
resources in het perspectief van de organisatie en haar doelen te plaatsen wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de begrippen missie, visie en strategie van een organisatie, om ver-
volgens in hoofdstuk 2 de link te leggen met het strategisch omgaan met het personeel.

In de literatuur bestaat een veelheid aan defi nities rondom de begrippen missie, 
visie en strategie. Een veelheid aan defi nities die elkaar in sommige opzich-
ten soms tegenspreken. Wij hebben getracht aansluiting te vinden bij de meest 
gebruikte terminologie. In fi guur 1.1 is dit schematisch en samenvattend weer-
gegeven.

Structuur Middelen Processen

Cultuur Personeel Resultaten

 

Missie
Waarom bestaan we

Waarvoor bestaan we

Visie
Wat willen we zijn
Waarvoor gaan we

Kernwaarden: normen en waarden

 

Strategie
Wat gaan we doen

Hoe willen we de visie bereiken
 

Bouw-
stenen

Doelstellingen Scenario’s

Figuur 1.1 Missie, visie, strategie en de bouwstenen van een organisatie

Figuur 1.1 geeft  de onderdelen van de strategische planning van een organisatie 
weer. Onder strategische planning  verstaan we het gehele proces van bepaling, 
vaststelling en herijking van de missie, visie en strategie van een organisatie. 
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Het fundament van een strategie van een organisatie wordt gevormd door de 
missie en de visie van de organisatie. Deze onderdelen beschrijven de identiteit 
van een organisatie en zijn redelijk stabiel.

De missie van een organisatie definieert het bestaansrecht en de identiteit van 
een organisatie. Door middel van de missie, of het mission statement, geeft de 
organisatie aan wie ze is, wat ze doet en wat ze wil bereiken. De missie van een 
organisatie is vrij tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie.

Missie – waarom bestaan we?

Bij het formuleren van de missie van een organisatie worden de volgende vragen gesteld:
– Waartoe en waarom bestaan wij?
– Wat is onze bestaansreden?
– Wat is onze identiteit?
– Wat is onze primaire functie?
– Wat is ons hoogste hoofddoel?

De missie van een organisatie geeft over het algemeen antwoord op de volgende 
hamvraag: in welke business opereren wij?

De visie van een organisatie geeft vervolgens antwoord op de vragen: Wat wil-
len we zijn? En wat willen we bereiken? Een visie wordt afgeleid van, en is in 
overeenstemming met, de missie van de organisatie. De visie van een organisa-
tie geeft een ambitieus en toekomstgericht beeld van wat de organisatie wil zijn. 
Een goede visie heeft een aantal functies:
– motiveren en inspireren van medewerkers;
– richting geven;
– zich onderscheiden van anderen.

De visie van een organisatie verwijst naar het gewenste langetermijndoel of 
-perspectief van de organisatie. Het ontwikkelen van een visie is een combina-
tie van intuïtie en ‘hard werken’. Met dit laatste wordt bedoeld dat informatie 
vanuit allerlei informatiebronnen verzameld en verwerkt wordt ter bepaling of 
herijking van de visie van de organisatie. Het gaat hierbij om informatiebronnen 
zoals marktanalyse, klantonderzoek, economische en technische ontwikke-
lingen, externe kansen en bedreigingen, en interne sterkten en zwakten (ook 
wel SWOT-analyse genoemd, naar Strenghts, Weaknesses, Opportunities en 
Threats). Een voorbeeld van een uitgewerkte SWOT-analyse is opgenomen in 
figuur 1.2.
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Missie, visie en strategie 17

Sterktes Zwaktes
• Sterke binding met lokale 
 zorgaanbieders
• Sterke lokale merknaam
• Zeer hoge klanttevredenheid

• Beperkte schaalgrootte en e�ciëntie
• Kwetsbaar voor �nancieringssysteem
• Afhankelijkheid van lokale
 zorgaanbieders

• Behoefte bij klanten aan vertrouwde
 merken
• Toenemende regierol voor 
 zorgverzekeraars
• Mogelijkheid om samen met het
 zorgveld de toekomst vorm te geven

• Toenemende solvabiliteitseisen
• E�ciëntieslagen bij grote
 zorgverzekeraars
• Concentratie van zorg boven
 regiogrenzen

Kansen Bedreigingen

Figuur 1.2 SWOT-analyse van een regionale zorgverzekeraar  

(bron: http://managementtools.groupperform.com)

In het proces van het ontwikkelen van de organisatievisie wordt ook inhoud 
en invulling gegeven aan de kernwaarden van de organisatie: haar normen en 
waarden. Voorbeelden van dergelijke kernwaarden zijn: respect, integriteit, 
duurzaamheid en onafhankelijkheid. In figuur 1.3 zijn de kernwaarden van de 
Rabobank Groep opgenomen zoals die op de site van de bank te vinden zijn. 
Bij veel, vooral grotere, organisaties treffen we op de site van de organisatie hun 
missie, visie, kernwaarden en strategie aan (zie figuur 1.5 voor de missie en visie 
van Philips, en figuur 1.6 voor de missie, kernwaarden en visie van de politie).

De Rabobank Groep werkt samen op basis van respect, waardering en betrokkenheid.

1. Respect

De Rabobank Groep wil in haar handelen eerlijk, oprecht, zorgvuldig en betrouwbaar zijn.

2. Integriteit

De Rabobank Groep is haar klanten van dienst met hoogwaardige kennis en faciliteiten. Het is 
haar streven de kwaliteit op een hoog peil te houden – waar mogelijk te anticiperen op 
toekomstige behoeften van klanten – en haar diensten op efficiënte wijze ter beschikking te 
stellen.

3. Professionaliteit

De Rabobank Groep wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in 
economische, sociale en ecologische zin.

4. Duurzaamheid

Figuur 1.3 Kernwaarden Rabobank Groep 

(bron: www.rabobank.com, 12 maart 2015)
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Managen van human resources18

Visie – wat willen we zijn?

Bij het formuleren van de visie van een organisatie worden de volgende vragen gesteld:
– Welke externe ontwikkelingen zijn belangrijk voor ons?
 Hierbij kan worden gebruikgemaakt van de DESTEPanalyse (zie figuur 1.4).

Demografisch
Dichtheid
Bevolkingsopbouw
Infrastructuur
Geografische kenmerken

Economisch
Machtsverhoudingen
Marktkenmerken
Economisch klimaat
Financiële gegevens
Groeiperspectieven

Politiek/wetgeving
Licenties
Politieke plannen
Politiek klimaat
Subsidieregelingen

Sociaal-cultureel
Communicatie
Normen en waarden
Gedrag
Levensstijl
Sociale trends

Ecologisch
Energie
Afval
Natuurbronnen
Veiligheid
Emissies

Technologisch
Trends
Innovatie
Knowhow
Technische problemen
Slaagkansen

Figuur 1.4 DESTEP-analyse  

(bron: http://stefonderneemt.nl)

– Wat zijn onze ambities op langere termijn?
– Wat willen we bereiken?
– Hoe ziet onze toekomst eruit? En die van onze concurrenten?
– Waar staan we voor? Wat is essentieel in onze houding? En waar geloven we in? 

Wat zijn onze normen en waarden?
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Voorbeeld Wensdenken

Hiervoor is het proces van strategische planning beschreven. Het is nog steeds een 
gebruikelijke manier van werken. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 
organisaties in dit strategische proces soms geneigd zijn tot ‘wensdenken’. Men beschrijft 
dan een visie met een gewenste identiteit, die zo ver van de huidige realiteit af staat dat 
de visie niet geloofwaardig is voor de medewerkers en de klanten. Denk bijvoorbeeld 
aan een gemeente die zeer klantvriendelijk wil zijn, maar waarmee je als burger 
moeilijk persoonlijk contact kunt krijgen door lange onoverzichtelijke telefoonmenu’s, 
beperkte openingstijden en lange reactietijden op een brief of mail. Belangrijk is dat 
als een organisatie haar visie wil herzien, men de huidige identiteit, de manier waarop 
medewerkers en klanten de organisatie nu zien, nadrukkelijk in dit herzieningsproces 
moet betrekken om geloofwaardig te zijn.

Bron: Van der Grinten en WeijnandSchut (2014)

Kader 1.1

Nadat de missie en de visie zijn bepaald is het moment daar om vast te stel-
len ‘hoe de organisatie de visie wil gaan bereiken’, met andere woorden vast 
te stellen wat de organisatie wil bereiken (bepalen van doelstellingen) om 
vervolgens die doelstellingen uit te werken in scenario’s, maatregelen of ver-
beteracties waarmee concreet wordt toegewerkt aan het realiseren van de 
bepaalde doelstellingen. Dit geheel vatten we samen onder de noemer strategie 
van de organisatie. Onder strategie verstaan we dus het geheel van plannen of 
acties die de organisatie gaat ondernemen om de van tevoren omschreven doel-
stellingen te bereiken. In de meeste organisaties wordt een strategie (inclusief 
doelstellingen) voor een periode van drie tot vijf jaar ontwikkeld.

Strategie – wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

Bij het formuleren van de strategie van een organisatie worden de volgende vragen 
gesteld:
– Wat zijn de resultaten die we willen bereiken?
– Welke meetbare resultaten willen we wanneer bereikt hebben?
– Hoe willen we deze concrete resultaten bereiken?
– Welke acties of maatregelen gaan we hiervoor ontwikkelen?
– Welke resultaten zijn realiseerbaar met de resources waarover we kunnen beschikken?
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Figuur 1.5 Missie en visie Philips  

(bron: www.philips.nl, 11 maart 2015)

Bij de missie en visie van Philips is heel duidelijk te zien dat innovatie en duur-
zaamheid centraal staan. De wens van Philips is om het leven van drie miljard 
bewoners van deze aarde te verbeteren. En tegelijkertijd is in de visie ook plek 
voor de medewerkers (beste werkomgeving bieden) en de aandeelhouderswaar-
de. In de missie en visie van de politie (zie figuur 1.6) komen, logischerwijs, 
andere woorden voor, zoals waakzaam, dienstbaar, vertrouwen en samen.
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Figuur 1.6 Missie, kernwaarden en visie van de politie  

(bron: www.politie.nl, 12 maart 2015)

De strategie van een organisatie wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen en 
een begroting, en heeft zijn weerslag op de bouwstenen van de (fysieke) orga-
nisatie (zie figuur 1.1). Een van die bouwstenen betreft het personeel binnen 
de organisatie: directie, management en medewerkers. In dit boek wordt deze 
bouwsteen verder uitgewerkt. De relatie tussen het personeel en de strategie van 
de organisatie komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Voor enkele korte films over strategisch management en strategisch- manage-
ment modellen verwijzen we je graag naar de links die je op de website bij dit 
boek, www.managenvanhumanresources.nl, kunt vinden.
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Strategie en 
personeel: strategisch 
humanresources-
management

De kernvraag met betrekking tot de strategie en het personeel luidt: hoe gaat een orga-
nisatie strategisch met haar personeel, haar human resources om? In figuur 2.1 is de 
relatie vanuit Missie → Visie → Strategie met de bouwsteen Personeel weergegeven en 
is de bouwsteen Personeel verder uitgewerkt. In dit hoofdstuk staan we stil bij de ont-
wikkeling van het personeelswerk door de jaren heen en bij het onderwerp (strategisch) 
 human resourcesmanagement (HRM). De ontwikkeling van het personeelswerk door de 
jaren heen is van belang omdat er niet alleen sprake is van een ontwikkeling door de tijd 
heen, maar ook van een fasering van het personeelswerk die ook heden ten dage nog van 
toepassing is.

Na een uiteenzetting over strategisch humanresourcesmanagement wordt 
in de volgende hoofdstukken stilgestaan bij de rolverdeling binnen het HR- 
domein (hoofdstuk 3), de invloed van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
(hoofdstuk 5) en in de regelgeving/governance (hoofdstuk 4) op HRM. Via 
(strategische) personeelsplanning (hoofdstuk 6) en beheersing/administratieve 
processen (hoofdstuk 7) komen we dan bij de hoofdbestanddelen van dit boek:
– Deel I: instroom van medewerkers.
– Deel II: ontwikkelen van medewerkers.
– Deel III: uitstroom van medewerkers.

2
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Personeel

Strategisch humanresourcesmanagement

Personeelsmanagement: lijn en staf                     

Personeelsplanning                 

Instroom van
medewerkers

Ontwikkelen van
medewerkers

Uitstroom van
medewerkers

Beheersing/administratieve processen            

Arbeidsmarkt

Regelgeving en 
governance

Missie

Strategie

Visie

Figuur 2.1 Strategie en personeel

2.1 De geschiedenis van het personeelswerk

Er is een aantal omstandigheden te noemen dat sterk van invloed is geweest op 
het ontstaan en de ontwikkeling van het personeelsbeleid en het personeels-
management in organisaties.
Ten eerste is een belangrijke factor het taylorisme (genoemd naar de 
Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur Frederick Taylor) geweest. Het 
tijdperk van het taylorisme, waarin de scheiding van hand- en hoofdwerk en 
het zo ver mogelijk opdelen van het werk in korte cyclische activiteiten cen-
traal stond, is in veel bedrijfstakken nog niet eens zo lang geleden. Vaak ging 
het taylorisme gepaard met een zekere minachting voor het personeel en met 
een personeelsbeleid dat we nu niet meer ‘van vandaag’ zouden noemen. Het 
 taylorisme zouden we nu omschrijven als een productiesysteem met een laag 
gehalte van ‘modern personeelsbeleid’, waarbij de mens als een productiefactor 
als alle andere wordt beschouwd.

Het taylorisme ontstond aan het eind van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw, een tijdperk waarin de westerse industriële landen gericht 
waren op het zo doelmatig mogelijk – zo efficiënt mogelijk – gebruiken van 
middelen in het productieproces, waaronder dus ook mensen. Mensen werden 
gezien als een ‘gewone’ productiefactor, vergelijkbaar met machines. De factor 
arbeid kreeg daardoor een sterke nadruk op arbeidsdeling. Door de hiermee 
gepaard gaande vraagstukken van coördinatie en formalisatie – maar ook 
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door taakanalyse en tijd- en bewegingsstudies – ontstond een nieuw werkveld, 
dat in eerste instantie vooral werd bemand door ingenieurs. Zo werd in een 
tijds studie bijvoorbeeld zeer precies, met behulp van een stopwatch, gemeten 
hoeveel tijd iedere afzonderlijke handeling kostte. Op basis van deze metingen 
kon dan het werkproces nog efficiënter worden ingericht. Mensen moesten zich 
aan de voorgeschreven tijden houden.

Op de volgende foto is een voorbeeld van het taylorisme te zien in de textiel-
industrie in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Taylorisme in de jaren vijftig van de vorige eeuw

Een tweede belangrijke omstandigheid in de ontwikkeling van het perso-
neelsbeleid en het personeelsmanagement in de organisatie, is de invloed van 
de overheid. Eerst gebeurde dit vooral door regelingen en wetgeving (in het 
bijzonder de Arbeidswet uit 1919) en in een later stadium door subsidies, expe-
rimenten en voorlichting.

Een derde omstandigheid is het ontstaan van bedrijfsverenigingen. Zowel 
werknemersorganisaties (waaronder vakbonden) en werkgeversverenigingen, 
als beroepsverenigingen (in Nederland de NVP, de Nederlandse Vereniging 
voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) hadden en hebben 
invloed op de ontwikkeling van het vakgebied dat zich bezighoudt met het per-
soneelsbeleid.

In figuur 2.2 wordt weergegeven waarop in de afgelopen decennia de nadruk 
heeft gelegen als het om het denken over de personele factor gaat.

Vanuit een historisch perspectief gezien, is het mogelijk om grofweg zes fasen 
in de aandacht voor personele vraagstukken aan te geven. In figuur 2.2 zijn 
deze fasen weergegeven.
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Figuur 2.2 Fasen in de ontwikkeling van het personeelsbeheer naar het human-

resourcesmanagement (Manders & Biemans, 2013)

Voor 1945 kwam het personeelswerk slechts in ‘embryonale’ vorm voor. De uit-
voering lag vooral op ad-hocbasis bij de leiding van de organisatie. Activiteiten 
op het gebied van het personeel waren volstrekt ondergeschikt aan het techni-
sche en economische beleid. Na ongeveer 1945 werd er vooral reactief en gericht 
op de individuele medewerker gewerkt. Dat wil zeggen dat het personeelswerk 
gericht was op het oplossen van problemen op het moment dat die zich voor-
deden: het zogenoemde ‘brandje blussen’. Het personeelswerk bestond nog 
niet of nauwelijks uit beleids- of planningsactiviteiten. Collectieve zorg en het 
beheersen van de loonkosten waren zeer belangrijke onderwerpen. Deze fase 
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van personeelsbeheer werd verder gekenmerkt door de zo efficiënt mogelijke 
inzet van de factor arbeid. Dit resulteerde in een ondergeschikte en ‘dienst-
verlenende’ rol van het personeelsbeheer ten opzichte van andere terreinen in 
de organisatie, zoals de productie, de financiën en de verkoop.

Onder invloed van de professionele aanpak van de bedrijfsvoering ontstond 
in de jaren zestig en zeventig binnen het management van organisaties het 
besef dat met het personeelsbeheer alleen niet meer volstaan kon worden en 
dat ook op dit terrein beleid nodig was. Het beleid op personeelsgebied is in 
deze fase gericht op het bevorderen van het evenwicht tussen de doelstellingen 
van de individuele medewerker en van de organisatie. We spreken van de fase 
van sociaal beleid. Naast de activiteiten op het gebied van beloning en arbeids-
voorwaarden, aangevuld met werving en selectie, zijn aan de orde: kwaliteit 
van de arbeid, opleiding en loopbaanbegeleiding. Deze ontwikkeling moet 
vooral worden gezien in de maatschappelijke context van wat zich begin jaren 
zeventig in Nederland voordeed: de opkomst van de verzorgingsstaat. Demo-
cratisering en ontplooiing zijn de hoofdthema’s binnen deze fase. In de tweede 
helft van de jaren zeventig doet zich dan de ontwikkeling voor dat het beleid op 
het personeelsgebied niet meer uitsluitend als een zaak voor het management, 
maar ook voor andere partijen binnen de organisatie wordt gezien. Hierbij valt 
te denken aan de ondernemingsraad, de vakbonden en de raad van commissa-
rissen. Bovendien krijgen invloeden van buiten de organisatie hun invloed op 
het gevoerde personeelsbeleid. We spreken dan van respectievelijk verbreding 
(intern) en verdieping (extern, maatschappelijk) van het personeelsbeleid.

In de loop der jaren groeiden de personeelsafdelingen en werd hun takenpak-
ket steeds uitgebreider. Hierbij speelden specialisering en professionalisering 
een belangrijke rol. Een grote personeelsafdeling kende al snel aparte afde-
lingen en specialismen die zich bezighielden met bijvoorbeeld werving en 
selectie, loopbaanbegeleiding, opleiding en training, functiewaardering, 
arbeids voorwaarden en personeelsplanning, waarbij de beleids- en plannings-
activiteiten een belangrijke plaats innamen.

In de jaren tachtig trad er een teruggang op in zowel de omvang als het spe-
cialisme van de personeelsafdeling. Als gevolg van de economische crisis, 
de toenemende concurrentie en de technologische ontwikkeling kenden het 
bedrijfsleven en de overheid een aantal jaren van no-nonsensebeleid, waarbij 
zo veel mogelijk doel- en resultaatgericht moest worden gewerkt. Ook de per-
soneelsafdelingen ontkwamen hier niet aan. De personeelsafdelingen werden 
in die jaren afgeslankt, onder het motto ‘terug naar de lijn’. De personele factor 
diende weer ‘gemanaged’ te worden. We spreken in deze periode dan ook van 
personeelsmanagement.

Deze verzakelijking kan als de voedingsbodem worden gezien waarop 
( strate gisch) humanresourcesmanagement (HRM) kon ontstaan. Aan het eind 
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van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd voor het eerst massaal over HRM 
gesproken. Humanresourcesmanagement zou de volgende, en volgens sommi-
gen voorlopig de laatste, stap zijn in het ontwikkelingsproces van de personele 
functie in organisaties. HRM staat centraal in het denken over modern perso-
neelsbeleid. In figuur 2.2 staan de kernbegrippen aangegeven die aan dit begrip 
worden toegeschreven:
– kosten en baten;
– langetermijndenken;
– lijnverantwoordelijkheid;
– integrale aanpak van personele vraagstukken in strategie;
– integrale aanpak van personeelsinstrumenten.

Niet langer staat een beheersmatige benadering van de factor arbeid centraal; 
het gaat nu vooral om de wisselwerking tussen personeel, organisatie en samen-
leving. Dit houdt in dat maatschappelijke vraagstukken worden vertaald in de 
gevolgen die zij hebben voor de organisatie en dan vooral voor het personeel. 
Er moet dus aandacht zijn voor de strategische kant van personeelsaangelegen-
heden. Van essentieel belang is ook dat HRM een duidelijke lijnverantwoordelijk 
is en niet een stafverantwoordelijkheid. Dat is wellicht ook een van de voor-
naamste reden dat in de praktijk de strategische rol van HRM nog niet overal 
van de grond komt. Veel managers zijn bewust of onbewust bekwaam als het 
gaat om het managen van hun human resources. De HR-afdeling die de lijn-
manager moet ondersteunen is vaak nog steeds bezig met administratieve en 
beheerstaken. Het strategisch HRM-beleid komt ook in deze periode in prak-
tijk nog lang niet overal van de grond.

De afgelopen twee decennia is er in organisaties sprake van een toenemende 
druk op kostenbesparing. Oorzaken zijn onder andere de economische recessie 
en de toenemende invloed van de aandeelhouders. Maar ook de toegenomen 
mogelijkheden van ICT spelen hierbij een rol. Vanaf ongeveer 2005 wordt 
er een nieuwe dimensie aan de discussie over humanresourcebeleid in orga-
nisaties toegevoegd. Door ICT-mogelijkheden kunnen managers veel meer 
personele taken zelf uitvoeren en direct in de systemen veranderingen door-
voeren, bijvoorbeeld als het gaat om beoordelingen en salarisaanpassingen. Dat 
noem je management self service (MSS). Ook medewerkers kunnen steeds vaker 
hun eigen gegevens beheren en zelf digitaal hun adresgegevens wijzingen, hun 
ontwikkelplan invullen en hun reiskosten declareren. Dit noem je employee self 
service (ESS). Deze ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op HRM.

ICT maakt het ook mogelijk dat er allerlei interessante analyses kunnen worden 
verricht van de personele data. Hierdoor kunnen vragen beantwoord worden 
als: Wat is de succesvolste manager? Over welke competenties beschikt hij? Wel-
ke manager heeft het laagste ziekteverzuim? Dit wordt HR-analytics genoemd.
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Het streven naar kostenbesparingen, samen met de toenemende technische 
mogelijkheden, draagt ertoe bij dat op grote schaal is en wordt overgegaan tot 
concentratie van de administratieve/beheermatige personeelstaken in shared 
service centers (SSC’s). Dit betekent dat de organisatie delen van het HR-werk, 
met name de administratieve delen, op één plek binnen de organisatie laten 
uitvoeren. Vanaf ongeveer 2005 kan gesproken worden van een trend. Een 
volgende stap is dan vaak dat de in SSC’s geconcentreerde taken worden 
geoutsourcet.

Waar gaan we naar toe met HRM? Wat zijn de toekomstige trends? Huidige 
actuele vraagstukken zijn bijvoorbeeld de vergrijzing en ontgroening, employa-
bility, duurzame inzetbaarheid, effecten van technologische ontwikkeling, 
werkgelegenheid en ziekte/arbeidsongeschiktheid. In een tijd waarin iedereen 
langer moet werken, het werk steeds complexer wordt en de enige zekerheid is 
dat er niets meer zeker is, is het essentieel dat organisaties hun medewerkers 
hierop voorbereiden. Door ervoor te zorgen dat leren en ontwikkelen gewoon 
is en erbij hoort. De tijd van duurzame inzetbaarheid en employability is aan-
gebroken.

2.2 Strategisch humanresourcesmanagement

Humanresourcesmanagement is een term die veel wordt gebruikt, maar vaag 
is gedefinieerd. In het kader van dit boek worden aan humanresourcesmanage-
ment de volgende vijf ‘labels’ gehangen (zie ook figuur 2.2).
1 Het idee dat mensen geen kostenpost vormen voor de organisatie, maar 

ook baten zijn. Voor het succes van de organisatie is haar personeel van 
essentieel belang. Een betere benutting van hun mogelijkheden leidt tot 
betere prestaties van de organisatie. Hieraan wordt vaak een planmatige en 
cijfermatige benadering van beleid op personeelsgebied gekoppeld.

2 Er is sprake van een langetermijnvisie en niet van een kortetermijnvisie op 
het gebied van personeelsbeleid.

3 Het idee dat het personeel niet zozeer een verantwoordelijkheid is voor 
de specialisten (lees: personeelsfunctionarissen), maar vooral een lijn-
verantwoordelijkheid is. Anders gezegd: het beleid op personeelsgebied is 
geïntegreerd in het lijnmanagement. Het lijnmanagement is eindverant-
woordelijk voor het gevoerde personeelsbeleid en de personeelsfunctionaris 
is vooral een adviseur over en uitvoerder van dit beleid (zie ook hoofd-
stuk 3).

4 Integratie van personeelsbeleid met het strategisch beleid van de organisatie 
(verticale integratie). Deze twee beleidsterreinen beïnvloeden elkaar weder-
zijds.

5 Er vindt afstemming van de personeelsinstrumenten op elkaar plaats. Behal-
ve de verticale integratie (personeelsbeleid geïntegreerd in de strategie; zie 
punt 4) is de horizontale integratie van de diverse personeelsinstrumenten 
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van belang. Personeelsinstrumenten staan niet los van elkaar en moe-
ten ook niet als zodanig worden gebruikt. Werving en selectie is geen los 
instrument. Nee, het hangt samen met diverse andere instrumenten. Per-
soneelsplanning vormt bijvoorbeeld de basis voor het aantal aan te nemen 
personen. De functies of functieprofielen vormen de basis voor het profiel 
van de aan te nemen personen en opleidingsplannen worden (mede) opge-
steld naar aanleiding van de individuele vaardigheden van de aangenomen 
medewerker.

Wanneer we in dit boek spreken over humanresourcesmanagement, dan spelen 
de begrippen ‘meedenken’ en ‘top-down’ en ‘bottom-up’ een rol. Het strate-
gisch beleid van de organisatie beïnvloedt het gevoerde personeelsbeleid. Het 
personeelsbeleid beïnvloedt op zijn beurt de uiteindelijk gekozen strategie. Er 
wordt aan personeelsbeleid gedaan bij het nemen van strategische beslissingen. 
Dat betekent dat vanaf het begin van het proces van strategische planning al 
rekening wordt gehouden met de personele factor: welke mensen heeft de orga-
nisatie nu in dienst en hoe zou dat moeten veranderen om de herziene strategie 
te kunnen realiseren?

Hierna richten we ons op het ontwerpen van een personeelsstrategie, het ont-
werpen en realiseren van strategisch personeelsmanagement. Dit vraagt een 
gerichte aanpak. Door Kouwenhoven, Van Hooft en Hoeksema (2005) is het 
ideaalproces beschreven als een stappenplan zoals weergegeven in figuur 2.3.

0. Voorbereiding

1. Organisatiepro�el

2. Dominante thema’s

3. Inrichting personeelsmanagement

4. Actieplan

5. Uitwerking en invoering

Figuur 2.3 Stappenplan voor strategisch personeelsmanagement  

(Kouwenhoven e.a., 2005)

Tijdens de voorbereidingsfase (stap 0) wordt antwoord gegeven op de vraag of 
het haalbaar wordt geacht om in de desbetreffende organisatie met behulp van 
het stappenplan het strategisch personeelsmanagement of strategisch HRM 
vorm te geven. Belangrijk in die fase is om het volgende vast te stellen:
– de noodzaak van het verbeteren van het personeelsmanagement;
– de veranderbereidheid van de organisatie;
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– het verandervermogen van de organisatie;
– de aanwezigheid van een machtscentrum (dat wil veranderen).

In stap 1 wordt het organisatieprofiel beschreven. Hoe zit de organisatie in 
elkaar en welke belangrijke ontwikkelingen doen zich, intern en extern, voor 
die een link hebben met HRM. Vanuit stap 1 worden in stap 2 de dominante 
vraagstukken afgeleid waaraan HRM een bijdrage moet leveren. Hierbij moet 
je denken aan thema’s als kwaliteit van de dienstverlening, markt gerichte 
organisatie, inkrimping of (juist) groei. In deze fase wordt nadrukkelijk 
gebruikgemaakt van hetgeen de organisatie in haar missie, visie en strategie 
heeft staan en de informatie die bij het bepalen daarvan is verzameld. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld een SWOT- of DESTEP-analyse zoals in de figuren 1.2 
en 1.3 zijn weergegeven.

In stap 3 wordt specifiek vanuit HR gekeken wat de bijdrage moet zijn aan de 
dominante thema’s van de organisatie. Welke HR-werkterreinen op het gebied 
van instroom van medewerkers, ontwikkelen van medewerkers en uitstroom 
van medewerkers moet de organisatie vooral inzetten of juist verder ontwik-
kelen is hierbij de centrale vraag. Bovendien wordt in deze fase bepaald met 
behulp van welke kengetallen een en ander wordt gevolgd en gemonitord (zie 
ook hoofdstuk 7). In figuur 2.4 is een uitgewerkt voorbeeld opgenomen. Een 
vooral op vrijwilligers georiënteerde organisatie heeft twee dominante thema’s 
vastgesteld waaraan HR een bijdrage kan leveren, te weten:
1 Vergroten inzetbaarheid: hieronder wordt verstaan het versterken van de 

vaardigheden met het aansturen en begeleiden van vrijwilligers.
2 Een op vrijwilligers georiënteerde cultuur en structuur: werkprocessen 

zijn ingericht op de in-, door- en uitstroom van vrijwilligers. Bovendien 
beschikken de medewerkers over de kennis, vaardigheden en drive om met 
vrijwilligers te werken en samen te werken.

Vervolgens is in deze organisatie vastgesteld welke HR-werkterreinen in het 
bijzonder een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de dominante thema’s. 
In figuur 2.4 is dat weergegeven door X-en. Deze X-en duiden op een verwachte 
positieve ontwikkeling door de inzet van het desbetreffende HR-werkterrein. 

Ook wordt in deze stap gekeken in welke mate ICT-ontwikkelingen hierbij 
kunnen worden ingezet.

In stap 4 (actieplan) wordt vastgelegd wat er, in welke volgorde, door wie, wan-
neer en met welk budget gedaan gaat worden. En de laatste stap, stap 5, behelst 
vooral het invoeren van hetgeen gepland is in stap 4.

Managen van human resources.indd   31 23-2-2016   16:02:31



Managen van human resources32

Dominante thema’s Vergroten
inzetbaarheid

Een op 
vrijwilligers - 
georiënteerde 
 cultuur 
en  structuur

HRwerkterreinen

Personeelsplanning

Werving en selectie X X

Performance management X

Coaching

Functieprofielen en competentiemanagement X X

Opleiding

Loopbaanontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden X X

Personeelsadministratie X

Personeelsinformatie

Personeelszorg X

Interne communicatie en  voorlichting

Taakstructurering

Werkomstandigheden X X

Organisatieontwikkeling

Beleidsvorming en inrichting personeelsmanagement

Ondernemingsraad

Vakorganisatie

Figuur 2.4 Voorbeeld selectie van de belangrijkste HR-werkterreinen in relatie tot 

dominante thema’s

Om een strategie op het gebied van personeel te kunnen realiseren, dienen per-
soneelsspecialisten (HR-functionarissen) en de managers in een organisatie 
nauw samen te werken. HR-functionarissen moeten begrijpen wat de organi-
satie doet en wat er intern binnen de organisatie leeft. Lijnmanagers moeten 
begrijpen hoe personeelsinstrumenten werken, zij moeten bijvoorbeeld in staat 
zijn om de functionerings- en beoordelingsgesprekken te kunnen voeren.

Voor enkele korte films over strategisch HRM en modellen voor strategisch 
HRM verwijzen we je graag naar de links die je op de website, www.managen 
vanhumanresources.nl, kunt vinden.
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