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Voorwoord 

Hoe kan het HR-SSC lijnmanagers goed ondersteunen, zodat zij hun HR-verantwoordelijkheden 

kunnen vervullen?  

Met dit vraagstuk heb ik me gedurende mijn gehele scriptie beziggehouden. Door dit onderzoek heb 

ik geleerd hoe belangrijk het is de juiste ondersteuning te krijgen om te kunnen presteren. Dat geldt 

niet alleen voor de lijnmanagers, maar ook voor mijzelf. Er zijn verschillende mensen geweest die mij 

elk op hun eigen manier de ondersteuning boden die ik nodig had om deze scriptie te kunnen 

schrijven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij heeft geholpen. Een paar personen wil ik hierbij 

speciaal noemen. 

 Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider bedanken, Dr. Rik van Berkel, die mij uitdaagde zo 

kritisch mogelijk te zijn op alle aspecten van dit onderzoek. Ondanks dat hij een drukke agenda had 

en inmiddels ook andere masterstudenten begeleidde, reageerde hij snel op mijn stukken met 

heldere feedback. Dit maakte dat ik snel verder kon en vertrouwen bleef houden in mijn werkproces. 

Mijn stagebegeleider, Annemiek Scholten, ben ik dankbaar voor haar hartelijke, spontane 

persoonlijkheid en luisterend oor. Ze stelde me voor aan haar contacten binnen Binnenlandse Zaken 

en leerde me hoe belangrijk het is af en toe te ontspannen. Door onze goede gesprekken bij de 

Green Bean gaf ze me elke keer weer nieuwe energie. Marlies Ypma ben ik dankbaar voor de moeite 

die zij heeft genomen te lobbyen voor een stageplek binnen de Rijksoverheid en het vertrouwen dat 

ze me daarmee gaf. Fantastisch om te zien waar een gastcollege toe kan leiden! 

 Ook alle geïnterviewde lijnmanagers ben ik dankbaar. Zij waren ondanks hun werkdruk 

immers bereid tijd vrij te maken voor interviews. Tijdens deze interviews heb ik niet alleen de 

benodigde data verzameld, maar ook diverse persoonlijkheden ontmoet die allen een grote passie 

hebben voor hun vak. De meeste van deze gesprekken waren dan ook zo inspirerend, dat ik na afloop 

met een grote glimlach de deur uitliep. Het is dan ook mede door deze interviews dat mijn 

onderzoekonderwerp mij bleef inspireren: ik wilde ervoor zorgen dat deze lijnmanagers optimaal 

ondersteund zouden worden door HR.  

 Maar niet alleen de lijnmanagers hebben tijd geïnvesteerd in mijn onderzoek. Ook andere 

personen hebben ervoor gezorgd dat ik de informatie kreeg die nodig was om dit onderzoek te 

kunnen voltooien. Mandy Visser en Nicolet Dukker wil ik dan ook graag bedanken voor de 

gesprekken die mij inzicht gaven in de bezigheden van het HR-Shared Service Centrum.   

 Ten slotte wil ik de mensen uit mijn persoonlijke omgeving bedanken: mijn lieve ouders, voor 

hun onvoorwaardelijke steun in alle opzichten. Mijn huisgenootjes Emma en Lucca voor onze 

brainstormsessies, het toezicht op mijn persoonlijke deadlines en bemoedigende gesprekken. En 

natuurlijk Bob, omdat hij altijd achter me staat, hij bijna eindeloos geduld heeft en mij energie geeft. 

Met deze mensen achter mij heb ik deze scriptie kunnen voltooien.  

 

Aniek Hollanders 
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Managementsamenvatting 

Op initiatief van het Ministerie X Koninkrijksrelaties wordt binnen de Rijksoverheid een HR-Shared 

Servicecentrum (HR-SSC) ingericht. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij HR-dienstverlening 

efficiënter willen organiseren. Door alle specialistische HR-expertise niet meer bij de departementen 

zelf te organiseren, maar deze onder te brengen in één centraal HR-SSC, verwachten zij door 

schaalvoordelen kosten te kunnen besparen. Om dit stelsel te kunnen laten slagen, is het belangrijk 

dat alle departementen hun HR-specialisten naar het HR-SSC overbrengen en uitsluitend nog van de 

dienstverlening van het HR-SSC gebruik maken.  

 Het HR-SSC is nu anderhalf jaar operationeel, maar het enthousiasme vanuit de 

departementen is terughoudend. In de praktijk blijkt namelijk dat nog niet alle kerndepartementen 

en nauwverbonden organisaties die verplicht basisdiensten zouden moeten afnemen bij het HR-

Shared Service Centrum, dit ook daadwerkelijk doen (Kadernotitie, 2012). Het doel van dit onderzoek 

is daarom te weten te komen hoe dit HR-SSC beter kan aansluiten bij de behoeften van één van haar 

belangrijkste klantgroepen: de lijnmanager.  

De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: 

Op welke manier kan de door het HR-SSC geleverde tweedelijns P&O-basisdienstverlening aansluiten 

bij de behoeften van lijnmanagers aan HR-ondersteuning? 

Wil het HR-SSC immers efficiënt zijn, dan dient zij niet alleen kostenbesparend zijn: ook de klant van 

het HR-SSC, in dit onderzoek de lijnmanager, moet in de nieuwe situatie minstens zo goed 

ondersteund worden in HR als voor de invoering van het HR-SSC.  

 Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat lijnmanagers in toenemende mate HR-

verantwoordelijkheden hebben en behoefte hebben aan ondersteuning in deze HR-

verantwoordelijkheden. Bij de uitvoering van deze HR-verantwoordelijkheden kunnen lijnmanagers 

immers belemmeringen ervaren in een of meer van de AMO-variabelen (Appelbaum et al., 2000): 

hun HR-vaardigheden en competenties (Ability) motivatie (Motivation) en mogelijkheden 

(Opportunity). Belemmeringen in deze factoren zorgen ervoor dat de lijnmanagers niet (volledig) 

zelfstandig hun HR-verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren. Hierbij hebben zij dus HR-

ondersteuning nodig.  

 Om erachter te komen welk soort dienstverlening het HR-SSC moet aanbieden om de 

lijnmanager in zijn HR-verantwoordelijkheden te kunnen ondersteunen, is in de literatuur gezocht 

naar de HR-verantwoordelijkheden die een lijnmanager kan hebben. Er wordt immers verwacht dat 

de dienstverlening die de lijnmanagers nodig hebben, inhoudelijk aansluit op hun HR-

verantwoordelijkheden. Uit de literatuur blijkt dat binnen deze verantwoordelijkheden vier HR-rollen 

onderscheiden worden die lijnmanagers kunnen hebben (Urich, 1997): de Administrative Expert, de 

Employee Champion, de Change Agent en de Strategic Partner. Afhankelijk van welke HR-rol(len) een 

lijnmanager vervult, zal hij dienstverlening verlangen die aansluit bij de inhoud van deze rol(len).   

 Daarnaast is ook aandacht besteed aan de kwaliteit van deze dienstverlening. Parasuraman 

et al. (1985) stellen dat de klant uiteindelijk bepaalt wat kwaliteit van dienstverlening concreet 

inhoudt. Dit is dan ook geen objectief gegeven, maar een ervaring. Volgens Parasuraman et al. zijn er 

verschillende criteria waarop men kwaliteit van dienstverlening kan beoordelen: betrouwbaarheid, 

toegankelijkheid, competenties, bereikbaarheid, beleefdheid, communicatie, geloofwaardigheid, 

veiligheid en zekerheid, kennis van de klantsituatie, het begrijpen en kennen van de klant en fysieke 
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kenmerken. Door ook op deze aspecten te letten kan het HR-SSC inspelen op de behoefte van de 

lijnmanager.  

 Na deze literatuurstudie is het empirisch gedeelte van dit onderzoek voorbereid. Er is 

gekozen om de behoeften van de lijnmanager aan tweedelijns HR-basisdienstverlening te 

onderzoeken middels een kwalitatieve methode, omdat zo de dienstverlening vanuit het perspectief 

van de lijnmanager kon worden onderzocht. Het doel van dit onderzoek is immers vanuit het de 

belevingswereld van de lijnmanager te onderzoeken hoe zijn HR-verantwoordelijkheden eruit zien, of 

hij behoefte heeft aan HR-ondersteuning en zo ja, wat hij concreet hierbij verwacht ten aanzien van 

de inhoud en de kwaliteit. De data is verkregen middels een semi-gestructureerde interviews met in 

totaal zijn 27 lijnmanagers. Hierbij zijn topiclijsten gebruikt. De data is getranscribeerd en vervolgens 

geanalyseerd door een cyclische methode van open, axiale en selectieve codering.  

 Uit de data-analyse bleek dat de lijnmanagers verschillende HR-verantwoordelijkheden 

hebben: zij proberen een win-win situatie te creëren tussen de prestaties en het welzijn van hun 

medewerkers, maar ook te anticiperen op (toekomstig) HR-beleid en dit te implementeren op hun 

afdeling. Verder is gebleken dat het soort dienstverlening dat zij inhoudelijk bij het HR-SSC 

aangeboden wilden zien, aansluit bij deze HR-verantwoordelijkheden. Zij willen bijvoorbeeld 

(arbeids) juridisch advies om conflicten op de afdeling te kunnen oplossen. Ook ondersteuning bij 

ziekte en re-integratie om medewerkers weer aan het werk te krijgen wordt gewaardeerd, aangezien 

lijnmanagers hiermee de prestatie en het welzijn van hun medewerkers willen verhogen. Daarnaast 

willen zij ondersteuning bij mobiliteit om medewerkers, die niet meekunnen in de afdeling van de 

toekomst, naar een andere passende functie te begeleiden. Ten slotte zouden zij graag diensten 

aangeboden zien die ervoor kunnen zorgen dat hun medewerkers zich in hun professionele en 

persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen om hun medewerkers gemotiveerd en succesvol te 

kunnen houden. Deze soorten dienstverlening zorgen ervoor dat zij hun verantwoordelijkheden 

kunnen vervullen.  Om deze reden zien de lijnmanagers deze dienstverlening dan ook graag 

aangeboden bij het HR-SSC.  

 Daarnaast bleek uit de data-analyse dat lijnmanagers ook verschillende eisen stellen aan de 

kwaliteit van dienstverlening. Ze vinden het erg belangrijk dat een HR-dienstverlener verstand van 

zaken heeft, klantgericht en betrouwbaar is. Daarnaast willen zij een dienstverlener gemakkelijk 

kunnen bereiken en moet een dienstverlener die zich bezighoudt met mobiliteitstrajecten een groot 

netwerk hebben. De rode draad tussen al deze eigenschappen is dat de lijnmanager graag als klant 

centraal wil staan in de dienstverleningsrelatie met het HR-SSC en dat zij elkaar goed kennen. De 

lijnmanagers willen immers een vast aanspreekpunt binnen de dienstverlenende organisatie die op 

de hoogte is van wat er binnen een afdeling speelt. Hier past hij dan vervolgens zijn dienstverlening 

op aan en blijft betrokken bij het dienstverleningsproces. Ook verleent hij nazorg en denkt actief mee 

met de klant. Wanneer het HR-Shared Service Centrum haar dienstverlening rondom deze wensen 

organiseert, kan het spreken van klantgerichte dienstverlening en draagt dit bij aan de efficiëntie van 

de nieuwe organisatie van HR binnen het Rijk.  
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1 Inleiding 

De Rijksoverheid is momenteel bezig bezuinigingen door te voeren (Kadernotitie, 2012). In het kader 

van deze bezuinigingspolitiek wordt binnen de Rijksoverheid gezocht naar nieuwe manieren om haar 

stafafdelingen op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Dat geldt ook voor Human 

Resource Management. Om deze reden is een HR-Shared Service Centrum (HR-SSC) ingericht. Deze 

ontiwkkeling vormt de aanleiding voor dit onderzoek.  

 De inrichting van het HR-Shared Service Centrum betekent concreet dat alle specialistische 

HR-afdelingen die voorheen over het gehele Rijk verspreid waren, op 1 januari 2012 samengevoegd 

zijn tot één Rijksbreed Shared Service Centrum (Kadernotitie, 2012). Vanuit dit ene centrum worden 

voortaan alle kerndepartementen en hiermee verbonden zelfstandige bestuursorganen (verder 

aangeduid als ‘nauwverbonden organisaties’) voorzien van specialistische HR-dienstverlening.  

 Met de inrichting van het HR-Shared Service Centrum tracht de Rijksoverheid kosten te 

besparen (Businesscase CRD2, versie 20 mei 2012). Voorheen ontbrak het namelijk aan 

communicatie en kennisuitwisseling tussen de specialistische HR-afdelingen. Hierdoor kon het 

voorkomen dat diensten dubbel werden ontwikkeld en het wiel dus meerdere keren werd 

uitgevonden. Dit vormde dus een onnodige kostenpost (Kadernotitie, 2012). In de nieuwe situatie 

hoeft de specialistische HR-expertise nu maar één keer ontwikkeld te worden. Dit scheelt ook in de 

personeelskosten (Kadernotitie, 2012).  Bovendien het HR-Shared Service Centrum schaalvoordelen 

opleveren, omdat is gebleken dat de departementen veelal soortgelijke P&O-producten en diensten 

afnemen. Hierdoor kunnen diensten meer gestandaardiseerd worden aangeboden. Deze 

standaarddienstverlening wordt basisdienstverlening genoemd en vormt de core business van het 

HR-Shared Service Centrum. Er wordt nog wel maatwerk geleverd (plusdiensten genaamd) maar dan 

alleen voor uitzonderlijke gevallen: omwille van de schaalvoordelen ligt de focus van het HR-Shared 

Service Centrum op de standaard basisdienstverlening.  

 Het is de bedoeling dat wanneer kerndepartementen en nauwverbonden organisaties 

behoefte hebben aan specialistische ondersteuning van hun HR-taken, zij deze specialistische HR-

basisdiensten niet meer bij de ‘eigen’ afdelingen, departementen of op de markt inkopen, maar 

alleen nog bij het HR-Shared Service Centrum (Kadernotitie, 2012). Om deze reden is de afname van 

de P&O-basisdienstverlening verplicht gesteld. Daarnaast dienen alle kerndepartementen en 

nauwverbonden organisaties hun interne tweedelijns P&O-ondersteuning af te bouwen en over te 

dragen naar het HR-Shared Service Centrum.  

  In het Ministerraadbesluit van 10 december 2010 is vastgelegd dat het HR- Shared Service 

Centrum dient te inventariseren welke basisdiensten het Rijksbreed kan en wil aanbieden. Met deze 

informatie dient het HR-SSC één producten- en dienstencatalogus te ontwikkelen op basis van de 

vraag van de afnemer. Hierbij zal één tariefstructuur en één kwaliteitssysteem gehanteerd worden, 

zodat de producten en diensten vergelijkbaar zijn op kosten en kwaliteit. Dit alles moet leiden tot 

een daadwerkelijk efficiëntere organisatie van tweedelijns HR-dienstverlening binnen het Rijk. 

 

1.1 Probleemstelling   

HR-Shared Service Centrum is nu anderhalf jaar operationeel, maar het enthousiasme is 

terughoudend. In de praktijk blijkt namelijk dat nog niet alle kerndepartementen en nauwverbonden 

organisaties die verplicht basisdiensten zouden moeten afnemen bij het HR-Shared Service Centrum, 
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dit ook daadwerkelijk doen. Dat kan betekenen dat zij geen basisdiensten nodig hebben, maar 

waarschijnlijker is dat zij om een andere reden nog niet bij het nieuwe HR-SSC zijn aangesloten. Dat 

zij tweedelijns HR-ondersteuning nodig hebben blijkt wel uit het feit dat deze kerndepartementen en 

nauwverbonden organisaties wel diensten afnemen bij aanbieders uit de markt die vergeleken 

kunnen worden met de diensten die het HR-Shared Service Centrum aanbiedt (Kadernotitie, 2012).  

 Het is belangrijk te onderzoeken waarom nog niet alle kerndepartementen en 

nauwverbonden organisaties afnemen, omdat met die kennis geanticipeerd kan worden op de 

klantbehoefte: het HR-Shared Service Centrum kan zo uitvinden waarin zij dient te investeren om alle 

departementen en nauwverbonden organisaties te doen afnemen. Het doel van dit onderzoek is dan 

ook uit te vinden wat de wensen en behoeften van deze lijnmanagers zijn zodat dienstverlening van 

het HR-SSC hierop kan aansluiten. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat de krimp- en 

efficiencydoelstellingen kunnen worden behaald. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook de 

behoeften van de lijnmanagers in kaart te brengen, zodat het HR-Shared Service Centrum haar 

dienstverlening daarop kan inrichten. De centrale vraag is als volgt geformuleerd:  

 
Op welke manier kan de door het HR-Shared Service Centrum geleverde P&O-basisdienstverlening 
aansluiten bij de behoeften van lijnmanagers aan HR-ondersteuning? 

 
Om deze centrale vraag te beantwoorden, zijn er de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat zijn volgens lijnmanagers hun HR-verantwoordelijkheden? 

 

Deze deelvraag wordt gesteld omdat verwacht wordt dat de HR-verantwoordelijkheden van 

lijnmanagers invloed hebben op de diensten die het HR-Shared Service Centrum moet aanbieden. 

Een lijnmanager zal immers alleen HR-ondersteuning verlangen in taken die hij als onderdeel van zijn 

eigen functie ziet. Er wordt dan ook gevraagd naar gepercipieerde HR-verantwoordelijkheden omdat 

het gaat om de beleving van de lijnmanager.  

 

2. Door welke factoren ontstaat de behoefte van de lijnmanager aan tweedelijns P&O-

basisdiensten? 

 

Dat een lijnmanager HR-verantwoordelijkheden heeft, wil niet per definitie zeggen dat hij behoefte 

heeft aan ondersteuning in deze verantwoordelijkheid. Deze behoefte kan worden getriggerd 

wanneer een lijnmanager belemmeringen ervaart in de uitvoering van deze HR-

verantwoordelijkheid. Er dient dus uitgevonden te worden of en onder welke omstandigheden een 

lijnmanager behoefte heeft aan HR-ondersteuning. Deelvraag 2 wordt dan ook gesteld om uit te 

vinden waardoor deze behoefte ontstaat, zodat het HR-Shared Service Centrum daarop kan inspelen.  

 

3. Wat zijn de inhoudelijke behoeften van lijnmanagers ten aanzien van tweedelijns P&O-

basisdienstverlening? 

 

Deze vraag wordt gesteld om erachter te komen in welke specialistische HR-vakgebieden de 

lijnmanagers ondersteuning nodig hebben. Als het HR-Shared Service Centrum wil aansluiten bij de 

behoeften van de lijnmanagers, kan zij uit het antwoord van deze vraag afleiden in welke 

specialismen zij dienstverlening moet aanbieden. 
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4. Wat zijn de behoeften van lijnmanagers ten aanzien van de kwaliteit van tweedelijns P&O-

basisdienstverlening? 

 

Om de lijnmanagers goed te kunnen ondersteunen, dient de aangeboden dienstverlening tevens van 

goede kwaliteit te zijn. Aangezien zij als klant bepalen wat kwaliteit van dienstverlening concreet 

betekent, zal dit aspect eveneens worden onderzocht. Het antwoord op deze deelvraag zal dus 

uitwijzen welke kwaliteitseisen de lijnmanagers stellen aan het HR-Shared Service Centrum, en hoe 

zij dit concreet beoordelen.  

1.2 Relevantie 

Vanuit twee perspectieven is het nodig dat dit onderzoek uitgevoerd wordt, namelijk vanuit een 

maatschappelijk perspectief en vanuit een theoretisch perspectief. 

1.2.1  Maatschappelijke relevantie 

Omdat in deze scriptie een oplossing voor een praktijkprobleem wordt gezocht (zie paragraaf 3.2), 

wordt hier de meeste nadruk gelegd op de maatschappelijke relevantie. Dit onderzoek heeft als doel 

te weten te komen hoe lijnmanagers door het nieuwe HR-Shared Service Centrum ondersteund 

willen worden, en hoe hun behoeftes er concreet uitzien. Hoewel de dienstverlening nu op afstand 

wordt geplaatst is het de bedoeling dat de lijnmanagers minstens zo goed ondersteund worden op 

het gebied van tweedelijns P&O-basisdienstverlening als vóór de invoering van het HR-Shared Service 

Centrum. Echter, dit stelsel is top-down vanuit een efficiencygedachte besloten en doorgevoerd, 

terwijl onbekend is wat de praktische uitwerking van de samenvoeging zal zijn, hoe de lijnmanager 

deze verandering ervaart en hoe dit aansluit bij zijn behoeften. Dit terwijl het juist deze klant is die 

met het stelsel moet kunnen werken.  

 Tweedelijns P&O-basisdienstverlening van het HR-Shared Service Centrum moet daarom zo 

worden ingericht dat het de lijnmanager doeltreffend ondersteunt in zijn HR-verantwoordelijkheden. 

Hiervoor is het nodig de wensen en behoeften van de klant te kennen. Om de efficiencydoelstelling 

te laten slagen, dient er met het HR-Shared Service Centrum toegevoegde waarde gecreëerd te 

worden. Dit kan alleen wanneer de producten- en diensten aansluiten op de behoeften van de klant.  

 Het doel van dit onderzoek is dan ook in kaart te brengen wat de behoeften van de 

lijnmanagers zijn ten aanzien van het aanbod van tweedelijns P&O-basisdienstverlening. Het is dan 

ook belangrijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, omdat deze resultaten gebruikt kunnen worden 

voor een aanpassing van de basisdienstverlening. Wanneer het HR-Shared Service Centrum immers 

beter in de behoeften van de lijnmanagers voorziet, kan zij de lijnmanagers beter ondersteunen. 

Tegelijkertijd kunnen dan de krimp- en efficiencydoelstelling wordt gehaald, wat een win-winsituatie 

oplevert. Dit kan bovendien als voorbeeld dienen voor andere organisaties die een HR-Shared Service 

Centrum willen oprichten.  

1.2.2  Theoretische relevantie 

Hoewel in dit onderzoek de nadruk ligt op de maatschappelijke relevantie, betekent dit niet dat er 

helemaal geen theoretische bijdrage geleverd wordt. Er wordt namelijk weldegelijk geprobeerd 

nieuwe inzichten toe te voegen aan reeds bestaande wetenschappelijke kennis.  
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 Bijvoorbeeld, de theorie van Ulrich (1997) wordt in dit onderzoek als framework gebruikt om 

inzicht te krijgen in de HR-verantwoordelijkheden die lijnmanagers kunnen hebben. Ofschoon het 

model van Ulrich veelvuldig in andere onderzoeken aangehaald is om de HR-verantwoordelijkheden 

van HR-managers te duiden, is het naar mijn weten niet eerder expliciet gebruikt om de HR-rollen 

van lijnmanagers te beschrijven. Dit terwijl Ulrich (1997) zelf aangeeft dat lijnmanagers een bijdrage 

kunnen hebben in zijn HR-rollen. Hij onderbouwt echter niet expliciet hoe die bijdrage er concreet 

uitziet. De resultaten van dit onderzoek kunnen wellicht hierin meer inzicht geven. Deze illustreren 

immers welke HR-rollen lijnmanagers kunnen hebben en hoe zij deze concreet invullen. Waar het om 

de verantwoordelijkheden van lijnmanagers binnen de HR-rollen gaat, kan dit onderzoek daarom een 

aanvulling zijn op de theorie van Ulrich (1997). 

 De tweede vraag die wordt gesteld, is door welke factoren een lijnmanager behoefte krijgt 

aan HR-ondersteuning. In verschillende onderzoeken is het AMO-model al gebruikt om inzicht te 

vergaren in de factoren die bijdragen aan het ontstaan van de behoefte die de lijnmanager heeft aan 

HR-ondersteuning. In deze onderzoeken gaat het echter om HR-ondersteuning die een lijnmanager 

intern krijgt van bijvoorbeeld de personeelsafdeling of HR-manager, oftewel: de eerste lijn. In dit 

onderzoek wordt een andere behoefte aan HR-ondersteuning specifiek bestudeerd, namelijk de 

behoefte van lijnmanagers aan specialistische, tweedelijns HR-dienstverlening. Door te onderzoeken 

onder welke omstandigheden een lijnmanager behoefte heeft aan meer specialistische vorm van HR-

ondersteuning, vult dit de AMO-literatuur aan.  

 De derde en vierde deelvraag dragen bij aan kennis over een relatief nieuw 

organisatieverschijnsel, namelijk HR-Shared Service Organisaties. Door uit te zoeken aan welke P&O-

(basis)diensten lijnmanagers behoefte hebben, kan worden uitgevonden hoe het HR-Shared Service 

Centrum kan inspelen op de wensen van deze klant. Zo kan zij haar doelmatigheid en efficiëntie 

behouden. Om dezelfde reden wordt onderzocht welke eisen lijnmanagers stellen ten aanzien van de 

kwaliteit van dienstverlening. Dit onderzoek kan dus theoretisch gezien een indicatie geven welke 

soorten dienstverlening belangrijk kunnen zijn bij de inrichting van een HR-Shared Service Centrum. 

Ook wordt er kennis vergaard in hoe de klant kwaliteit van dienstverlening definieert, zodat de HR-

dienstverlener weet hoe hij goede kwaliteit kan bieden. 

 Om de behoefte van lijnmanagers aan HR-ondersteuning inzichtelijk te maken, is dit 

vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Er is onderzocht hoe deze behoefte kan 

ontstaan en er is een vertaling gemaakt naar HR-dienstverlening. Hierbij worden inhoud en kwaliteit 

onderscheiden. De theorieën die gebruikt zijn in het theoretisch kader om dit onderscheid te kunnen 

maken, zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden: Human Resource Management en Marketing. 

Door deze inzichten te integreren wordt het vraagstuk op een interdisciplinaire manier benaderd. Op 

deze manier blijkt tevens dat theorieën en inzichten uit verschillende disciplines elkaar kunnen 

aanvullen en nieuw licht kunnen werpen op HR-vraagstukken. 
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2 Theoretisch kader 

Om ervoor te zorgen dat dit onderzoek voortbouwt op de reeds bestaande theoretische inzichten zal 

in dit hoofdstuk de belangrijkste wetenschappelijke kennis worden besproken. Deze kan bijdragen 

aan de beantwoording van de centrale vraag: op welke manier kan de door het HR-Shared Service 

Centrum geleverde P&O-basisdienstverlening aansluiten bij de behoeften van lijnmanagers aan HR-

ondersteuning? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de drie 

hoofdthema’s: de Shared Service Organisatie, haar klant (in dit onderzoek de lijnmanager) en ten 

slotte de P&O-dienstverlening. Hierbij worden de volgende theoretische vragen behandeld:  

 

1. Wat is een Shared Service Centrum en wat zijn haar kenmerken, beloften en risico’s?  

 

Deze vraag wordt gesteld om meer inzicht te verkrijgen over wat het precies betekent dat er binnen 

de Rijksoverheid een HR-Shared Service Centrum wordt ingevoerd. Door beantwoording van deze 

vraag wordt de context geschetst waarin HR-ondersteuning zal plaatsvinden.  

 

2. Hebben lijnmanagers behoefte aan ondersteuning in hun HR-verantwoordelijkheden en 

waarom?  

 

Voordat onderzocht wordt hoe de behoefte van lijnmanagers aan HR-ondersteuning eruit kan zien, is 

het belangrijk allereerst te onderzoeken of zij überhaupt hieraan behoefte hebben. Er wordt daarom 

gekeken in hoeverre lijnmanagers HR-verantwoordelijkheden hebben en of zij belemmeringen 

ervaren bij de uitvoering van deze HR-verantwoordelijkheden. Dit kan immers duiden op een 

behoefte aan HR-ondersteuning. Hier wordt dan ook nagegaan door welke factor(en) deze behoefte 

ontstaat, om te weten te komen in welke situaties de lijnmanagers ondersteuning nodig hebben.  

 

3. Aan welke soort HR-dienstverlening kunnen lijnmanagers behoefte hebben? 

 

Als is vastgesteld of lijnmanagers volgens de literatuur daadwerkelijk behoefte hebben aan HR-

dienstverlening en wanneer dit het geval is, kan hun behoefte nader worden bestudeerd. Deze derde 

theoretische vraag wordt dan ook gesteld om te weten te komen in welke HR-kennisgebieden het 

HR-SSC dienstverlening moet aanbieden om de lijnmanager adequaat in zijn HR-

verantwoordelijkheden te kunnen ondersteunen.  

 Om uit te vinden welke HR-diensten voor de lijnmanager interessant zijn, wordt een 

beschrijving gemaakt van de (HR)-verantwoordelijkheden die een lijnmanager kan hebben. Er wordt 

namelijk verwacht dat de HR-verantwoordelijkheden van de lijnmanager invloed hebben op zijn 

inhoudelijke behoefte aan dienstverlening, oftewel: welke soorten diensten moeten worden 

aangeboden. De lijnmanager zal immers naar verwachting alleen ondersteuning willen in de taken 

die onder zijn eigen verantwoordelijkheid vallen. Andere HR-taken zijn het domein van de HR-

managers of andere medewerkers binnen de organisatie. Daar heeft de lijnmanager dus geen HR-

ondersteuning bij nodig. Een beschrijving van de HR-verantwoordelijkheden en –rollen die de 

lijnmanager kan hebben, kan dus voor het HR-Shared Service Centrum een indicatie geven welk soort 

HR-dienstverlening interessant is om aan te bieden.  
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4. Welke verwachtingen kunnen lijnmanagers hebben ten aanzien van de kwaliteit van 

dienstverlening? 

 

Ten slotte wordt in de literatuur onderzocht welke verwachtingen lijnmanagers kunnen hebben ten 

aanzien van de kwaliteit van dienstverlening. Hierbij zal het model van Parasuraman et al. (1985) 

uitkomst bieden. 

 Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan op het concept van 

een Shared Service Organisatie. Allereerst worden de definities en kenmerken van een Shared 

Service organisatie gegeven om meer inzicht te krijgen in deze nieuwe organisatievorm. Daarna 

wordt de specifieke SSC-vorm behandeld die relevant is voor dit onderzoek: het HR-Shared Service 

Centrum. Vervolgens komt de doelstelling van dit HR-Shared Service Centrum aan bod. Ten slotte 

worden de beloften en risico’s van het HR-Shared Service Centrum besproken. Hieruit blijkt dat een 

HR-SSC vooral twee doelen heeft: kostenbesparing en klantgerichtheid. Om het HR-Shared Service 

Centrum doelmatig te houden, is de laatste doelstelling erg belangrijk.  

 Wanneer het HR-Shared Service Centrum klantgericht wil zijn, dient zij op de behoefte van de 

klant in te spelen. Daarvoor moet het HR-Shared Service Centrum de klant eerst leren kennen. In dit 

onderzoek is een specifieke groep klanten onderzocht: de lijnmanagers. In paragraaf 2.2 wordt deze 

groep beschreven. In 2.2.1 wordt de lijnmanager gedefinieerd. In 2.2.2 ligt de focus op de relatie die 

deze klantgroep volgens de literatuur heeft met HR. Hieruit zal blijken dat lijnmanagers verschillende 

HR-verantwoordelijkheden kunnen hebben. In 2.2.3 wordt onderzocht of de lijnmanager volgens de 

literatuur behoefte heeft aan ondersteuning in deze verantwoordelijkheden. Ook wordt onderzocht 

door welke factoren deze behoefte kan ontstaan. In deze scriptie gaat het er immers om de behoefte 

van de lijnmanager aan HR-ondersteuning in kaart te brengen. Dit om uiteindelijk een advies te 

formuleren hoe de dienstverlening van het HR-Shared Service Centrum daarbij kan aansluiten. 

 Wanneer deze groep inderdaad behoefte heeft aan HR-ondersteuning, is het belangrijk te 

onderzoeken hoe deze behoefte er mogelijk uit zou zien. Dit thema staat centraal in paragraaf 2.3 

en 2.4. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen inhoud (2.3) en kwaliteit (2.4). 

  Bij inhoud gaat het hier puur en alleen om op welke kennisgebieden het HR-Shared Service 

Centrum diensten zou moeten aanbieden. In paragraaf 2.3 staat de vraag centraal aan welke soort 

dienstverlening lijnmanagers inhoudelijk behoefte hebben. In deze paragraaf wordt beargumenteerd 

dat de inhoudelijke behoefte van de lijnmanagers aansluit bij hun HR-rollen. Deze paragraaf is als 

volgt opgebouwd: in 2.3.1 wordt met behulp van het model van Ulrich onderzocht welke HR-rollen er 

zijn. In 2.3.2 wordt beargumenteerd dat lijnmanagers deze rollen kunnen hebben en beschreven 

welke HR-taken daarbij kunnen horen.  Vervolgens wordt dit in 2.3.3 gekoppeld aan de inhoud van 

dienstverlening. Hier wordt onderbouwd dat als lijnmanagers ondersteuning nodig hebben, hun 

behoefte aan ondersteuning afhankelijk is van de rollen die ze vervullen.  

 In paragraaf 2.4 komt kwaliteit van dienstverlening als thema aan bod. De diensten die 

aangeboden worden moeten namelijk van een bepaalde kwaliteitsstandaard zijn, voordat zij de 

lijnmanagers daadwerkelijk kunnen ondersteunen. Wat deze kwaliteitsstandaard is, bepalen de 

lijnmanagers zelf. In 2.4.1 is dan ook onderzocht hoe de lijnmanagers de kwaliteit van een dienst 

zouden kunnen bepalen en welke factoren daarbij belangrijk zijn. In deze paragraaf komen  dan ook 

deze kwaliteitscriteria aan de orde. Deze worden in 2.4.2 verbonden aan de devolutionliteratuur. In 

paragraaf 2.5 wordt ten slotte een theoretische conclusie geformuleerd. 
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2.1 De context: de Shared Service Organisatie 

Binnen organisaties zoekt men continue naar mogelijkheden om bedrijfsonderdelen efficiënter te 

laten functioneren. Een relatief nieuwe strategie om stafdiensten te organiseren is het inrichten van 

een Shared Service Organisatie (Cooke, 2006; Strikwerda, 2003; Maatman et al., 2010; Bergeron, 

2003; Farndale et al., 2009). Een Shared Service Organisatie (SSO), ook wel Shared Service Centrum 

(SSC), kan gedefinieerd worden als: 

 

‘Een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband al dan niet samengebracht in één organisatie-

eenheid, dat specifieke gespecialiseerde diensten (zoals administratie, personeelszaken, 

informatietechnologie, inkoop, beleidsontwikkeling, toezicht) levert aan de afzonderlijke 

moederorganisaties (besturen of operationele diensten), op basis van een overeenkomst’ (Brouwer, 

2011: 1). 

 

Het samenbrengen van een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband betekent concreet dat 

alle afdelingen die een specifieke stafdienst uitvoeren, worden gebundeld tot één centrale afdeling. 

Daarvoor werden stafdiensten immers verspreid over verschillende afdelingen en divisies uitgevoerd. 

Door Shared services, letterlijk: gedeelde dienstverlening, kan vanuit deze centrale afdeling de 

gehele organisatie voorzien worden van een bepaalde stafdienst.  

 De resultaatgerichtheid en leveranciersrol van het SSC die eveneens in de definitie van 

Brouwer (2011) te vinden zijn, komen ook naar voren in de definitie van Strikwerda (2006: 2): 

 

‘A Shared service center is an accountable entity in the internal organization of a firm tasked to 

provide specialized services to operational entities (divisions, business units) on basis of a service level 

agreement and full charge out of costs on basis of a transfer price system.’  

 

Uit deze definitie blijkt dat een Shared Service Centrum een ‘accountable entity’ is. Dit duidt op het 

SSC als zelfstandig orgaan met een eigen, specifieke functie en verantwoordelijkheid. Strikwerda 

(2006) maakt daarnaast duidelijk dat er sprake is van een Service Level Agreement (SLA). Een SLA is 

een serviceovereenkomst of -contract waarbij beschreven wordt wat de kenmerken, kwaliteit, 

rechten en plichten zijn van zowel de afnemer als de aanbieder betrokken bij de dienstverlening 

(Maas en Pleunis, 2006). Ten derde vindt er een transactie plaats: de diensten worden gefactureerd. 

Er worden dus afspraken gemaakt over de prijs en de leveringsvoorwaarden. Deze aspecten 

impliceren dat er sprake is van dienstverlening (Strikwerda, 2005; Maatman et al., 2010). 

 Het Shared Service-concept kent verschillende specifieke uitvoeringen: het kan voor 

verschillende staffuncties worden gebruikt, zoals ICT, administratie, maar ook Human Resource 

Management (Farndale et al., 2009; Brouwer, 2011: 7). Sinds 2003 is de HR-Shared Service 

Organisatie in opkomst (Strikwerda, 2006; 2010). De HR-ondersteuners van een organisatie, die 

voorheen elk op een eigen afdeling werkzaam waren, worden nu samengebracht in één semi-

autonome afdeling. Vanuit deze nieuwe centrale afdeling voorzien zij de andere afdelingen voortaan 

op basis van een opdrachtovereenkomst van HR-ondersteuning. Het HR-Shared Service Centrum is 

dan ook een specifieke uitvoering van het Shared Service-concept (Farndale et al., 2009; Brouwer, 

2011). In deze scriptie zal het HR-Shared Service Centrum centraal staan.  

 Maatman et al. (2010: 330) hebben een definitie geformuleerd van het HR-SSC. Zij leggen 

daarin nadruk op ander aspect dan Strikwerda (2006): de positie van de klant. Zij beschouwen het 
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HR-SSC als ‘a collection of HRM Shared Services, whose characteristics are determined by the 

customers, provided within an intra-organisational HRM arrangement to a specific set of end-users by 

a (semi-) autonomous business unit on the basis of agreed conditions’. In deze definitie wordt 

benadrukt dat de kenmerken van de dienstverlening worden bepaald door de klant van het SSC. De 

klant is dus een centrale stakeholder in dit stelsel. Dit is een kenmerk dat weliswaar in het algemeen 

geldt voor SSC’s, maar in de andere definities nog niet aan bod is gekomen.  

 De doelstelling van een HR-Shared Service Centrum is efficiënte HR-ondersteuning voor deze 

klant. Efficiëntie betekent met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk resultaat bereiken. In het 

geval van het HR-SSC betekent dat met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk de behoeften van de 

klant te vervullen. Dit kan gedaan worden door de klant optimaal te ondersteunen in zijn HR-

verantwoordelijkheden. Daarom wordt getracht deze efficiëntie te bereiken door twee elementen 

met elkaar te combineren en daartussen een balans te vinden: klantgerichtheid en kostenbesparing.  

 Volgens Ulrich (1997) is klantgerichtheid essentieel voor de kwaliteit en doelmatigheid van 

de HR-dienstverlening: ‘Value creation begins not with what happens inside a group, but with what 

the group’s user or customer receives from it. Value must be defined by the receiver, not by the giver 

of services’ (Ulrich, 1997: 95). Redman et al. (2007: 1487) schrijven dat de relatie tussen de 

lijnmanager en het HR-Shared Service Centrum ‘is more one of customer and provider, and as such, 

power and control rests with the customer’. De regie over het stelsel blijft immers in handen van de 

interne klant: de lijnmanagers en hun afdelingen. Zij kunnen immers besluiten wel of geen 

dienstverlening af te nemen.  

 Doordat het HR-Shared Service Centrum alleen de interne klant als afzetmarkt heeft (Janssen 

en Joha, 2006) is het SSC van deze klanten afhankelijk om succesvol te zijn: wanneer de interne 

klanten ontevreden zijn of geen behoefte (meer) hebben aan de beschikbare HR-dienstverlening, zal 

dit het einde betekenen voor het Shared Service Centrum (Ulrich en Brockbank, 2005). Bovendien, 

uit onderzoek en de ervaringen van organisaties blijkt dat een hoge servicekwaliteit de organisatie 

voordelen biedt: het bespaart kosten en levert schaalvoordelen en marktaandeel op (Zeithaml, Berry 

en Parasuraman, 1988: 35). Om de klant tevreden te stemmen zodat deze blijft afnemen, is het 

belangrijk zijn behoeften in acht te nemen, om zo de kwaliteit en doelmatigheid van de HR-

dienstverlening te kunnen waarborgen (Maatman et al., 2010; Redman et al., 2007; Ulrich, 1997).  

 Daarnaast dienen de kosten van HR-dienstverlening beheersbaar te blijven om het systeem 

efficiënt te houden. Daarom is ook kostenbesparing een belangrijk element. De strategie die bij het 

SSC gehanteerd wordt is centralisatie en standaardisatie van de dienstverlening. Achter de 

centralisatiestrategie steekt de volgende gedachte: ‘By unbundling and centralizing activities, the 

basic premise for SSCs seems to be that services provided by one local department can be provided to 

others with relatively few efforts’ (Janssen en Joha, 2006: 102). Hierbij zijn het gebruik van E-HRM en 

andere HR-toepasbare ICT- en communicatiesystemen essentieel voor het HR-SSC: Deze systemen 

zijn bij uitstek geschikt om geavanceerde dienstverlening mogelijk te maken en om vanuit een 

centraal punt de gehele organisatie te bedienen (Sneper en Bondarouk, 2011). Anderzijds kunnen 

door standaardisatie kosten bespaard worden. Door dienstverlening op een relatief uniforme manier 

te ontwikkelen, kan er immers een einde worden gemaakt aan tijdrovend maatwerk. Deze 

combinatie van deze doelstellingen moet dus leiden tot efficiëntere dienstverlening. 

Volgens sommige auteurs zijn zowel kostenbesparing als klantgerichtheid inherent aan het 

Shared Service-concept (Bergeron, 2003; Farndale et al., 2009; Janssen & Joha, 2006; Schulman et al., 

1999; Strikwerda, 2003). Efficiëntere dienstverlening zou ontstaan doordat een Shared Service-

structuur zowel decentrale als centrale kenmerken heeft. Het is door deze structuur dat een SSC de 
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klantgerichte focus van een gedecentraliseerde stafdienst kan combineren met de schaalvoordelen 

van een gecentraliseerde staforganisatie (Maatman et al, 2010). Door de combinatie in een Shared 

Service concept zouden tevens de nadelen van centrale en decentrale modellen worden 

geminimaliseerd (Bergeron, 2003; Schulman et al., 1999). Schulman et al. (1999) hebben 

onderstaand schema geformuleerd, waarin zij de kenmerken van een gedecentraliseerd model, een 

Shared Service Model en een gecentraliseerd model hebben opgenomen. Zij wijzen daarbij aan welke 

kenmerken op welk model van toepassing zijn (figuur 1). 

Figuur 1: kenmerken van verschillende soorten dienstenmodellen (Schulman et al. 

1999) 

 
 

Volgens dit model van Schulman et al. (1999) creëert de invoering van het SSC een win-win situatie. 

Door de schaalvoordelen van centralisatie te combineren met de klantgerichtheid van een decentraal 

stelsel, belooft het Shared Services-concept dus een efficiëntere bedrijfsvoering.  

 Het is echter de vraag of deze voordelen automatisch optreden. Het model van Schulman et 

al. (1999) impliceert dat klantgerichtheid en kostenbesparing hand in hand gaan. Echter, uit andere 

studies blijkt dat deze doelstellingen ook juist haaks op elkaar kunnen staan (Cooke, 2006; Maatman 

et al., 2010). Bijvoorbeeld, hoewel maatwerk een passende oplossing kan bieden bij een HR-

vraagstuk, is dit een relatief dure vorm van dienstverlening: elk vraagstuk wordt apart behandeld. 

(Brouwer, 2011; Farndale et al., 2009). Kostenbesparing kan ook een bedreiging vormen voor 

klantgerichtheid. Standaardisatie van de dienstverlening is een goedkopere oplossing, maar biedt 

deze standaardvorm ook daadwerkelijk een oplossing voor de individuele HR-vraagstukken?  

 Cooke (2006) vond in zijn onderzoek dat lijnmanagers na de invoering van een SSC minder 

tevreden waren met de dienstverlening. Waar zij voorheen door maatwerk een passende oplossing 

kregen, bleek de standaard ontwikkelde dienstverlening in mindere mate aan te sluiten bij hun 

wensen. Hierdoor kon het tevens voorkomen dat de kosten hoger uitvielen dan gepland: de klanten 

moesten soms voor de oplossing van een bepaald vraagstuk van meerdere diensten gebruikmaken, 

omdat één standaarddienst niet voldoende ondersteuning bood. Hierdoor werden de kosten 

automatisch hoger, aangezien alle handelingen van het SSC worden gefactureerd (Cooke, 2006). Er 

moet dus voor gewaakt worden dat kostenbesparing niet ten koste gaat van klantgerichtheid. 

 Hoewel kostenbesparing en klantgerichtheid dus beiden belangrijke doelstellingen zijn om 

het HR-Shared Service Centrum tot een succes te maken, is het mogelijk dat de besparing ten koste 
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gaat van klantgerichtheid en vice versa. Om te voorkomen dat centralisatie en standaardisatie de 

klantgerichtheid van het Shared Service centrum ondermijnen, is het belangrijk onderzoek te doen 

naar de behoeften van de klant. Door zijn situatie mee te nemen in het ontwerp van de 

dienstverlening kan een balans worden gevonden tussen kostenbesparing en klantgerichtheid. 

 

2.2 Een klantgericht HR-SSC 

Hoe kan een HR-SSC klantgericht zijn? Door het bieden van de juiste diensten met de juiste kwaliteit.  

Wat de juiste diensten zijn, en wat kwaliteit van dienstverlening concreet inhoudt, wordt bepaald 

door de klant van het HR-Shared Service Centrum.  

 Een HR-Shared Service Centrum kan verschillende klantgroepen hebben: lijnmanagers en 

medewerkers, maar ook sollicitanten en gepensioneerden (Brouwer, 2011). Sommige auteurs zien de 

lijnmanager echter als primaire klant (Ulrich, 1997; Reilly, 2000; Farndale et al., 2009; Maatman et 

al., 2010; Ulrich en Brockbank, 2005), omdat zij het laatste woord hebben in beslissingen betreffende 

HR op hun afdeling (Ulrich en Brockbank, 2005: 195-196). Om deze reden is in deze scriptie de 

lijnmanager dan ook als onderzoeksgroep geselecteerd.  

2.2.1 De lijnmanager 

Om te kunnen onderzoeken of een lijnmanager behoefte heeft aan HR-ondersteuning, is het 

allereerst belangrijk te weten: Wat is een lijnmanager nu eigenlijk? Mintzberg onderscheidt vijf 

functiegroepen binnen een organisatie: de strategische top, het lijnmanagement, de werkvloer, de 

staf en de technostructuur. De lijnmanager wordt door Mintzberg’s uitgelegd als de schakel tussen 

het hoger management en de werkvloer: het lijnmanagement ‘forms a chain joining the strategic 

apex to the operation core by the use of delegated formal authority’ (Mintzberg, 1979: p.78). Deze 

dient de missie van het hoger management te vertalen naar en over te brengen op de werkvloer, 

waarbij hij moet zorgen dat de productiedoelstellingen worden gehaald.  

 Een andere definitie, is die van Boxall en Purcell (2003: p. 4): ‘Linemanagers –those who 

directly supervise employees engaged in the operations of the firm – are intimately involved, usually 

hiring people in their team and are almost directly accountable for the performance of that team’. 

Ook uit deze definitie blijkt dat de lijnmanager de verantwoordelijkheid draagt voor en nauw 

betrokken is bij de prestaties van het team. 

 Wanneer bovengenoemde definities worden samengevoegd, komt een generiek beeld naar 

voren van de lijnmanager: Een leidinggevende met een intermediërende positie tussen het 

topmanagement en de werkvloer, die resultaatverantwoordelijk is voor de prestaties van zijn 

werknemers, toezicht houdt en de werknemers ondersteunt in hun werkzaamheden. In dit onderzoek 

is gekozen om deze synopsis als definitie aan te houden, omdat deze de aspecten van bovenstaande 

definities integreert.  

2.2.2  Devolutie: toenemende HR-verantwoordelijkheid 

De lijnmanager heeft dus een intermediërende positie tussen het topmanagement en de vloer. Hij 

vervult daarbij verschillende taken en daar komt in toenemende mate HR-verantwoordelijkheid bij 

(Brewster en Larsen, 2000; 2003; Renwick, 2003: McGovern et al, 2007; Bos-Nehles, 2010; Perry en 
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Kulik, 2008; Reilly, 2000; Currie en Procter, 2005). Deze ontwikkeling wordt ook wel aangeduid met 

de term devolution, ‘the degree to which HR practice involves and gives responsibility to 

linemanagers rather than personnel specialists’ (Brewster en Larsen, 1992: 412). 

De devolutietrend is ontstaan in Jaren ’80 van de vorige eeuw. Ontwikkelingen als globalisering, 

toegenomen competitie, gestage economische groei in de Westerse wereld hebben geleid tot een 

toenemende noodzaak om strategisch na te denken over de inrichting van de organisatie (Ulrich, 

1997, Budwhar en Aryee, 2007; Cunningham and Hyman, 1999; Renwick, 2003; Boxall en Purcell, 

2010). Ook in de publieke sector is onder invloed van NPM (New Public Management) en een druk op 

de overheidsbegroting nagedacht over strategisch organiseren. Zo werd getracht bezuinigingen 

mogelijk te maken (Boxall en Purcell, 2010: 144).  

Door deze ontwikkelingen diende nagedacht te worden over een efficiëntere en effectievere 

invulling van alle organisatieonderdelen en organisatietaken (Boxall en Purcell 2010; Larsen en 

Brewster, 2003). Binnen Human Resource Management heeft dit geleid tot twee verschuivingen. Ten 

eerste een sterkere nadruk op het belang van de HR-professional als strategisch partner (Buyens en 

de Vos, 2001; Storey, 1989; Budhwar en Aryee, 2007). Ten tweede zijn daardoor steeds meer HR-

taken gedevolueerd naar het lijnmanagement:  ‘the advent of a more managerially focused HR-

department in recent years has coincided with a pressure to devolve some or all of their authority to 

the non-specialist Linemanagers’ (Brewster en Holt Larsen, 2003: 229). Ook controleert het HR-

departement de lijnmanager steeds minder in de uitvoering van deze HR-taken. De lijnmanager heeft 

zo door devolution een prominentere plaats verworven op het terrein van HRM.  

Devolution betekent een keerpunt in de lijnmanagersfunctie. De traditionele lijnmanager was 

louter verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en het houden van toezicht op een duidelijk 

afgebakend werkterrein waarin regels en procedures de kaders scheppen. Deze taken worden nu 

steeds meer vervangen door nieuwe vormen van management, waarbij resultaatverantwoordelijke 

taken gelden (Perry en Kulik, 2008; Hales, 2005, Brewster en Larsen, 1992). Lijnmanagers hebben nu 

de bevoegdheid gekregen om zelf beslissingen te nemen die het team aangaan: ‘Linemanagers have 

an increasingly important role in the organisation, as they are expected to create a synergy between 

human, financial and physical resources by allocating time, money and energy to the development of 

their subordinates’ (Brewster en Larsen, 1992). Zij zijn immers verantwoordelijk voor de resultaten 

die het team behaalt (Hales, 2005; Brewster en Larsen, 1992). Met deze nieuwe, resultaatgerichte 

teammanager rol heeft de lijnmanager naast status, autoriteit en verantwoordelijkheid tegelijkertijd 

ook meer HR-verantwoordelijkheden gekregen voor het team die hij naast zijn operationele 

werkzaamheden dient te vervullen (Brewster en Larsen, 2003; Bos-Nehles, 2010).  

2.2.3  Behoefte aan ondersteuning? 

Door devolution hebben lijnmanagers steeds meer verantwoordelijkheden en invloed op de 

uitvoering van HR: hun HR-taken nemen toe. De vraag is wat dit betekent voor de uitvoering van 

deze HR-taken en –verantwoordelijkheden? Kunnen de lijnmanagers deze verantwoordelijkheden 

aan? En hebben zij hierbij behoefte aan HR-ondersteuning?  

 Volgens Kotler, Keller en Robben, (2010) en Dean, (2010) ontstaat een behoefte aan 

producten of diensten wanneer een individu een discrepantie waarneemt tussen een situatie zoals 

deze momenteel is en hoe deze idealiter zou zijn. Wanneer het individu deze discrepantie wenst te 

verkleinen of op te heffen, wordt een behoefte gevormd: de behoefte om de huidige situatie te 

verbeteren. Een vraag naar producten of diensten ontstaat wanneer het individu deze als middel 
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beschouwt om in zijn behoefte te kunnen voorzien (Kotler, Keller en Robben, 2010; Dean, 2010).  

Wanneer deze theorie toegepast wordt op de specifieke situatie van de lijnmanager binnen 

Ministerie X, ontstaat de vraag naar HR-ondersteuning wanneer de lijnmanager een discrepantie 

waarneemt tussen de huidige invulling van zijn HR-verantwoordelijkheden en de ideale invulling 

hiervan. Wanneer hij deze discrepantie wil reduceren, ontstaat de behoefte aan HR-ondersteuning.  

 Een ervaren discrepantie tussen de huidige en ideale invulling van HR-verantwoordelijkheden 

kan verschillende oorzaken hebben. Of de lijnmanagers een dergelijke discrepantie ervaren, is 

daarom onderzocht met behulp van het AMO-model. AMO staat voor Ability, Motivation en 

Opportunity (Appelbaum et al., 2000; Boxall & Purcell, 2011, Knies, 2010), vrij vertaald als capaciteit, 

motivatie en mogelijkheden. De verschillende HR-rollen en -taken vragen om verschillende 

competenties (ability) van lijnmanagers, maar ook tijd en ruimte (opportunity) en motivatie om deze 

verantwoordelijkheden op zich te nemen (motivation). Het presteren van een lijnmanager in zijn HR-

taak, is volgens het AMO-model dan ook het resultaat van deze drie aspecten (Appelbaum et al., 

2000; Boxall & Purcell, 2011, Knies, 2010).  

 Wanneer er echter in een of meerdere van deze AMO-factoren een gebrek wordt ervaren, 

kan dit ertoe leiden dat de lijnmanager verhinderd is zijn HR-verantwoordelijkheden ideaal ten 

uitvoer te brengen en hierbij hulp gaat zoeken. Een randvoorwaarde voor het ontstaan van een 

behoefte aan dienstverlening is immers het besef bij de lijnmanager dat het niet (geheel) mogelijk is 

zijn HR-taken (volledig) zelfstandig uit te kunnen voeren. In navolging van het AMO-model kunnen 

hiervoor drie redenen zijn: de lijnmanager heeft niet de juiste competenties om zijn HR-

verantwoordelijkheden en bijbehorende taken volledig te vervullen (Ability), hij is niet voldoende 

gemotiveerd dit te doen (Motivation), of het ontbreekt hem aan mogelijkheden om deze taken uit te 

voeren: hij heeft hiervoor bijvoorbeeld te weinig tijd en (bewegings)ruimte (Opportunity).   

Uit verschillende onderzoeken blijkt, impliciet of expliciet, dat lijnmanagers bij het uitvoeren 

van HR belemmeringen kunnen ervaren in de AMO-variabelen (Renwick, 2003; Brewster en Larsen, 

2003; Lowe, 1992; Bos-Nehles, 2010; McGovern et al., 2007; Perry en Kulik, 2008). Brewster en 

Larsen (2003: 229) beschrijven zes belemmeringen van succesvolle devolution. Drie daarvan duiden 

op een gebrek aan competenties (Ability) onder de lijnmanagers: zij hebben niet de capaciteiten of 

training gehad om op een effectieve manier met HR-taken om te gaan, zij hebben geen 

langetermijnperspectief of helicopterview over HR-onderwerpen en zij zijn niet vaardig om beleid op 

dit gebied te creëren. Daarnaast kan ook motivatie een belemmering vormen (Motivation): 

lijnmanagers zouden aangegeven hebben geen HR-verantwoordelijkheid te willen en dat zij 

nauwelijks geïnteresseerd zijn in de huidige ontwikkelingen en denkstromen in het HR-vakgebied. 

Ten slotte hebben lijnmanagers volgens Brewster en Larsen geen tijd om de HR-taken goed te 

vervullen, hetgeen een gebrek aan mogelijkheden (Opportunity) weergeeft. 

 Renwick (2003) heeft net als Brewster en Larsen (2003) onderzoek gedaan naar devolution, 

maar komt in zijn onderzoek tot andere conclusies. Ook hier weer kunnen AMO-variabelen 

onderscheiden worden. Renwick (2003) vat immers in zijn onderzoek alle voor- en nadelen samen die 

door deze ontwikkeling zouden kunnen ontstaan. Uit zijn resultaten blijkt dat de lijnmanager over 

het algemeen graag de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor HR-taken erkent, zich serieus 

en professioneel opstelt ten opzichte van deze taken en gemotiveerd is de HR-taken op zich te 

nemen. De lijnmanager rapporteert in dit onderzoek zelfs carrièremogelijkheden te zien door de HR-

taken. De belemmeringen voor succesvolle devolution liggen volgens Renwick (2003) voornamelijk 

bij de variabelen Opportunity en Ability. Hoewel de lijnmanager volgens dit onderzoek aandacht 

heeft voor de wensen en benodigdheden van het personeel, voert hij zijn HR-taken inadequaat uit. 
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Ook wordt de algemene managementfocus verzwakt door HR-taken, zijn lijnmanagers onvoldoende 

kritisch over hun HR-performance en blijven zij afhankelijk van een HR-professional om de taken naar 

behoren te kunnen uitvoeren (Renwick, 2003). In het geval van Opportunity ziet Renwick dat de 

lijnmanager verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid heeft, maar weinig autoriteit. Dit betekent 

dat hij niet (voldoende) bevoegdheden krijgt daadwerkelijk zelfstandig beslissingen te nemen. 

Daarnaast is er strijd met de HR-afdeling over de overdracht en afronding van HR-taken en hebben 

lijnmanagers tijdgebrek om de HR-taken te kunnen uitvoeren.  

 Hoewel lijnmanagers dus volgens Renwick gemotiveerd kunnen zijn om HR-taken op zich te 

nemen, ontbreekt het hen in het algemeen aan competenties en mogelijkheden om deze 

daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Volgens Renwick betekent dit dat lijnmanagers afhankelijk 

blijven van het HR-departement voor ondersteuning bij deze taken. 

 Ook in de onderzoeken van Lowe (1992) en McGovern et al. (2007) worden bovengenoemde 

belemmeringen gevonden. In beide onderzoeken wordt geconcludeerd dat  devolution van HR-taken 

naar de lijnmanager ernstig belemmerd wordt door verschillende factoren. Dit zijn werkdruk 

(Opportunity) en de beperkte kennis en vaardigheden van de lijnmanagers (Ability). Hierdoor zijn zij 

alleen gefocust op de harde cijfers achter HR, en niet zozeer op de ‘zachte’, people-benadering. 

Hierdoor krijgt de ontwikkeling van de medewerkers te weinig prioriteit (Lowe, 1992). Ook volgens 

McGovern et al. (2007: 14-25) is deze kortetermijnfocus problematisch voor het succes van 

devolution. Daarnaast hebben zij nog drie andere barrières voor het lijnmanagement gevonden: de 

gebrekkige intrinsieke motivatie, de gebrekkige stimulering voor de uitvoering van HR-taken vanuit 

de organisatie en de toegenomen werkdruk onder lijnmanagers (Opportunity).  

In de onderzoeken van Brewster en Larsen (2003), Renwick (2003), Lowe (1992) en 

McGovern et al. (2007) wordt geconcludeerd dat de genoemde obstakels overwonnen moeten 

worden voordat de lijnmanager adequaat kan presteren als HR-functionaris en dat hierbij 

ondersteuning benodigd is. Bos-Nehles (2010: 184) komt in haar onderzoek tot de conclusie dat 

lijnmanagers effectief (kunnen) zijn in het implementeren van HR-verantwoordelijkheden. Zij 

concludeert dat de AMO-variabelen niet als belemmeringen worden gezien, doordat lijnmanagers 

zelf al op zoek gaan naar deze ondersteuning:  

 

‘Gebrek aan tijd wordt door het delegeren van HR-verantwoordelijkheden naar ervaren medewerkers 

of administratieve medewerkers opgelost, soms ook gewoon door langer doorwerken of thuis dingen 

afmaken. Om met hun eigen HR-incompetenties om te gaan, gaan lijnmanagers moeilijke of 

onprettige taken terug aan HR-managers delegeren. Als ze van hun HR-manager niet (op tijd) goed en 

praktisch ondersteund worden, gaan lijnmanagers elders ondersteuning zoeken, bijvoorbeeld bij 

collega lijnmanagers, hun eigen baas, de  ondernemingsraad of de ARBO dienst. Lijnmanagers die te 

weinig beleid en procedures ervaren krijgen additionele institutionele aanpassingen, zoals 

taakomschrijvingen of beoordelingen op basis van hun HR-uitkomsten’ (Bos-Nehles, 2010: 183-184). 

Wat Bos-Nehles (2010: 183-184) hiermee laat zien is dat de lijnmanager inderdaad ondersteuning 

nodig blijkt te hebben: ‘Als ze van hun HR-manager niet (op tijd) goed en praktisch ondersteund 

worden, gaan lijnmanagers elders ondersteuning zoeken’. De AMO-variabelen worden weliswaar in 

het onderzoek van Bos-Nehles dan niet geduid als belemmeringen, toch blijken de lijnmanagers naar 

manieren te zoeken om de ontbrekende AMO-variabelen te compenseren.  

 Om de wildgroei en tijdverspilling aan alternatieve zoekstrategieën naar HR-ondersteuning te 

voorkomen of te verhelpen, is het daarom belangrijk dat de HR-afdeling inspeelt op de behoeften 
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van het lijnmanagement. Later in haar vertoog beschrijft Bos-Nehles (2010: 186) zelf ook dat het de 

verantwoordelijkheid van de HR-functie is om de voor HR benodigde competenties te verhogen en 

lijnmanagers goed te ondersteunen. 

Wat uit alle onderzoeken blijkt is het volgende: hoewel er voordelen van devolution worden 

genoemd, kunnen AMO-variabelen een belemmering vormen voor de uitvoering van HR-taken. 

Bovengenoemde auteurs operationaliseren de AMO-variabelen weliswaar net iets anders, maar uit 

alle onderzoeken blijkt dat deze variabelen invloed hebben op het presteren van de lijnmanagers in 

hun HR-taken. De resultaten van deze onderzoeken zijn niet consistent over de HR-motivatie van de 

lijnmanager. Echter, de tijd, werkdruk, insufficiënte vaardigheden en kennis over HR blijken de 

lijnmanager in de weg te staan om een effectief HR-uitvoerder te kunnen zijn. Voor een succesvolle 

invulling van HR-verantwoordelijkheden door de lijnmanager is HR-ondersteuning essentieel 

(Renwick, 2003; Brewster en Larsen, 2003; McGovern et al., 2007; Bos-Nehles, 2010; Perry en Kulik, 

2008). De algemene conclusie blijkt dan ook dat lijnmanagers de toenemende HR-

verantwoordelijkheden aankunnen, hierin ondersteuning ontvangen.  

Uit het onderzoek van Bos-Nehles (2010) blijkt tevens dat zij lijnmanagers heel goed in staat 

acht zelf aan te geven voor welke HR -taken zij zichzelf verantwoordelijk achten en hoe zij hun eigen 

functioneren daarbij beoordelen. Zij kunnen dus prima benoemen wat zij nodig hebben om tot een 

optimale prestatie te komen. Zij zoeken immers zelf naar oplossingen voor de geconstateerde 

belemmering en slagen zo vervolgens alsnog in een effectieve voltooiing van hun HR-taken. Dit blijkt 

zowel uit hun eigen beoordeling als die van hun medewerkers (Bos-Nehles, 2010). Hieruit blijkt dat 

de lijnmanagers de ondersteuning niet alleen nodig hebben (Renwick, 2003; Brewster en Larsen, 

2003; McGovern et al., 2007; Bos-Nehles, 2010; Perry en Kulik, 2008), maar er ook behoefte aan 

hebben (Bos-Nehles, 2010). 

2.3 Inhoud van dienstverlening 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat lijnmanagers aangegeven hebben belemmeringen te ervaren in de 

uitvoering van hun HR-verantwoordelijkheden. Daarom hebben zij behoefte aan HR-ondersteuning. 

De vraag blijft echter nog: In welke taken wil de lijnmanager inhoudelijk ondersteund worden? Om 

hierop een antwoord te kunnen formuleren, is in de literatuur gezocht naar HR-

verantwoordelijkheden die de lijnmanager kan hebben. Een lijnmanager zal namelijk alleen 

ondersteuning verlangen in de taken die hij als zijn eigen verantwoordelijkheid beschouwt. Door te 

onderzoeken hoe zijn HR-verantwoordelijkheden er inhoudelijk uitzien, kan bepaald worden welke 

diensten het HR-SSC inhoudelijk moet aanbieden. Met behulp van de theorie van Ulrich (1997) is 

daarom beschreven welke HR-rollen lijnmanagers binnen hun HR-verantwoordelijkheden zouden 

kunnen vervullen en welke taken daarbij horen.  

2.3.1  HR-rollen  

Ulrich heeft onderzoek gedaan naar verschillende rollen in het HR-vakgebied. Zijn uitgangspunt is 

hierbij dat een HR-verantwoordelijke met zijn HR-activiteiten toegevoegde waarde moet creëren 

voor zijn organisatie of organisatieonderdeel (Ulrich, 1997; Buyens en de Vos, 2001; Brewster en 

Larsen, 2003; Reilly, 2000; Sanders en van der Ven, 2004, Pol, 2011). Volgens Ulrich kunnen deze 

waarde toevoegende activiteiten op twee assen worden ingedeeld. De ene as geeft de primaire 



21 
 

oriëntatie aan, namelijk op mensen of op proces. De andere as geeft het perspectief aan, gericht op 

de toekomst of op de dagelijkse praktijk. Deze assen worden weergegeven in figuur 2.  

 

De vier rollen ingevuld tussen de twee assen representeren de vier activiteiten waarmee HR waarde 

kan toevoegen aan de organisatie. Ulrich onderscheidt namelijk in zijn theorie vier rollen waarin HR 

waarde kan toevoegen aan een organisatie: de Administrative Expert, de Employee Champion, de 

Change Agent en de Strategic Partner1.  

 De rol die bij ‘Management of infrastructure’ hoort, is de rol van Administrative Expert. De 

Administrative Expert heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de traditionele HR-taken 

effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld taken als werving en selectie, 

mobiliteit, veiligheid en gezondheid, maar ook beloning en ontslag. De Administrative Expert creëert 

toegevoegde waarde door constant de infrastructuur van HR-praktijken te monitoren. Door deze 

resultaten continue te beoordelen, is het mogelijk hierin verbetering aan te brengen, bijvoorbeeld 

door het delen van ‘best practices’ met andere afdelingen en te experimenteren met nieuwe HR-

praktijken. De Administrative Expert ziet medewerkers vooral als kostenpost. Wanneer deze kosten 

verlaagd kunnen worden door efficiëntere HR-maatregelen, kan dit leiden tot een goede 

concurrentiepositie (Ulrich, 1997; Lemmergaard, 2008: 184). 

 De Employee Champion draagt de verantwoordelijkheid voor ‘management of employee 

contribution’. Hij heeft een korte termijn focus en bekijkt HR vanuit een werknemersperspectief. De 

Employee Champion houdt rekening met de behoeften en belangen van de medewerker. Het doel is 

om de medewerker betrokken, gemotiveerd en mobiel te houden. Deze menselijke, ‘zachte’ HR-

                                                             
1 De vier rollen van Administrative Expert, Employee Champion, Change Agent en Strategic Partner vormen volgens de klassieke theorie 
van Ulrich de belangrijkste rollen voor HR. In zijn latere werk (Ulrich en Brockbank, 2005) voegt hij daar echter nog een vijfde rol aan toe: 
die van HR-leader. Tegelijkertijd integreert hij de rol van Change Agent in de rol van Strategic Partner, vanuit het idee dat de 
verandermanager één van de dimensies is van strategisch Partner. Hoewel in andere literatuur (Rouleau en Balogun, 2010; McGuire, 2008; 
Hope, 2010) de Change Agent eveneens als een strategische rol wordt opgevat, is er in dit onderzoek echter voor gekozen om de nadruk te 
leggen op de klassieke theorie van Ulrich (1997), aangezien deze gericht is op de HR-rollen van de HR-professional én de lijnmanager. De 
aangepaste, nieuwere theorie van Ulrich is alleen gericht op de rol van de HR-professional (Ulrich en Brockbank, 2005; Pol, 2011). 
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aanpak is zijn handelsmerk. Het intellectuele kapitaal van de medewerker dient daarbij voortdurend 

te worden ontwikkeld. Dit vormt de missie van de Employee Champion (Ulrich, 1997). 

 De derde rol die Ulrich (1997) onderscheidde, is de rol waarbij transformatie en verandering 

worden gemanaged. Dit is de Change Agent. Deze HR-rol bestaat uit het ontwerpen en 

implementeren van veranderingsprocessen binnen een organisatie. De focus van de Change Agent is 

ontwikkeling in de organisatie, en het implementeren van bijvoorbeeld nieuwe werkmethoden en 

beleid. De rol van Change Agent wordt vooral benadrukt vanuit het oogpunt van cultuurverandering. 

Hierbij is hij zowel hoeder als de initiatiefnemer van respectievelijk de huidige en de gewenste 

cultuur. De Change Agent dient de weerstand van de werkvloer bij verandering om te zetten in 

medewerking. Ulrich ziet voor HRM vooral een belangrijke rol weggelegd in het vergroten van het 

verandervermogen van de organisatie. (Ulrich, 1997; Lemmergaard, 2008;  Pol, 2011) 

 De vierde en laatste rol is de Strategisch Partner. De strategisch partner houdt zich primair 

bezig met strategisch HR: het afstemmen van de HR-strategie en de bijbehorende praktijken op de 

organisatiestrategie. Met andere woorden, een HR-functionaris als strategisch partner vertaalt de 

missie van de organisatie naar een HR-doelstelling. Hij ontwerpt eveneens concrete, onderling 

consistente HR-taken die moeten leiden tot het behalen van deze doelstelling. Op deze manier laat 

de strategische partner zijn toegevoegde waarde zien: de capaciteit van de organisatie om haar 

strategieën ten uitvoer te brengen wordt zo vergroot. De strategisch partner is vooral bezig met 

anticiperen op de toekomst en heeft oog voor zaken als strategische opleidingsplannen, strategisch 

belonen en de mate waarin de bezetting is afgestemd op de strategie van de organisatie (Ulrich, 

1995; Lemmergaard, 2008; Pol, 2011).  

 Ulrich (1997; 2005) schrijft over de rollen van HR-professionals. Hij stelt dat de lijnmanager 

een taak heeft in de invulling van deze HR-rollen. Sterker nog, volgens sommige auteurs is de 

lijnmanager door devolution nu zelfs primair verantwoordelijk voor de implementatie van HR-

praktijken (Ulrich, 1997; Ulrich en Brockbank, 2005, Hall and Torrington, 1998; Thornhill and 

Saunders  1998; Cunningham and Hyman 1999). Hoewel in andere studies niet eerder is gekeken in 

hoeverre de HR-rollen van Ulrich van toepassing zijn op lijnmanagers, komt de reeds beschikbare 

informatie over de HR-rollen die lijnmanagers kunnen vervullen overeen met de rolbeschrijvingen 

van Ulrich. Uit deze beschikbare studies kan dan ook indirect worden geconcludeerd dat het 

rollenonderscheid van Ulrich een bruikbaar framework kan bieden om de HR-verantwoordelijkheden 

van lijnmanagers te duiden. Dit verband wordt in de volgende alinea’s toegelicht.  

 Allereerst blijkt dat de rol van Administrative Expert door het lijnmanagement vervuld kan 

worden (Cooke, 2006; Watson et al., 2007). Watson et al. (2007) hebben onderzoek gedaan naar de 

verantwoordelijkheden ten aanzien van HR binnen een organisatie. Hoewel de taken tussen 

lijnmanagers kunnen variëren, blijken de meeste lijnmanagers in elk geval gedeeltelijk 

verantwoordelijk voor bijvoorbeeld werving en selectie, functioneringsgesprekken, beloning, 

kwaliteitsinitiatieven, training, disciplinering en de personeelsadministratie. Deze taken behoren tot 

de rol van de Administrative Expert, aangezien dit dagelijkse, operationele taken zijn die een HR-

verantwoordelijkheid kennen. Daar de Administrative Expert zich bezig houdt met de dagelijkse, 

operationele HR-praktijk, kan de lijnmanager deze rol vervullen.  

Daarnaast blijkt dat tevens de rol van de Employee Champion in de literatuur kan worden 

gezien als een HR-verantwoordelijkheid van de lijnmanager. Purcell en Hutchinson (2007: 16) 

concluderen dat de lijnmanager een belangrijke rol heeft in het creëren van commitment, de 

ontwikkeling van medewerkers en arbeidstevredenheid. Hij dient ervoor te zorgen dat het werk 

voldoening geeft door te beïnvloeden hoe veeleisend het werk is, hoeveel autonomie de werknemer 
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heeft en de mate waarin het werk werknemers het gevoel geeft iets gepresteerd te hebben. De 

duiding van de lijnmanager als Employee Champion wordt eveneens door andere onderzoeken 

ondersteund (Gilbert et al., 2010; Watson en Maxwell, 2007; Heraty, Morley en Gibb, 2003; Heraty 

en Morley, 1995; Kim, 2002). 

 Ook de rol van Change Agent kan volgens de literatuur door het lijnmanagement vervuld 

worden. McGuire et al., (2008: 81) schrijven dat ‘As a Change Agent, linemanagers occupy a 

significant position in the organizational hierarchy and can directly affect the quality of front-line 

services in public services’. Lijnmanagers kunnen volgens McGuire et al (2008) door hun tussenpositie 

relatief gemakkelijk omgaan met oppositie en weerstand tegen verandering op de werkvloer. Door 

strategische betekenisgeving en framing van organisationele kwesties kunnen zij de plannen van het 

hoger management zo vertalen dat de plannen door de werkvloer op de meest gunstige manier 

geïnterpreteerd worden (Rouleau en Balogun, 2010; Conway en Monks, 2011; Balogun en Johnson, 

2004). Hiermee maakt de lijnmanager het mogelijk om met zo min mogelijk weerstand 

veranderingen te implementeren, hetgeen de taak is van Change Agent (Ulrich, 1997). 

 De vierde en laatste rol van Ulrich, de Strategisch Partner, houdt zich actief bezig met het 

vertalen van de organisatiestrategie naar een passende visies, doelstellingen en praktijken voor HR. 

Hoewel de rol van de HR-professional steeds meer verschuift naar die van strategisch partner en er in 

de literatuur zijn geen onderzoeken gevonden die specifiek verhalen over de HR-rol van de 

lijnmanager als strategisch partner. Toch blijft de mogelijkheid bestaan dat zij een bijdrage kunnen 

leveren in de rol van strategisch partner. Uit de literatuur blijkt immers dat de lijnmanager 

verantwoordelijk is voor de implementatie van strategische HR-praktijken. Daarbij maakt hij keuzes 

in hoe deze strategie op de afdeling wordt toegepast (Purcell & Hutchinson, 2007; Currie en Procter, 

2006; Hartog, Boselie en Paauwe, 2004; Balogun & Johnson).  

 Volgens Purcell en Hutchinson (2007) is het aan de lijnmanager om een goede vertaling te 

maken van de organisatie strategie naar de implementatie op de werkvloer en daarin beslissingen te 

maken in het belang van de organisatie. Zij schrijven: ‘Poorly designed or inadequate policies can be 

‘rescued’ by good management behaviour in much the same way as ‘good’ HR practices can be 

negated by poor FLM behaviour or weak leadership’ (Purcell and Hutchinson, 2007: 4). Het feit dat 

een lijnmanager verantwoordelijk is voor het implementeren van het strategisch HR-beleid en daarbij 

een vertaling maakt voor zijn afdeling, zou erop kunnen duiden dat de lijnmanager weldegelijk een 

rol als strategisch partner kan hebben. Ulrich (1997) geeft immers aan dat het vertalen van 

strategisch HR-beleid naar de werkvloer als wel het implementeren daarvan ook aspecten zijn van de 

rol van Strategisch partner. Hij stelt daarom dat (Ulrich, 1997: 189): “Strategic HR is owned, directed 

and used by line managers to make HR strategies happen”. 

 Kortom, de lijnmanager kan binnen zijn HR-verantwoordelijkheden verschillende rollen 

vervullen: de traditionele HR-rol, de taak inherent aan de rol van Administrative Expert, de rol van 

Employee Champion en Change Agent. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat de lijnmanager een HR-

bijdrage levert in de rol van Strategisch Partner.  

 

2.3.2  HR-rollen en -taken 

Nu met behulp van Ulrich’s HR-rollentheorie (1997) is onderzocht wat de verantwoordelijkheden van 

de lijnmanager kunnen zijn in HR, kan ook dieper op de bijbehorende taken worden ingegaan: deze 

kunnen nu per rol worden geordend. Al naar gelang de lijnmanagers verschillende rollen en 
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verantwoordelijkheden hebben, variëren immers ook hun HR-taken. Het is belangrijk om te weten 

welke taken lijnmanagers vervullen in de HR-rollen die zij hebben. Om de klantgerichtheid te 

waarborgen kan het HR-SSC daar met haar dienstverlening op inspelen. 

 Zoals reeds uitgelegd houdt de Administrative Expert zich bezig met de uitvoering en 

monitoring van traditionele HR-praktijken. Dit betekent dat de lijnmanager de operationele taken 

dient te vervullen die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de HR-professional vielen. Dit zijn 

alle taken die met uitvoeren van de dagelijkse HR-praktijk te maken hebben, bijvoorbeeld werving, 

selectie en functioneringsgesprekken, maar ook de personeelsadministratie. Door het bijhouden van 

deze administratie kan een lijnmanager de gang van zaken monitoren en bedenken of er processen 

zijn die efficiënter georganiseerd kunnen worden. (Cooke, 2006, Watson et al., 2007). Zoals eerder in 

dit hoofdstuk is beschreven, is de trend immers dat de HR-professional zich steeds meer gaat 

bezighouden met strategisch HRM. Daardoor verschuiven de operationele taken naar het 

lijnmanagement. Uit het onderzoek van Watson et al. (2007) blijkt dan ook dat de lijnmanager een 

rol kan hebben in deze taken, maar dat dit per organisatie varieert. Wanneer de lijnmanager deze 

operationele HR-taken uitvoert, neemt hij de rol van Administrative Expert op zich. 

 De Employee Champion vervult andere HR-taken. Yukl et al. (2002, p. 25) noemen vijf 

soorten taken die bij deze rol kunnen horen, namelijk: 

1. Ondersteunen: het coachen van werknemers. Voorbeelden van acties die bij deze taak horen 

zijn het tonen van sympathie en ondersteuning, het aanmoedigen van het personeel en het 

tonen van begrip wanneer een werknemer geëmotioneerd is.  

2. Ontwikkelen: het coachen, motiveren en adviseren van werknemers; het bieden van 

opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en het bieden van hulp bij een opleiding. 

3. Erkennen: het geven van beloning en erkenning voor prestaties, belangrijke behaalde 

resultaten en speciale bijdragen. 

4. Adviseren: overleggen met werknemers en andere stakeholders voordat besluiten worden 

genomen die hen aangaan, het aanmoedigen van participatie in de besluitvorming en het 

gebruiken van andermans ideeën.  

5. ‘Empowering’: werknemers verantwoordelijkheid en discretionaire ruimte geven in hun 

bevoegdheden en activiteiten; het geven van vertrouwen bij het oplossen van problemen en 

de werknemers aanmoedigen zelfstandig beslissingen te maken. (Yukl et al. 2002, p. 25). 

Wanneer een lijnmanager deze taken vervult, kan hij zorgdragen voor het welzijn en de ontwikkeling 

van de medewerkers.  

 Weer andere taken heeft de Change Agent. Rouleau en Balogun (2010: 972-973) refereren 

hierbij naar twee acties van het lijnmanagement: ‘performing the conversation’ en ‘Setting the 

scene’. Performing the conversation refereert naar de manier waarop lijnmanagers in diverse 

omstandigheden in staat zijn om berichten kracht bij te zetten of af te zwakken, waardoor zij de 

werkvloer op de gewenste manier trachten te beïnvloeden: ze gebruiken de juiste woorden, 

symbolen en metaforen.  

 ‘Performing the conversation’ verwijst naar de constructie van een sociale werkelijkheid. Dit 

heeft als doel verschillende uiteen liggende belangen met elkaar in overeenstemming te brengen in 

alle lagen van de organisatie. Rouleau en Balogun (2010) stellen dus dat de lijnmanager belangrijke 

kansen kan creëren om verandering in een organisatie te bewerkstelligen door te sturen in de 

betekenis van deze conversaties en het verbinden van belangen.   

 ‘Setting the Scene’ gaat over een ander aspect bij het realiseren van verandering. De 

lijnmanager reguleert immers niet alleen de betekenisgeving, maar dient ook mensen en partijen bij 
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elkaar te brengen in een veranderingstraject. Tevens stuurt een lijnmanager hen aan en probeert hen 

te activeren. Het gaat hier voornamelijk om het maken van een inschatting wie bij elkaar te brengen 

en welke middelen daartoe worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld door communicatie en meetings 

te faciliteren: ‘setting the scene’ is not just about the ‘who’ in terms of knowing who to engage with 

and draw in, but also includes the appropriate means to reach these people (e.g. one on one, call, 

meetings). It includes knowing how to set up the arena in which conversations are to be performed. 

The range activities for this is broad’ (Rouleau and Balogun, 2010: 973) Wanneer lijnmanagers deze 

verantwoordelijkheid hebben, worden zij geacht hun netwerken te activeren om de verschillende 

belangen en perspectieven op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zij verandering mogelijk maken. De 

lijnmanager kan dus een belangrijke taak te vervullen als Change Agent door ervoor te zorgen dat 

veranderingen in een organisatie ingevoerd kunnen worden.  

 Dan is er nog de laatste rol, die van strategisch partner. In de literatuur is het de HR-

professional die steeds meer een strategische HR-rol in een organisatie krijgt. Dat betekent echter 

niet meteen dat de lijnmanager geen bijdrage meer kan leveren in deze rol. Een lijnmanager in de rol 

van strategisch partner kan zich bezig wellicht houden met taken als het maken van een vertaling van 

de algemene HR-strategie naar een lokale HR-strategie. Daarna kan hij zich wellicht bezig houden 

met het afstemmen van zijn HR-activiteiten op het HR-beleid en op elkaar. Van Gestel en Nyberg 

(2009) hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop institutionele procedures en nationale 

wet- en regelgeving  op het gebied van arbeid vertaald worden naar lokale HR-praktijken. Om te 

laten zien hoe een vertaalslag kan worden gemaakt van strategie naar praktijk, maken Van Gestel en 

Nyberg (2009) gebruik van het model van Boxbaum (2006), waarin drie dimensies worden 

onderscheiden: individual preference, strategic reframing en local grounding.  

 Individual preference staat voor de verschillende interpretatiemogelijkheden die de, in dit 

geval strategisch partner, binnen procedure of beleid heeft en de keuzes die hij daarin maakt. In 

navolging van Boxbaum (2006) stellen Van Gestel en Nyberg (2009: 547) dat ‘The actors interpret and 

prioritize certain aspects of the policy in order to legitimize its implementation. This highlights how 

policies can be read in different ways as well as the emptiness of ideas and policies without actors 

giving meaning to them. It is the actor who energizes these texts by breathing life into plans or 

policies, making them meaningful to their surroundings’. In de specifieke context van hun organisatie 

geeft de strategisch partner dus een betekenis aan nationaal beleid, die hij voor deze organisatie van 

toepassing acht. Tijdens dit proces van betekenisgeving wordt het nationale beleid naar inschatting 

van de lijnmanager dus enigszins getransformeerd of gemodificeerd om het bij de lokale context te 

laten aansluiten.  

 De tweede dimensie is strategic reframing. Bij strategic reframing ligt de focus op hoe de 

verschillende interpretaties geïntegreerd worden in de strategische perspectieven op belangrijke 

thema's in organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld financiële doelen, controle en prestatie. Deze dimensie 

kan als concept geassocieerd worden met verschillende interpretaties vanuit verschillende rationele 

achtergronden. Deze verschillende achtergronden zijn relevant om te begrijpen hoe het 

‘shapingsproces’ voor HRM plaatsvindt. Bijvoorbeeld: ‘The managerial perspective often employs an 

instrumental-rational view on HRM, reflecting a goal-driven approach based on material interest and 

the will to power (Paauwe, 2004). The instrumental  rationality can be contrasted to a value-driven 

rationality, which refers to moral,  political or other ideals (Poole, 1986). The analysis of the process of 

strategic reframing will require a search for variety in the rationalities or logics employed in the 

translation of contextual changes’. (Van Gestel en Nyberg, 2009: 547). 
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 De derde en laatste dimensie die in dit model wordt onderscheiden is local grounding. Dit is 

de manier waarop het beleid vervolgens daadwerkelijk wordt opgenomen in lokale HR-praktijken. 

Een vertaling van centraal naar lokaal niveau kan volgens Van Gestel en Nyberg (2009) pas begrepen 

worden wanneer de lokale context en haar impliciete en expliciete regels in acht zijn genomen. Om 

nieuw HRM-beleid te laten aansluiten bij de institutionele context dient vanuit de lokale context een 

(nieuwe) betekenis aan het beleid te worden toegekend. Dit betekent niet per definitie dat het beleid 

verandert, maar dat het wordt aangepast aan de lokaal geldende regels. Nieuw beleid vraagt 

namelijk om een plaatsbepaling ten opzichte van reeds bestaande HR-praktijken. Het is aan de lokale 

actor, iemand die in de desbetreffende context opereert, te bepalen hoe nieuw beleid in het reeds 

gelegde HR-fundament past (Van Gestel en Nyberg, 2009).  

 Door interactie met andere actoren en HR-praktijken wordt de beleidsvertaling verder 

aangepast en doorgegeven. Wanneer deze vertalingen geaccepteerd worden door een afdeling, 

zullen de werknemers deze als vanzelfsprekend aannemen (Van Gestel en Nyberg, 2009). Voor de 

HR-functionaris is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat beleid een lokaal fundament krijgt. Om dit 

te bereiken moet hij actief blijven vertalen wat een beleidsmaatregel betekent voor een specifieke 

afdeling. Zo kan hij ervoor zorgen dat deze beleidsmaatregel herhaald en uiteindelijk geaccepteerd 

wordt, zodat deze ingebed raakt in de gewoontes van de werknemers.   

 Door in te gaan op individual preference, strategic reframing en local grounding beschrijven 

Boxbaum (2006) en Van Gestel en Nyberg (2009) dus in feite de manieren waarop een HR-

functionaris op een strategische manier invloed kan hebben op de formulering en implementatie van 

lokale HR-praktijken. Hoewel het in hun onderzoek voornamelijk over HR-managers gaat, 

onderkennen Van Gestel en Nyberg (2009) ook weldegelijk dat lokale managers in het algemeen, dus 

ook lijnmanagers, een rol kunnen spelen in dit vertalingsproces. Binnen organisaties kan immers ook 

een macro- en microniveau onderscheiden worden, waarbij het HR-departement het macroniveau 

representeert en de lijnmanager het microniveau. De HR-manager zal in de huidige trend in 

toenemende mate op macroniveau de vertaling maken van organisatiedoelen naar HR-beleid.   

 Aangezien verschillende academici de lijnmanager door devolution steeds meer primair 

verantwoordelijk houden voor de implementatie van HR, zal hij het op macroniveau geformuleerde 

beleid moeten vertalen en laten aansluiten bij het micro-niveau: zijn afdeling (Ulrich, 1997; Ulrich en 

Brockbank, 2005, Hall and Torrington, 1998; Thornhill and Saunders 1998; Cunningham and Hyman 

1999). Het is dus aan de lokale lijnmanager om het centrale macro-beleid af te stemmen op de 

huidige status quo in de micro-context. In deze zin kan de lijnmanager dus een rol vervullen als 

Strategic Partner, zij het op een lager organisatieniveau dan de HR-professional. 

 Kortom, op basis van het rollenonderscheid van Ulrich (1997, 2005) en de 

devolutionliteratuur kan dus gesteld worden dat de lijnmanager binnen zijn HR-

verantwoordelijkheden verschillende rollen kan vervullen: die van Administrative Expert, Employee 

Champion, Change Agent en Strategic Partner. Deze rollen kennen alle een unieke samenstelling van 

eigen, kenmerkende taken. Deze taken stellen verschillende eisen aan het lijnmanagement. In de rol 

van Administrative Expert is het belangrijk dat de lijnmanager in de dagelijkse HR-praktijken het 

proces controleert en de ontworpen HR-instrumenten nauwkeurig uitvoert. In de rol van Employee 

Champion dient hij zich te verplaatsen in het werknemersperspectief. Daarbij moet hij optreden als 

coach en ontwikkelaar met inlevingsvermogen, die ervoor zorgt dat het personeel mobiel blijft en 

gemotiveerd hun werkzaamheden uitvoert. De Change Agent realiseert verandering in de 

organisatie. Daartoe dient hij informatie strategisch te kunnen overbrengen tussen verschillende 

lagen van de organisatie. Ook moet de lijnmanager in deze rol beschikken over organisatorische 
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capaciteiten en een netwerk, dat hij naar eigen inschatting en doelen kan vormen. De strategisch 

partner ten slotte dient op de hoogte te zijn van de organisatiestrategie en een adequate vertaling te 

maken naar HR-praktijken die aansluiten bij de lokale context waarin ze moeten worden uitgevoerd. 

Op basis van deze literatuur wordt dus verwacht dat de lijnmanager behoefte zal hebben aan 

ondersteuning in de rol van Administrative Expert, Employee Champion, Change Agent en Strategic 

Partner, indien hij deze rollen vervult. De inhoud van de dienstverlening die door het HR-SSC 

aangeboden wordt, zal dan ook hierop aan moeten sluiten om klantgericht te kunnen zijn.  

2.3.3  Inhoud en soorten dienstverlening 

Wanneer het HR-SSC de lijnmanager in zijn HR-verantwoordelijkheden wil ondersteunen, kan het HR-

SSC inhoudelijk een breed scala aan diensten aanbieden. Hierbij  kunnen transactionele, traditionele 

en transformationele diensten worden onderscheiden (Maatman et al., 2010; Farndale et al., 2009). 

Transactionele diensten zijn de administratieve vorm van HR-ondersteuning, bijvoorbeeld payroll, 

beloning, pensioenbeheer en afdelingsstatistieken. Traditionele HR-diensten zijn diensten als werving 

en selectie, training en performancemanagement. Deze zijn gericht op het ontwerpen en uitvoeren 

van HR-beleid. Bij transformationele diensten wordt specialistische HR-kennis ingezet zoals 

verandermanagement, strategisch HRM en kennismanagement (Farndale et al., 2009).   

 Dit kan gelinkt worden aan de HR-rollen van Ulrich in combinatie met het AMO-model, 

omdat de inhoud van dienstverlening verschillende niveaus kan hebben en de behoefte aan elk van 

deze niveaus naar verwachting wordt beïnvloedt door de HR-rollen die een lijnmanager vervult en 

hoe hij in deze rollen functioneert. Immers, net zoals in de inhoud van dienstverlening verschillende 

niveaus onderscheiden kunnen worden (transactionele, traditionele en transformationele diensten) 

kennen ook de HR-rollen verschillende niveaus: waar de rollen van Change Agent en Strategic 

Partner met name op beleidsniveau opereren, zijn de rollen van Employee Champion en 

Administrative expert meer operationele rollen. Hierbij wordt dan ook verwacht dat een lijnmanager 

in de rol van Administrative Expert en Employee Champion meer gebruik zouden willen maken van 

transactionele en traditionele dienstverlening, omdat deze rollen op de uitvoering van operationeel 

HR gericht zijn. In de rol van Change Agent en Strategic Partner wordt verwacht dat zij meer behoefte 

hebben aan traditionele of transformationele dienstverlening.  

 Het presteren van lijnmanagers in deze HR-rollen kan echter ook de behoefte aan het soort 

inhoud van dienstverlening beïnvloeden. Bijvoorbeeld, wanneer de lijnmanager bijvoorbeeld de rol 

van Employee Champion heeft, maar over onvoldoende kennis of vaardigheden beschikt om zijn 

medewerkers te kunnen coachen, zal hij wellicht meer behoefte hebben aan een tweedelijns P&O-

dienstverlener die traditionele dienstverlening verleent op het gebied van coaching, dan een 

lijnmanager die aangeeft over voldoende coachingsvaardigheden te beschikken, maar moeite heeft 

met de documentatie van coaching (transactioneel) of het beleid van coaching (transformationeel).  

2.4 Kwaliteit van dienstverlening 

Hoewel het dus belangrijk is dat een HR-SSC de juiste dienstverlening levert aan de klant, is daarmee 

behoefte nog niet vervuld: ook de kwaliteit van dienstverlening is daarbij belangrijk (Parasuraman et 

al., 1985). En wat kwaliteit van dienstverlening is, dat wordt eveneens bepaald door de klant. De 

kwaliteit van dienstverlening is dus geen objectief gegeven, maar een ervaring. Volgens 
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Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) kan de kwaliteit van dienstverlening als volgt gedefinieerd 

worden: 

 

‘Service quality is a measure of how well the service level delivered matches customer expectations. 

Delivering quality service means conforming to the customer expectations on a consistent basis’ 

(Lewis and Booms, 1983, in: Parasuraman et al., 1985) 

 

Zeithaml, Berry en Parasuraman (1988) hebben drie uitgangspunten als het gaat om de kwaliteit van 

dienstverlening. Ten eerste is de kwaliteit van een dienst voor een klant lastiger te beoordelen dan 

de kwaliteit van een (tastbaar) product. Dit komt doordat een dienst niet zichtbaar of tastbaar is, 

waardoor meer indirecte criteria gelden voor de evaluatie van een dienst. Volgens Zeithaml et al. 

(1988) is het belangrijk voor een dienstverlener inzicht te hebben in deze criteria en de manier 

waarop de klant hun diensten beoordeelt, zodat deze weet op welke punten te letten om een dienst 

klantgericht te maken en de kwaliteit voor de klant te verbeteren. 

 Ten tweede komt de perceptie van kwaliteit van dienstverlening volgens Zeithaml et al. 

(1988) voort uit een vergelijking tussen de verwachtingen van de klant en het daadwerkelijk 

geleverde resultaat. Het is daarom belangrijk te weten wat een klant van een dienst verwacht. Deze 

verwachtingen worden beïnvloed door drie factoren: de persoonlijke behoeften van de klant, 

ervaringen die de klant in het verleden had met een (soortgelijke) dienst en mond-tot-mond reclame 

van bijvoorbeeld collega’s of andere zakelijke relaties.  

 Tenslotte, wanneer de kenmerken van een dienst overeenkomen met wat de klant ervan 

verwachtte, wordt dit volgens Zeithaml et al. (1988) ervaren als goede kwaliteit. Parasuraman et al. 

(1985) hebben onderzoek gedaan naar factoren die bijdragen aan de ervaren kwaliteit van 

dienstverlening. De kwaliteit van een dienst wordt immers niet alleen bepaald door het uiteindelijke 

resultaat. Ook het proces van dienstverlening wordt hierbij geëvalueerd.  

De kwaliteitscriteria van Zeithaml et al. (1988) en Parasuraman et al. (1985) hebben zij weergegeven 

in het volgende theoretisch model: 
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In dit model tonen Parasuraman et al. (1985) hoe gepercipieerde servicekwaliteit tot stand komt. 

Zoals getoond in dit model komt servicekwaliteit voort uit de verwachtingen ten aanzien van een 

dienst en de daadwerkelijke beleving ervan. Volgens Parasuraman et al. (1985) is de kwaliteit van een 

dienst dan ook een maat voor in hoeverre aan de klantverwachting is voldaan. De klant maakt dus 

een vergelijking tussen zijn verwachtingen en de daadwerkelijke beleving van een dienst. Deze 

vergelijking bepaalt hoe de kwaliteit van een dienst wordt ervaren.  

 Wat een klant van een dienst verwacht, wordt bepaald door mond-tot-mondreclame uit zijn 

of haar netwerk, de persoonlijke behoeften van de klant, maar ook zijn ervaringen met (soortgelijke) 

dienstverlening. In de verwachtingen van de klant zijn verschillende kwaliteitscriteria te 

onderscheiden. De criteria die Parasuraman et al. (1985) in hun onderzoek hebben gevonden, zijn 

betrouwbaarheid, toegankelijkheid, competenties, bereikbaarheid, beleefdheid, communicatie, 

geloofwaardigheid, veiligheid en zekerheid, kennis van de klantsituatie, het begrijpen en kennen van 

de klant en fysieke kenmerken.  

 Deze factoren worden vervolgens door de klant geëvalueerd: heb ik deze kenmerken van een 

dienstverlener zo ervaren als dat ik ze verwacht had? Op basis van de evaluatie van al deze criteria 

wordt een algemeen oordeel geveld door de klant over de ervaren kwaliteit van dienstverlening. 

 

2.4.1  Kwaliteitscriteria 

De factoren die volgens dit onderzoek invloed hebben op de ervaren kwaliteit van dienstverlening, 

worden in deze paragraaf behandeld. 
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 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid wordt door Parasuraman et al. (1985: 47) gedefinieerd als ‘consistency of 

performance and dependability’.  Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener als bijvoorbeeld het 

HR-SSC een dienst meteen de eerste keer goed levert en haar afspraken nakomt. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat een dienstverlener accuraat factureert, de boekhouding en administratie correct 

bijhoudt en haar diensten op de afgesproken tijd levert.  

 Responsiviteit  

Dit criterium voor de kwaliteit van dienstverlening wordt door Parasuraman et al. (1985: 47) 

beschreven als de welwillendheid en gereedheid van de dienstverlener om een dienst te leveren, 

maar ook de snelheid en manier waarmee een dienstverlener reageert op de behoeften van de klant. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat een klant in zijn ogen snel genoeg teruggebeld wordt 

wanneer hij dat nodig acht, of dat er meteen afspraken kunnen worden gemaakt.  

 Competenties 

Parasuraman et al. (1985: 47) omschrijven dit criterium als het hebben van de juiste competenties 

die vereist zijn om de dienst te leveren. Dit betekent ook dat de dienstverlener weet op welke manier 

een dienst geleverd moet worden. Dit geldt voor al het personeel van de dienstverlenende 

organisatie.  

 Bereikbaarheid 

Onder bereikbaarheid wordt verstaan dat een dienstverlener toegankelijk is en dat een klant 

gemakkelijk contact met de dienstverlener kan krijgen (Parasuraman et al., 1985: 47). Dit betekent 

bijvoorbeeld dat een dienstverlener snel telefonisch bereikbaar is: er is genoeg personeel om meteen 

op te nemen en een klant wordt niet in de wacht geplaatst. Als een klant al moet wachten om 

geholpen te worden, is deze wachttijd van korte duur. Daarnaast kan er bij bereikbaarheid gelet 

worden op passende openingstijden en locatie. 

 Beleefdheid 

Ook beleefdheid draagt volgens Parasuraman et al. (1985: 47) bij aan de ervaren kwaliteit van 

dienstverlening. Dit betekent dat een dienstverlener respect toont, vriendelijk is en begrip uit voor 

de situatie van de klant. De klant wordt door de dienstverlenende organisatie netjes te woord 

gestaan. Bovendien hebben haar medewerkers een verzorgd uiterlijk. 

 Communicatie 

Communicatie is een breed kwaliteitscriterium. Volgens Parasuraman et al. (1985: 47) wordt van een 

dienstverlener verlangd dat hij zijn klanten informeert in voor hen begrijpelijke taal. Hierbij kan het  

mogelijk zijn dat een dienstverlener zijn taalgebruik voor verschillende klantgroepen moet 

aanpassen. In de communicatie is het belangrijk dat een dienstverlener uitleg kan geven over de 

dienst zelf en hoeveel de dienst gaat kosten. Ook moet hij inzichtelijk kunnen maken welke 

afwegingen er in de kosten en de inhoud van een dienst zijn gemaakt. Tenslotte moet een 

dienstverlener volgens Parasuraman et al. (1985) kunnen garanderen dat eventuele problemen 

worden opgelost, mochten die zich tijdens de dienstverlening voordoen. 
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 Geloofwaardigheid 

Een dienstverlener is volgens Parasuraman et al. (1985: 47) geloofwaardig wanneer deze eerlijk is en 

betrouwbaar overkomt. Ook heeft geloofwaardigheid met integriteit te maken: een dienstverlener 

moet laten zien dat zij de belangen van de klant behartigt en hierin loyaal is. Dit betekent ook dat 

niet de verkoopcijfers maar het belang van de klant voorop staat. Daarnaast dragen de naam, de 

reputatie en persoonlijke eigenschappen van het dienstverlenend personeel dragen bij aan een 

geloofwaardig imago. 

 Veiligheid en Zekerheid  

Het kwaliteitscriterium van veiligheid en zekerheid staat voor het minimaliseren van risico, twijfel of 

gevaar. Hier wordt zowel gedoeld op fysieke als financiële veiligheid/zekerheid. Uit het onderzoek 

van Parasuraman et al. (1985: 47) blijkt tevens dat discretie en vertrouwelijkheid hiermee worden 

geassocieerd. Dit betekent dat wanneer een dienstverlener vertrouwelijke gegevens verstrekt, deze 

ook discreet behandeld moeten worden. 

 De klant kennen en begrijpen 

Om een dienst van goede kwaliteit te kunnen leveren, achten klanten het belangrijk dat een 

dienstverlener energie steekt in het leren kennen van de klant en proberen hem te begrijpen. 

Hieronder worden concrete criteria verstaan. Een dienstverlener dient de specifieke vereisten en 

benodigdheden van de klant te leren kennen. Ten tweede dient de dienstverlener de klant 

individuele aandacht te geven en ten derde dient hij de vaste klant te herkennen en erkennen. 

 Fysieke kenmerken 

Het laatste kwaliteitscriterium dat gevonden is door Parasuraman et al. (1985: 47) berust op enkele 

fysieke kenmerken die dienstverlening kan hebben, bijvoorbeeld fysieke faciliteiten, de uitstraling 

van het personeel, de technieken en materialen die worden gebruikt om de diensten te leveren. 

  

2.4.2  Koppeling met devolutionliteratuur 

Bovengenoemde kwaliteitskenmerken die Parasuraman et al. (1985: 47) gevonden hebben, komen 

ook terug in ander onderzoek. Volgens Bos-Nehles (2010) zouden bedrijven erop moeten letten dat 

HR-managers goede HR-ondersteuning geven en dat zij als dienstverlener voor het lijnmanagement 

acteren: 

 

Wij konden laten zien dat bedrijven sterk verschillen wat de effectiviteit van de ondersteuning voor 

het lijnmanagement betreft en dat zij daarom op de volgende punten voor een goede dienstverlening 

van de HR-managers zouden moeten letten: (1) bereikbaarheid, (2) geïnteresseerd zijn in en op de 

hoogte zijn van de operationele problemen van lijnmanagers, (3) goed communiceren met het 

lijnmanagement over verwachtingen, ondersteuningsbronnen en terugkoppeling van adviezen, en (4) 

een partnerschap met het lijnmanagement opbouwen en zich gedragen als hun sparringpartner.’ 

(Bos-Nehles, 2010: 186) 

In termen van Parasuraman et al. (1985) dient een dienstverlener volgens Bos-Nehles (2010) te 

letten op de bereikbaarheid, het kennen en begrijpen van de klant, goede communicatie en 

geloofwaardig is: het belang van de klant moet immers voorop staan.  
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 Cooke (2006) heeft specifiek onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de ervaren kwaliteit 

van dienstverlening bij de invoering van een HR-SSC. Volgens Cooke moet een HR-SSC op 

verschillende punten letten om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden, namelijk de 

geloofwaardigheid en de communicatie en toegankelijkheid.  

 De invoering van een HR-SSC kan immers (tijdelijke) onduidelijkheid veroorzaken in wie nu 

precies verantwoordelijk is voor welke HR-taken (Cooke, 2006). Het inrichten van een HR-SSC leidt 

namelijk onvermijdelijk tot een verminderde HR-capaciteit. Dat kan leiden tot (tijdelijke) 

onduidelijkheid in de verantwoordelijkheden en van nieuw benodigde vaardigheden van 

lijnmanagers en andere medewerkers. ‘The result may be a tangible reduction in the quality of 

services and an increased level of user dissatisfaction with the delivery of HR services’ (Cooke, 2006: 

214). Dit resultaat kan een negatief effect hebben op het beeld en de geloofwaardigheid van het HR-

departement 

 Aan de andere kant is communicatie belangrijk. Door centralisatie van de HR-dienstverlening  

wordt de HR-ondersteuner namelijk fysiek op afstand geplaatst. De communicatie tussen klant en 

dienstverlener zal hierbij veranderen. Het is belangrijk aandacht te schenken aan deze component. 

Gebrekkige communicatie kan immers leiden tot ontevredenheid van de klant (Cooke, 2006; Ulrich 

en Brockbank, 2005). Hierin is toegankelijkheid erg belangijk. Door de invoering van een HR-SSC 

kunnen de werkzaamheden van lijnmanagers toenemen in plaats van afnemen wanneer een 

dienstverlener niet toegankelijk is: ‘the lack of HR-support on site seemed to have caused work 

intensification for the line managers, since they have no longer easy access to the HR staff.’(Cooke, 

2006: 219). Het zou tijdrovender zijn om de vraagstukken schriftelijk of telefonisch uit te leggen, dan 

‘even bij elkaar langs te lopen’ op de afdeling.  

 Ook Ulrich en Brockbank (2005: 193-195) hebben verschillende risico’s geformuleerd die 

kunnen optreden bij de invoering van een HR-SSC. Als belangrijkste aandachtspunten zien zij het 

kennen en begrijpen van de klant, de geloofwaardigheid en bereikbaarheid van het HR-SSC als 

dienstverlener. 

 Allereerst maakt het HR-SSC volgens Ulrich en Brockbank (2005) geen onderdeel meer uit van 

een afdeling, maar is op afstand geplaatst. Dit kan ervoor zorgen dat een dienstverlener geïsoleerd 

raakt van de dagelijkse business-problemen. Hierdoor kan het gevaar ontstaan dat ontwikkelde 

dienstverlening geen oplossing biedt voor problemen in de praktijk. Er dient dus voor gewaakt te 

worden dat dienstverlening toegepast is op de huidige en toekomstige klantsituatie (Ulrich en 

Brockbank, 2005). Hiervoor is het nodig de wensen van de klant te kennen en dient een 

dienstverlener hier in deze kennis te investeren.  

 Daarnaast is het gemakkelijker om een probleem te zoeken bij een ontwikkelde oplossing 

dan om een oplossing te ontwikkelen voor een probleem (Ulrich en Brockbank, 2005). Zo kan het 

voorkomen dat het aanbod een vraag dient te creëren, terwijl juist de dienstverlening dient aan te 

sluiten bij de problematiek van alledag. Daarnaast kunnen experts in een HR-SSC de neiging hebben 

routinematig te werken en alleen diensten aan te raden waar zij ervaring mee hebben. Wanneer zij 

door gebrekkige communicatie aan zichzelf overgelaten worden, is het mogelijk dat zij moeite 

hebben om de programma’s aan te passen aan de behoeften van de klant (Ulrich en Brockbank, 

2005). Ook om deze reden is het dus belangrijk de klantvraag te kennen.  

 Ook een geloofwaardig imago is een aandachtspunt (Ulrich en Brockbank, 2005). Wanneer 

business units gebruik moeten maken van het HR-SSC, is het een gemakkelijke aanname voor de HR-

consultants van het SSC om aan te nemen dat de klanten tevreden zijn met hun dienstverlening. 

Echter, door klanttevredenheid te evalueren, te monitoren en aandacht te hebben voor wat de klant 
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antwoordt wordt werkelijk inzicht verkregen in de wens van de klant (Ulrich en Brockbank, 2005). Op 

die manier laat een dienstverlener immers zien zoveel mogelijk de belangen van de klant te willen 

behartigen. Door Zeithaml, Berry en Parasuraman (1988) wordt ook gesteld dat dit een van de 

grootste misvattingen is: dat de dienstverlener denkt te weten wat de klantbehoefte is, maar dit niet 

bij de klant zelf gecontroleerd heeft. Ook hierdoor kan een niet-passend producten- en 

dienstenaanbod ontstaan. 

 Bereikbaarheid is volgens Ulrich en Brockbank (2005) ook belangrijk voor een HR-SSC. Het 

gegeven dat het SSC meerdere business units en afdelingen moet voorzien van HR-dienstverlening, is 

een risico voor de capaciteit. Wanneer de vraag groter is dan de experts van een SSC op dat moment 

aankunnen, is het mogelijk dat zaken blijven liggen. Of, zoals  Ulrich en Brockbank (2005: 195) 

schrijven: ‘Demand can easily exceed capacity, leaving neglected businesses to flounder on their own 

or reinvent the wheel on the sly’. De klant blijft wachten op zijn antwoord en weet in de tussentijd 

wellicht niet of zijn vraag in behandeling is genomen of dat deze vertraging oploopt. Bij uitblijvende 

communicatie blijft de klant dus in het ongewisse. Het is dus belangrijk hierover te communiceren, 

maar ook ervoor te zorgen dat het HR-SSC bereikbaar is. Ulrich en Brockbank (2005: 193-195) zijn van 

mening dat geen van deze risico’s onoverkomelijk is, mits er aandacht wordt aan het leveringsproces 

van de HR-resources.   

 Kortom, bij het proces van dienstverlening is van belang dat de communicatie met de klant  

in de gaten wordt gehouden om de doelstelling van klantgerichtheid te kunnen realiseren. Wat in de 

praktijk de voorkeuren van de lijnmanager zijn ten aanzien van de communicatie met het SSC, zal uit 

empirisch onderzoek moeten worden vastgesteld.   

 

2.5 Theoretische conclusie 

De inrichting van een HR-Shared Service Centrum is een relatief nieuwe manier om HR te 

organiseren. Net als elk SSC heeft het HR-SSC een doelstelling, namelijk het bieden van effectieve HR-

ondersteuning aan de klant. Dit beoogt zij te realiseren door twee strategieën met elkaar te 

combineren: kostenbesparing en klantgerichtheid. Hoewel sommige auteurs ervan uitgaan dat de 

combinatie van deze strategieën per definitie voordelen oplevert, is het echter ook mogelijk dat deze 

strategieën haaks op elkaar staan. Om te kunnen aansluiten bij de klantbehoefte, is het belangrijk 

ervoor te waken dat financiële voordelen niet ten koste gaan van de kwaliteit van dienstverlening, 

aangezien the ‘user the chooser’ is bij de opzet van SSC’s (Ulrich, 1997; Ulrich en Brockbank, 2005; 

Maatman et al. 2010). De HR-adviseurs van het SSC moeten daarom ondersteuning bieden bij de HR-

vraagstukken die haar klanten hebben. 

 Een lijnmanager is een klant van het HR-SSC die centraal staat in dit onderzoek. Zijn functie is 

te definiëren als: Een leidinggevende met een intermediërende positie tussen het topmanagement 

en de werkvloer, die resultaatverantwoordelijk is voor de prestaties van zijn werknemers, toezicht 

houdt en de werknemer ondersteunt in zijn taakstelling. Door maatschappelijke ontwikkelingen als 

New Public Management, globalisering, gestage economische groei en toegenomen concurrentie is 

een nieuwe trend ontstaan: devolution. Hierdoor hebben lijnmanagers meer HR-

verantwoordelijkheden gekregen. 

 In deze scriptie gaat het erom te weten te komen of de lijnmanager bij deze HR-

verantwoordelijkheden ondersteuning nodig heeft, en zo ja, hoe die ondersteuning er concreet 
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uitziet. Om dit te onderzoeken zijn verschillende theorieën gebruikt die weergegeven kunnen 

worden in het volgend theoretisch model: 

 

Figuur 1 Theoretisch Model 

  In dit model wordt zichtbaar dat volgens de literatuur de AMO-variabelen (Appelbaum et al., 2000) 

een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de behoefte aan HR-ondersteuning. Wanneer in een of 

meer van deze AMO-variabelen belemmeringen optreden, ontstaat een discrepantie tussen wat de 

lijnmanagers met hun HR-taken bereiken, en wat ze daadwerkelijk kunnen of willen bereiken. Hieruit 

ontstaat de behoefte aan HR-ondersteuning. 

 Binnen deze behoefte aan HR-ondersteuning kunnen twee aspecten worden onderscheiden: 

de inhoud en de kwaliteit van dienstverlening. Bij inhoud gaat het hier puur en alleen om op welke 

kennisgebieden het HR-SSC diensten zou moeten aanbieden, dus om het soort dienstverlening. Maar 

niet alleen de juiste soort dienstverlening moet aangeboden worden: deze moet van een bepaalde 

kwaliteit zijn om de lijnmanager adequaat te kunnen ondersteunen.   

 Om erachter te komen welke soort dienstverlening aangeboden moet worden, is in de 

literatuur onderzocht welke HR-verantwoordelijkheden een lijnmanager kan hebben. Er wordt 

immers verwacht dat de dienstverlening die lijnmanagers nodig hebben, inhoudelijk aansluit op hun 

HR-verantwoordelijkheden. Uit de literatuur blijkt dat binnen deze HR-verantwoordelijkheden 

kunnen vier rollen onderscheiden worden (Ulrich, 1997): de Administrative Expert, de Employee 

Champion, de Change Agent en Strategic Partner. Deze rollen hebben allemaal hun eigen focus, 

termijnperspectief en ook eigen  kenmerkende, unieke taken. De Administrative Expert richt zich op 

taken aangaande de implementatie van HR-praktijken; de Employee Champion richt zich op 

coaching, ontwikkeling en de tevredenheid van haar werknemers; de Change Agent tracht 

veranderingen in een organisatie door te voeren en de rol van Strategic partner kan bijdragen aan 

een vertaling van de organisatiemissie in HR-beleid. Deze verschillende HR-rollen en –taken hebben 

invloed op de behoefte van lijnmanagers aan dienstverlening, aangezien zij dienstverlening zullen 

vragen die bij hun taken en verantwoordelijkheden aansluit.  
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Naast dat de inhoud van de diensten aansluit bij de behoefte ban de lijnmanager, moet het 

HR-SSC ook een bepaalde kwaliteit kunnen bieden. Kwaliteit van dienstverlening wordt volgens 

Parasuraman et al. (1985) eveneens bepaald door de verwachtingen die lijnmanagers hebben ten 

aanzien van verschillende criteria: betrouwbaarheid, toegankelijkheid, competenties, 

bereikbaarheid, beleefdheid, communicatie, geloofwaardigheid, veiligheid en zekerheid, kennis van 

de klantsituatie, het begrijpen en kennen van de klant en de fysieke kenmerken van een dienst. Om 

goede kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren, is het dus belangrijk dat de verwachtingen 

van de klant bij het HR-SSC bekend zijn. Op deze manier kan het HR-SSC inspelen op deze 

verwachtingen en diensten leveren die de klant optimaal ondersteunen in zijn HR-

verantwoordelijkheden. Omdat lijnmanagers behoefte hebben aan een bepaalde kwaliteitsstandaard 

zijn deze variabelen dus opgenomen in het theoretisch model: volgens Parasuraman et al. (1985) 

dragen deze variabelen bij aan de gepercipieerde kwaliteit van dienstverlening. 

 De theorieën die in dit theoretisch kader en het theoretisch model worden weergegeven, 

vormen het fundament voor het empirisch gedeelte van dit onderzoek.  Deze zijn dan ook in de 

topiclijst verwerkt en als framework gebruikt tijdens de interviews. Een van de eerste vragen is 

bijvoorbeeld of de respondenten HR-verantwoordelijkheden hebben, en wat de doelen daarvan zijn. 

Door te vragen naar de HR-verantwoordelijkheden en –taken kan worden uitgevonden of 

lijnmanagers HR-rollen hebben die aansluiten bij het onderscheid dat Ulrich maakt.  Vervolgens 

wordt in de topiclijst gevraagd naar hoe lijnmanagers deze taken ervaren. Deze vraag wordt gesteld 

om te kijken of lijnmanagers belemmeringen ervaren die onder een van de AMO-variabelen worden 

geschaard. Ten slotte worden verschillende vragen gesteld om te weten te komen wat lijnmanagers 

onder kwaliteit van dienstverlening verstaan en welke eigenschappen volgens hen daaraan 

bijdragen. Zo kan worden uitgevonden of de studie van Parasuraman et al. (1985) bruikbaar is bij het 

beschrijven van de verwachtingen die de lijnmanager bij tweedelijns dienstverlening heeft.  

 Omdat de data echter leidend zijn in dit onderzoek, zijn deze theoretische concepten op een 

open manier gesteld. Allereerst is bijvoorbeeld gevraagd naar of een lijnmanager HR-

verantwoordelijkheden heeft en zo ja, hoe hij deze zou omschrijven. Wanneer de lijnmanager niet uit 

zichzelf alle HR-rollen noemde zoals geduid door Ulrich (1997), is daar op een open manier naar 

gevraagd. Hetzelfde geldt voor de senzitizing concepts van het AMO-model en de kwaliteitscriteria  

van Parasuraman et al. (1985). Op deze manier komt de theorie in het empirisch gedeelte aan bod.  
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3 Methoden 

In de vorige hoofdstukken is de onderzoeksvraag uiteengezet. Hiernaar is een theoretische 

verkenning gedaan. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de hoofdvraag empirisch is onderzocht en 

welke methodologische keuzes zijn gemaakt. Allereerst zal in paragraaf 3.1 de 

wetenschapsfilosofische inbedding van dit onderzoek behandeld worden, gevolgd door de duiding 

van het onderzoeksdoel in paragraaf 3.2 en de verantwoording voor de gekozen onderzoeksmethode 

in paragraaf 3.3. Daarna zal aandacht worden besteed aan de onderzoekseenheden: de lijnmanagers. 

In paragraaf 3.4 wordt deze groep geoperationaliseerd en afgebakend. Hoe deze vervolgens zijn 

geselecteerd, is beschreven in paragraaf 3.5. De toelichting van de manier waarop de data is 

verzameld en vervolgens geanalyseerd, is te vinden in paragraaf 3.5. Vervolgens wordt verantwoord 

hoe dit onderzoek zo systematisch mogelijk is uitgevoerd. Hierbij wordt ingegaan op de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek. Deze staan beschreven in paragraaf 3.7. Ten 

slotte wordt in de laatste paragraaf ingegaan op de waarborging van de ethiek binnen dit onderzoek.  

3.1 Wetenschapsfilosofische inbedding 

Volgens Boeije en Tijmstra (2011: 13) wordt wetenschappelijk onderzoek gekenmerkt door drie 

regels. Ten eerste wordt gestreefd naar het vergaren van kennis en het uiteindelijk onderbrengen 

van deze kennis in een theorie: een samenhangend geheel van uitspraken over de werkelijkheid. Ten 

tweede is wetenschappelijk onderzoek empirisch: uitspraken dienen gefundeerd te zijn op de 

waarneming. Een derde kenmerk is de systematische benadering: wetenschap wordt gekenmerkt 

door methodische regels. Inachtneming van deze regels zorgt ervoor dat een onderzoek voldoet aan 

strikte wetenschappelijke standaarden, die ervoor zorgen dat de wetenschap zich kan ontwikkelen 

en dat wetenschappelijke kennis zo min mogelijk vertekend wordt door persoonlijke voorkeuren of 

overtuigingen. Een voorbeeld hiervan is de eis dat wetenschappelijk onderzoek te repliceren moet 

zijn (Boeije en Tijmstra, 2011).  

 Binnen de wetenschap bestaan verschillende filosofieën met elk hun eigen aannamen over 

hoe wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dient te worden. Twee voorbeelden van dergelijke 

stromingen zijn de empirisch-analytische benadering en de interpretatieve benadering (Boeije en 

Tijmstra, 2011: 15). In dit onderzoek wordt uitgegaan van de interpretatieve benadering. Om dit 

filosofisch standpunt goed te kunnen uitleggen, zullen hier de empirisch-analytische benadering en 

de interpretatieve benadering met elkaar worden vergeleken. 

 De empirisch-analytische benadering is voortgevloeid uit de natuurwetenschappelijke 

uitgangspunten (positivisme en empirisme) en tracht dan ook zoveel mogelijk diens methodiek te 

handhaven. Binnen deze stroming wordt gezocht naar verbanden en gestreefd naar nomothetische 

kennis: kennis waaruit wetten geformuleerd kunnen worden. Belangrijke methodische regels binnen 

deze benadering zijn dan ook de repliceerbaarheid van onderzoek en controleerbaarheid van externe 

omstandigheden, maar ook het streven naar waardenvrijheid (Boeije en Tijmstra, 2011).  

 De interpretatieve benadering is daarentegen gericht op het Verstehen, oftewel begrijpen 

van de sociale werkelijkheid. Zoals Boeije en Tijmstra (2011: 19) het formuleren: ‘De onderzoekers 

kijken dan als het ware door de ogen van de mensen die ze bestuderen en proberen de wereld te zien 

zoals zij die zien’. Het doel van de empirie is dan ook om kennis te vergaren over wat mensen 

beweegt (Boeije en Tijmstra). Het onderzoeksonderwerp wordt dan ook op een holistische en 

inductieve manier benaderd. Onderzoekers in de interpretatieve opvatting proberen de taal en het 
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interpretatiekader van de betrokkenen te verwerken in hun resultaten en conclusies. Er wordt 

gestreefd naar ideografische kennis: kennis die het eigene ofwel het unieke beschrijft. 

 Binnen dit onderzoek wordt uitgegaan van de interpretatieve benadering. In dit onderzoek 

gaat de interesse immers uit naar de beleving van de lijnmanagers: hebben zij behoefte aan 

ondersteuning in hun HR-taken? En hoe dient deze ondersteuning er concreet uit te zien? Wat 

verwachten zij daarbij van de kwaliteit? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het nodig het 

perspectief van de lijnmanagers te kennen, hoe zij betekenis geven aan verschijnselen. Uit deze 

betekenisgeving creëert de lijnmanager immers een eigen ‘waarheid’ (Boeije, 2005: 20). Zij leven 

immers in een eigen werkwereld, kennen een eigen dagelijkse praktijk en beschouwen deze 

dagelijkse praktijk vanuit dit referentiekader. Door te kiezen voor een interpretatieve benadering, is 

het mogelijk de betekenisgeving van lijnmanagers bloot te leggen en te verstehen. Door dit 

uitgangspunt is het mogelijk te bestuderen wat deze klant nodig heeft van het SSC om zich goed 

ondersteund te weten op HR-gebied.  

3.2 Onderzoeksdoel 

Een ander onderscheid wat binnen wetenschappelijk onderzoek gemaakt kan worden, is tussen 

fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek. Het doel van fundamenteel onderzoek is de 

ontwikkeling en toetsing van theorieën voor de oplossing van kennisproblemen. Praktijkgericht 

onderzoek is daarentegen juist gericht op het oplossen van vraagstukken in de praktijk. Hoewel 

onderzoek ook hier is gericht op het vergaren van kennis, is deze niet bedoeld voor het bouwen van 

theorieën. Bij fundamenteel onderzoek wordt gestreefd naar een bijdrage aan de oplossing of 

beantwoording van een vraagstuk dat leeft bij aanwijsbare personen, groepen of organisaties buiten 

de wetenschap. Het verschil met praktijkgericht, niet-wetenschappelijk onderzoek is dat 

praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zich weliswaar richt op het onderzoeken van een 

praktijksituatie, maar daarbij wel de systematische wetenschappelijke regels en methoden in acht 

neemt.  

 Dit onderzoek heeft een praktijkgerichte, wetenschappelijke aard. Het doel van dit 

onderzoek is immers advies uit te brengen aan het de HR-Shared service organisatie binnen de 

Rijksoverheid, hoe zij hun dienstverlening kunnen inrichten op de wensen van hun klanten: de 

lijnmanagers. Dit advies dient dus ter besluitvorming voor de directie van het HR-SSC en wordt 

geformuleerd op basis van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek in deze praktijksituatie.  

3.3 Onderzoeksmethode 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve methode van dataverzameling, namelijk diepte 

interviews. Hiervoor is gekozen omdat dit onderzoek een interpretatieve grondslag heeft en gericht 

is op de betekenisgeving van de respondenten. Deze grondslag en methode sluiten op elkaar aan 

omdat zij gericht zijn op eenzelfde doel: het vergaren van kennis over de behoefte die de 

lijnmanagers hebben aan tweedelijns P&O-basisdienstverlening en wat zij van de kwaliteit 

verwachten.  

 

 ‘In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken hebben met de 

wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan 

gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit 
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het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel om het te beschrijven en 

waar mogelijk te verklaren’. (Boeije, 2005: 27). 

 

Uit deze definitie blijkt dat bij kwalitatief onderzoek het perspectief van mensen in hun sociale 

omgeving centraal staat. Daarbij wordt gezocht naar de betekenisgeving die individuen of groepen 

aan hun wereld toekennen, zoals ook in dit onderzoek: hier is niet alleen van belang de behoeften 

van lijnmanager aan tweedelijns P&O-basisdienstverlening in kaart te brengen, maar voornamelijk de 

betekenisgeving daarachter weer te kunnen geven: waarom heeft hij bepaalde behoeften? En hoe 

zien die er concreet uit? Op die manier kan de Shared Service Organisatie een volledig beeld krijgen 

van de situatie van de lijnmanager en daarop inspelen.  

 In dit onderzoek is gekozen voor semi-gestructureerde interviews op basis van een topiclijst. 

Dit onderzoek gaat namelijk over een specifiek thema: de behoefte aan HR-dienstverlening. Om 

erachter te komen in hoeverre de lijnmanager daaraan behoefte heeft en hoe deze behoefte er 

precies uitziet, moet hij in zijn antwoordmogelijkheden zoveel mogelijk ruimte krijgen deze specifieke 

onderwerpen vanuit zijn eigen perspectief te bespreken. Dit is waardevol, omdat de respondent met 

nieuwe informatie kan komen die bijvoorbeeld niet eerder bekend was in de bestaande literatuur. 

Daarnaast is het bij een gestructureerde vragenlijst, kwantitatieve enquêtes, problematischer om de 

betekenis van de lijnmanagers te onderzoeken: de vragen en antwoordcategorieën in een enquête 

zijn immers vooraf vastgesteld, terwijl de behoefte van lijnmanagers er anders uit kan zien (Boeije, 

2005). Om deze reden is een topic-interview een gepaste methode: hierbij weet de onderzoeker 

immers globaal welke onderwerpen hij wil bespreken, maar blijft er ruimte voor doorvragen en 

onverwachte, extra informatie die de respondent kan geven. 

 Voor de semi-gestructureerde interviews is een topiclijst gebruikt die is opgesteld aan de 

hand van de onderwerpen die in het theoretisch kader en het theoretisch model naar voren komen. 

Deze onderwerpen kunnen bijdragen aan de beantwoording van de centrale vraag: Op welke manier 

kan de door het HR-Shared Service Centrum geleverde P&O-basisdienstverlening aansluiten bij de 

behoeften van lijnmanagers aan HR-ondersteuning? Om uiteindelijk deze vraag te kunnen 

beantwoorden, is de topiclijst gericht op de beantwoording van de vier verschillende deelvragen. Het 

theoretisch model vormt hierbij de rode draad. 

 
Theoretisch Model 
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 Allereerst wordt de lijnmanager gevraagd naar welke verantwoordelijkheden hij heeft. Met deze 

vraag kan worden vastgesteld of de lijnmanagers zelf HR-verantwoordelijkheden als onderdeel van 

hun functie ervaren. Indien zij deze HR-verantwoordelijkheid als onderdeel van de eigen functie 

noemen, wordt er doorgevraagd naar de taken en doelen die lijnmanagers zichzelf stellen binnen 

deze verantwoordelijkheid. Ook het rollenonderscheid van Ulrich (1997) zal hier op een open manier 

worden bevraagd. Door deze onderdelen in de topiclijst op te nemen kan onderzocht worden hoe de 

inhoud van de dienstverlening die het HR-SSC biedt, kan aansluiten bij de HR-verantwoordelijkheden 

die de lijnmanager heeft. Verwacht wordt namelijk dat de lijnmanager alleen HR-ondersteuning 

verlangt in HR-taken die hij als onderdeel van zijn eigen functie beschouwt. Met  de data die hier 

verkregen wordt, kan de eerste deelvraag worden beantwoord: Wat zijn volgens lijnmanagers hun 

HR-verantwoordelijkheden? 

 Ten tweede wordt onderzocht of lijnmanagers daadwerkelijk behoefte hebben aan 

tweedelijns HR-ondersteuning. Om dit te weten te komen, wordt de lijnmanagers gevraagd of zij 

belemmeringen ervaren in de uitvoering van hun HR-verantwoordelijkheden. Hierbij komen de AMO-

variabelen aan bod. Uit de literatuur blijkt immers dat lijnmanagers belemmeringen in de AMO-

variabelen kunnen ervaren in de uitvoering van hun HR-verantwoordelijkheden en zij daardoor 

behoefte kunnen hebben aan HR-ondersteuning. Door dit thema in de topiclijst op te nemen, kan dit 

gegeven empirisch worden onderzocht.  Met de informatie die uit dit de bespreking van dit topic 

naar voren komt, kan de tweede deelvraag worden beantwoord: Door welke factoren ontstaat de 

behoefte van de lijnmanager aan tweedelijns P&O-basisdiensten? 

Het derde thema wat in de topiclijst is opgenomen, is de inhoud van dienstverlening. Dit 

topic moet data opleveren om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden: Wat zijn de inhoudelijke 

behoeften van lijnmanagers ten aanzien van tweedelijns P&O-basisdienstverlening? Hier wordt dan 

ook expliciet gevraagd naar welke diensten het  HR-SSC volgens hen zou moeten aanbieden. Door 

expliciet te bespreken welke tweedelijns HR-basisdiensten zij aangeboden willen zien, kunnen 

aanbevelingen worden gedaan aan het HR-SSC. Daarnaast kan hiermee gecontroleerd worden of de 

diensten die zij bij het HR-SSC aangeboden willen zien, aansluiten bij wat zij als hun eigen HR-

verantwoordelijkheid beschouwen. 

Kwaliteit van dienstverlening vormt het laatste topic. Door aan lijnmanagers te vragen wat zij 

onder kwaliteit van dienstverlening verstaan en welke eigenschappen zij concreet verwachten, kan er 

een antwoord geformuleerd worden op de vierde deelvraag: Wat zijn de behoeften van lijnmanagers 

ten aanzien van de kwaliteit van tweedelijns P&O-basisdienstverlening? Door dit aspect te 

onderzoeken kunnen aanbevelingen worden gedaan aan het HR-SSC. 

 Hoewel de topiclijst dus is opgesteld met behulp van de onderwerpen uit de theorie, is 

tijdens de dataverzameling zoveel mogelijk geprobeerd definiëring van de theoretische begrippen 

aan de respondenten over te laten. Bij elk topic werd hen gevraagd wat zij hieronder verstaan en 

welke betekenis een topic voor hen heeft. Bijvoorbeeld, bij het topic ‘verantwoordelijkheden’ van de 

lijnmanager, is de respondent eerst gevraagd in eigen bewoordingen hun functie te omschrijven. 

Vervolgens werd gevraagd hoe de HR-taken eruitzien, etcetera. Bij het topic ‘kwaliteit van 

dienstverlening’ is allereerst gevraagd wat zij onder kwaliteit van dienstverlening verstaan, en 

vervolgens waardoor kwaliteit van dienstverlening bepaald wordt en welke verwachtingen zij 

hiervoor hebben. Door de topics op deze manier te brespreken is geprobeerd de data leidend te 

laten zijn en zo het perspectief van de lijnmanager zo accuraat mogelijk weer te geven.  

 Alvorens de dataverzameling startte, is de topiclijst getest in een pilot-interview. Op deze 

manier kon worden nagegaan of de gebruikte bewoordingen aansloten bij de beleving van de 
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respondenten en zo nodig kon de topiclijst worden aangepast. Bovendien was zo de duur van een 

interview in te schatten, hetgeen nuttig was om afspraken met de respondenten te kunnen plannen. 

Uit de pilot is gebleken dat een interview ongeveer een uur duurt. De definitieve topiclijst is terug te 

vinden in bijlage II). 

3.4 Afbakening onderzoekseenheden 

Dit onderzoek is gefocust op een specifieke groep (potentiële) klanten van tweedelijns P&O-

basisdiensten van het SSC, namelijk lijnmanagers. De keuze voor lijnmanagers als 

onderzoekseenheden komt voort uit het feit dat zij zeggenschap hebben over het budget voor P&O 

en uiteindelijk bepalen of zij de diensten wel of niet afnemen. Daarnaast bepalen zij ook wélke 

diensten zij afnemen. Daarnaast is het gemakkelijker uitspraken te doen over behoeften aan 

dienstverlening, wanneer vergelijkbare onderzoekseenheden worden onderzocht. Andere klanten 

van het HR-SSC zoals de medewerkers, gepensioneerden en sollicitanten worden daarom niet 

meegenomen in dit onderzoek. 

 Met een ‘lijnmanager’ worden in dit onderzoek alle interne medewerkers bedoeld die tussen 

de directie en de werkvloer staan. Zij hebben een leidinggevende functie en een vast team of vaste 

afdeling. Daarnaast zijn zij zelf niet werkzaam zijn bij de HR-Shared Service Organisatie. Ten slotte 

hebben lijnmanagers in dit onderzoek in meerdere of mindere mate verantwoordelijkheid voor P&O-

taken ten aanzien van zijn team of afdeling.  

 Lijnmanagers die zelf bij het Shared Service Centrum werkzaam zijn, zijn uitgesloten van 

onderzoek omdat werd verwacht dat bij deze groep sociale wenselijkheid in de antwoorden een 

vergrote rol zou spelen. Dit kon een bedreiging kon vormen voor de validiteit van de 

onderzoeksresultaten. Uit de onderzoeken uit de sociale psychologie blijkt immers dat cognitieve 

dissonantie kan optreden, een onaangename spanning, doordat de eigen overtuiging rationeel 

onverenigbaar is met het eigen handelen (Festinger, 1962). Indien de lijnmanagers van het HR-SSC 

immers zouden aangeven dat zij ‘ontevreden’ zijn met de huidige status quo van hun dienstverlening. 

Daarmee geven zij indirect aan dat hun organisatie niet goed functioneert en dat zij en hun 

werknemers hun werk niet goed doen. Omdat volgens de theorie mensen een sterke drang voelen 

om dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren 

(Festinger, 1962), werd verwacht dat dit mogelijk effect zou hebben op de antwoorden die deze 

soort lijnmanagers tijdens de interviews zou geven. Om deze reden wordt deze groep dan ook niet 

als onderzoekseenheid opgenomen in het onderzoek.    

3.5 Selectie respondenten  

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij één Ministerie: Ministerie X. Hoewel alle departementen en 

nauwverbonden organisaties binnen de Rijksoverheid dienen aan te sluiten bij de dienstverlening van 

het HR-SSC, is ervoor gekozen om een steekproef te trekken van lijnmanagers afkomstig uit één 

departement. Op deze manier is getracht inzicht te vergaren in de behoeften van een specifieke 

groep lijnmanagers en daar zo valide mogelijke uitspraken over te kunnen doen. Wanneer een 

steekproef werd getrokken uit alle lijnmanagers uit alle departementen en nauwverbonden 

organisaties, is namelijk het aantal respondenten in verhouding met de populatie te klein om valide 

uitspraken te kunnen doen over de behoeften van de gehele populatie. Door lijnmanagers uit slechts 

een departement te selecteren, wordt de onderzoekspopulatie kleiner en de kans groter op het doen 
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van valide waarnemingen in deze specifieke populatie. Of deze valide uitspraken daadwerkelijk 

gedaan kunnen worden, zal worden uitgelegd in paragraaf 3.7.2.1 over interne validiteit. 

 Er is gekozen voor het Ministerie X, omdat dit departement het initiatief heeft genomen een 

Rijksbreed HR-SSC in te richten. Om deze reden heeft zij ook een voorbeeldfunctie naar de andere 

departementen toe (Kadernotitie 2012). Het leek me daarom relevant om allereerst inzicht te geven 

in de behoeften van de lijnmanagers binnen het departement wat het HR-SSC geïnitieerd heeft, 

omdat zij als eerste bij dit nieuwe dienstverleningsmodel aangesloten zijn en daarom wellicht meer 

dan andere departementen kunnen aangeven welke aspecten bij de belangrijk zijn aan HR-

ondersteuning.  

 De HR-verantwoordelijkheden binnen Ministerie X zijn hiërarchisch georganiseerd en volgen 

de structuur van de organisatie. Het Ministerie X is opgebouwd uit verschillende Directoraten-

Generaal. Een Directoraat-Generaal, afgekort als DG, is een ambtelijke dienst die verantwoordelijk is 

voor een specifiek beleidsdomein. Binnen een DG vallen zowel de beleidsdirecties die het beleid 

ontwerpen, als de uitvoeringsorganisaties die dit beleid daadwerkelijk in de praktijk brengen. Het 

Ministerie X kent zeven DG’s. Deze DG’s hebben elk een Secretaris-Generaal aan het hoofd en zijn 

weer opgedeeld in directies die elk een deelgebied van het beleidsdomein voor hun rekening nemen. 

Een overzicht van de DG’s en directies is te vinden in de bijlagen.  

 Elke directie bestaat op haar beurt weer uit verschillende afdelingen. Aan het hoofd van deze 

directies staat een directeur. Afhankelijk van de grootte van de directie kan de directeur nog twee 

managementlagen onder zich hebben: de middenmanagers, de leidinggevenden van de afdelingen, 

met eventueel daaronder weer de teamleiders ofwel afdelingshoofden. Deze afdelingshoofden staan 

in direct contact met de werkvloer. Wanneer het een kleinere directie is, vormen de 

middenmanagers de laatste managementlaag. Ook bevindt zich binnen een DG of directie nog een 

secretariaat en eerstelijns HR-adviseur. 

 De HR-verantwoordelijkheden zijn hiërarchisch opgebouwd in die zin dat een leidinggevende 

de directe HR-verantwoordelijkheid heeft voor de laag direct onder zich. Zo heeft een DG de HR-

verantwoordelijkheid over zijn directeuren. Een directeur heeft de directe 

personeelsverantwoordelijkheid over zijn middenmanagers en indirect over de teamleiders en 

werknemers. Een middenmanager is direct personeelsverantwoordelijk voor (eventuele) de 

teamleiders en indirect voor de werknemers. Een teamleider ten slotte is direct verantwoordelijk 

voor de werknemers. De eerstelijns HR-adviseur dient de verschillende managementlagen te 

ondersteunen in hun HR-verantwoordelijkheden.  

 Alle lijnmanagers bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oftewel alle 

middenmanagers en afdelingshoofden, vormen samen de populatie waaruit de steekproef getrokken 

is. De onderzoekspopulatie is bepaald aan de hand van een lijst uit het personeelsbestand van 

Ministerie X. In totaal werden er op deze lijst 502 leidinggevende functies binnen Binnenlandse 

Zaken weergegeven (Lijst leidinggevenden Ministerie X, 2012). Deze lijst bevatte echter ook 

topmanagers, lijnmanagers zelf werkzaam binnen de HR-Shared Service Organisatie en programma- 

en projectmanagers. Omdat het voor het onderzoek relevant is dat alleen onderzoekseenheden 

worden onderzocht die in de gekozen doelgroep vallen, is er gekozen voor een strategie van 

purposive sampling: er worden uit de populatie doelgericht onderzoekseenheden geselecteerd die 

voldoen aan de binnen dit onderzoek gestelde kenmerken van een lijnmanager. Om deze reden zijn 

topmanagers, lijnmanagers werkzaam binnen de HR-Shared Service Organisatie en Programma- en 

projectmanagers uit deze lijst verwijderd. Na filtering van deze functies komt departement 
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Binnenlandse Zaken op een totaal van 335 lijnmanagers die aan de criteria van de operationalisatie 

voldoen.   

 Uit deze 335 lijnmanagers is een gerandomiseerde steekproef getrokken. Elke lijnmanager op 

de alfabetische lijst kreeg een nummer toegewezen. Daarna werden met behulp van een 

randomiseermachine aselect 40 lijnmanagers getrokken, die daarna per e-mail werden verzocht om 

mee te werken aan de interviews. Deze e-mail is terug te vinden in bijlage I).  In een logboek werd 

bijgehouden welke lijnmanagers benaderd waren, en wat hun reactie was. In totaal hebben daarvan 

27 lijnmanagers meegewerkt; dertien uit deze aselect getrokken lijnmanagers zijn niet geïnterviewd: 

drie van hen gaven aan niet mee te kunnen werken door een gebrek aan tijd. Van de  

overige tien personen is geen respons ontvangen.  

 In totaal zijn dus in dit onderzoek 27 lijnmanagers ondervraagd, waaronder 21 

middenmanagers en 6 teamleiders. Deze lijnmanagers zijn werkzaam in 5 verschillende DG’s, 

waaronder 20 verschillende directies. Dit waren 16 beleidsdirecties en 10 uitvoeringsorganisaties. 

Onder deze respondenten waren 21 mannen en 6 vrouwen. Het aantal werknemers waarover deze 

managers de verantwoordelijkheid hadden, liep uiteen van 4 à 8 tot 30 werknemers. De gemiddelde 

duur van een interview was ongeveer een uur, waarbij het kortste interview 29 minuten duurde, en 

de het langste interview 102 minuten. De interviews zijn afgenomen in een tijdsbestek van 3 

maanden: 16 januari 2013 tot en met 19 april 2013. Alle interviews zijn opgenomen met een 

voicerecorder. 

 

3.6 Dataverzameling en -analyse 

Bij kwalitatief onderzoek is dataverzameling en - analyse een cyclisch proces (Boeije, 2005). In dit 

onderzoek is dan ook te werk gegaan volgens een proces van constante vergelijking: steeds zijn er 

enkele interviews afgenomen (hoeveel was afhankelijk van de agenda van de lijnmanagers), die 

vervolgens volledig zijn getranscribeerd. Op deze manier was het mogelijk na te gaan of er nog 

informatie mistte in de topiclijst, en konden de daaropvolgende interviews worden bijgestuurd. 

Slechts enkele onderwerpen zijn gedurende de dataverzameling aan de topiclijst toegevoegd. Tijdens 

de eerste interviews werd gesproken over een ‘taakstelling’ die de afdelingen hadden. Omdat de 

lijnmanagers dit thema in verband brachten met hun HR-verantwoordelijkheden, is dit topic aan de 

lijst toegevoegd. Een topic dat tevens is toegevoegd is de prijs van een dienst, omdat deze in verband 

werd gebracht met de kwaliteit van dienstverlening.  

 De getranscribeerde interviews zijn met behulp van Nvivo in drie stappen gecodeerd. De 

eerste stap is open codering, ook wel de voorbewerking van de data (Boeije, 2005). Dit betekent dat 

binnen de transcripties de data uiteengerafeld zijn: afzonderlijke tekstfragmenten worden 

nauwkeurig gelezen, geselecteerd en voorzien van een code die de inhoud samenvat. Tijdens het 

proces van open codering ontstaat een lijst met codes. In dit onderzoek zijn de getranscribeerde 

interviews opgeknipt in tekstfragmenten. Deze zijn geanalyseerd  door het fragment goed door te 

lezen en vragen te stellen als: wat vertelt de respondent hier? Wat bedoelt hij daarmee? Op basis 

van het antwoord op deze vragen zijn de afzonderlijke tekstfragmenten voorzien van een code die de 

inhoud samenvat. Deze codes zijn geformuleerd op basis van begrippen uit de theorie, maar ook 

begrippen die in de interviews herhaaldelijk terugkwamen.  

 Tijdens stap 2, het axiaal coderen, is in deze lijst onderzocht hoe belangrijk de codes zijn 

(Boeije, 2005). Hoe belangrijk een code is wordt beoordeeld op basis van de frequentie waarop een 
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code voorkomt en hoeveel respondenten het onderwerp bespreken: wanneer verschillende 

respondenten veelvuldig hebben gesproken over een onderwerp, blijkt dit thema belangrijker te zijn 

in de analyse dan wanneer een enkele respondent een onderwerp slechts een keer benoemd. In dit 

onderzoek spraken de respondenten veel over betrokkenheid, maar bijvoorbeeld minder over 

ontbrekend beleid op het gebied van HR. Betrokkenheid is dan ook een belangrijker thema dan 

ontbrekend beleid.  

 Tijdens het axiaal coderen van de data is ook gezocht naar patronen in de data: welke 

onderwerpen worden door de respondenten met elkaar in verband gebracht? Axiaal coderen zorgt 

ervoor dat het aantal codes kleiner wordt. Na stap 2 ontstaat uit de ordening van de codes een 

hiërarchisch overzicht: een codeboom. De codeboom van dit onderzoek is weergegeven in bijlage III). 

 Stap 1 en 2 zijn net zo lang afgewisseld met het afnemen van de diepte-interviews totdat bij 

de analyse hiervan geen nieuwe codes meer gevonden konden worden. Na deze cyclische fase is 

overgegaan naar de laatste en derde stap, het selectief coderen. Hierbij ligt de nadruk op het 

integreren en verbinden van de gevonden codes en hiërarchieën. Hierbij is gekeken naar hoe de 

verschillende codes zich tot elkaar verhouden en een verklaring te vinden voor deze verbanden. 

Bijvoorbeeld: kennis van de klantsituatie wordt door de respondenten in verband gebracht met 

betrokkenheid. In deze fase is dan ook een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd. 

3.7 Kwaliteit van het onderzoek 

De centrale vraag van het onderzoek kan alleen op een juiste manier beantwoord worden wanneer 

de methode van dataverzameling en -analyse aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze 

kwaliteitseisen hebben betrekking op de betrouwbaarheid, de interne validiteit en de 

generaliseerbaarheid van de verkregen data. Ook de analyse van de data moet aan deze 

kwaliteitseisen voldoen. In deze paragraaf staat beschreven hoe in dit onderzoek is geprobeerd de 

kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen.  

3.7.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek gaat over de manier waarop de data beïnvloed zouden 

kunnen zijn door toevallige of onsystematische fouten. Onsystematische fouten kunnen voorkomen 

worden door een meetinstrumenten te gebruiken, dat bij replicatie van het onderzoek dezelfde 

resultaten als uitkomst heeft. De betrouwbaarheid van de metingen kan dus worden vergroot door 

de methoden van dataverzameling zoveel mogelijk te standaardiseren (Boeije, 2005: 145). Om de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek te bevorderen, zijn verschillende maatregelen genomen.  

 Allereerst is er voor de dataverzameling een topiclijst opgesteld, zodat elke respondent in 

ieder geval dezelfde onderwerpen kreeg voorgelegd. Ook zijn vooraf bij de topics een aantal open 

vragen geformuleerd, zodat tijdens de interviews ook zoveel mogelijk op dezelfde manier kon 

worden doorgevraagd. Echter, omdat het onderzoek een semi-gestructureerd design kent, moeten 

bij deze maatregel ook kanttekeningen worden geplaatst (Boeije, 2005: 146). Omdat de data in dit 

onderzoek leidend is, is tijdens het proces van open en axiaal coderen steeds opnieuw beoordeeld of 

de topiclijst moest worden aangepast en welke onderwerpen nader bevraagd moesten worden. Een 

paar topics zijn toegevoegd of veranderd.  

 Tijdens de dataverzameling is bijvoorbeeld in toenemende mate afzonderlijk gevraagd naar 

toegankelijkheid en bereikbaarheid als mogelijke criteria van de kwaliteit van dienstverlening. 



44 
 

Voorheen werden deze als synoniemen beschouwd. Toen bleek dat respondenten onder beide 

begrippen verschillende kenmerken konden verstaan, zijn deze uit elkaar gehaald en apart bevraagd. 

Daarnaast zijn ‘transparantie’ en ‘het hebben van een netwerk’ als items op de topiclijst toegevoegd. 

Dit waren immers ook kwaliteiten die lijnmanagers bleken te waarderen in een dienstverlener. Om 

het bruggetje van HR-verantwoordelijkheden naar behoefte aan dienstverlening gemakkelijker te 

maken, werd de vraag toegevoegd welke HR-vraagstukken momenteel op de afdeling speelden. Deze 

vraag bleek waardevolle informatie op te leveren over de relatie tussen HR-taken en –

ondersteuningsbehoeften. Om dezelfde reden is gevraagd naar de taakstellingen en ervaringen met 

tweedelijns HR-ondersteuning, zowel bij het HR-SSC als bij externe dienstverlener. Tenslotte is de 

vraag toegevoegd wat de lijnmanagers al wisten van de inrichting van het HR-SSC, omdat tijdens de 

eerste paar interviews al bleek dat zij hier niet allemaal van op de hoogte waren.  

 Dat de topiclijst op deze aspecten is aangepast, had als resultaat dat niet elke respondent 

exact dezelfde vragen voorgelegd heeft gekregen. Dit kan ten koste zijn gegaan van de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Uit de interviews is echter gebleken dat de meeste vooraf 

geformuleerde topics weldegelijk relevant bleken tijdens de interviews, waardoor de data onderling 

vergeleken kon worden. Daarnaast is ernaar gestreefd de besproken topics zoveel mogelijk op 

eenzelfde manier te bevragen. Op deze manier is rekening gehouden met de betrouwbaarheid. 

 Ten tweede is tijdens de dataverzameling gebruik gemaakt van opnameapparatuur, zodat  er 

geen data verloren ging en de onderzoeker zich tijdens de interviews op het gesprek kon 

concentreren. Dit komt de betrouwbaarheid van de data ten goede (Boeije, 2005). Tevens zijn alle 

interviews volledig getranscribeerd. Volgens Thiel (2010) is een transcript de meest accurate en 

volledige weergave van een interview. Echter, Boeije merkt hier op dat tijdens de transcriberen van 

de opnamen het informatie verloren gaat, zoals gelaatsuitdrukkingen, houding, toon, ritme en 

intonatie. Omdat deze informatie weldegelijk een rol speelt bij de interpretatie van de gegevens zijn 

notities gemaakt bij de interviews (Boeije, 2005). Notities werden bijvoorbeeld gemaakt wanneer uit 

de intonatie bleek dat een respondent een opmerking anders dan letterlijk bedoelde, bijvoorbeeld 

met een cynische ondertoon. Om ervoor te zorgen dat de bijbehorende tekstfragmenten goed 

geïnterpreteerd konden worden, zijn degelijke notities meegenomen in de data-analyse. 

 De waarborging van de betrouwbaarheid speelt niet alleen een rol bij de dataverzameling, 

maar ook tijdens de analyse. Om de betrouwbaarheid van de analyse te vergroten, schrijft Boeije 

(2005) voor gebruik te maken van bestaande procedures en software. Door alle interviews volledig 

uit te werken en gebruik te maken van het analyseprogramma Nvivo zijn alle interviews op eenzelfde 

manier geanalyseerd. 

  

3.7.2 Validiteit 

Binnen validiteit van een onderzoek kunnen twee soorten worden onderscheiden: interne validiteit 

en externe validiteit. 

3.7.2.1 Interne validiteit 

Interne validiteit is een belangrijke maatstaf voor kwalitatief onderzoek. Interne validiteit is de mate 

waarin de onderzoeker meet wat hij wil meten (Boeije, 2005). In dit onderzoek betekent dat 

concreet dat gemeten moet worden wat de behoefte van lijnmanagers is aan HR-ondersteuning, en 

wat zij ten aanzien van de kwaliteit van ondersteuning verwachten. Als de interne validiteit hoog is 
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en dus gemeten is wat gemeten moest worden, kan hiermee een gedegen antwoord op de 

onderzoeksvraag worden geformuleerd.  

 De interne validiteit is gewaarborgd wanneer de methode van dataverzameling de juiste 

informatie vergaart. Sociaal wenselijk antwoorden kan een belemmering vormen voor de interne 

validiteit, omdat de respondent dan zijn antwoorden aanpast aan wat hij denkt dat de onderzoeker 

wil horen. Op deze manier ontstaat een vertekend beeld van de betekenisgeving. Een andere 

belangrijk aandachtspunt voor de interne validiteit, is de rol van de onderzoeker tijdens de 

dataverzameling en analyse. De onderzoeker moet de informatie op een neutrale manier 

interpreteren (Boeije, 2005), anders worden de data teveel door het perspectief van de onderzoeker 

gekleurd. De interne validiteit van dit onderzoek zal dan ook op deze punten worden beoordeeld. 

 Er is geprobeerd de interne validiteit van het onderzoek te vergroten door sociaal wenselijk 

antwoorden, te reduceren. Om deze reden is voorafgaand aan dit onderzoek een uitgebreide uitleg 

gegeven over de onderwerpen, doelen, en ethische inachtneming van dit onderzoek, zoals in de 

volgende paragraaf beschreven staat. Ook is nadrukkelijk verteld dat er geen goede of slechte 

antwoorden zijn, maar dat het gaat om zijn beleving. Daarnaast is telkens met een respondent 

tegelijk een afspraak gemaakt in een aparte ruimte, zodat niemand anders kon horen wat de 

lijnmanager over de topics te vertellen had. Op deze manier werd geprobeerd de respondent zoveel 

mogelijk ruimte te geven om eerlijk te kunnen zijn over zijn standpunten. 

 Ook was het hierbij belangrijk als onderzoeker om de onderwerpen zo neutraal mogelijk te 

presenteren en niet te laten beïnvloeden door de persoonlijke overtuiging. Hoewel deze 

beïnvloeding nooit geheel te voorkomen is, werd hier wel naar gestreefd. Om deze reden is er zoveel 

mogelijk geprobeerd de eigen mening niet te uiten. Bovendien zijn tijdens de interviews de topics 

ook zoveel mogelijk op een open manier bevraagd. Op deze manier is geprobeerd de uitspraken van 

de lijnmanagers zo min mogelijk te beïnvloeden en daarmee sociaal wenselijk antwoorden te 

voorkomen.  

 Verder is rekening gehouden worden met de interne validiteit door voorafgaand aan het 

onderzoek de verwachtingen van de onderzoeker te noteren. Door deze te noteren is de 

onderzoeker op de hoogte van zijn eigen vooroordelen en kan hiermee expliciet rekening worden 

gehouden tijdens de data-analyse.   

3.7.2.2 Externe validiteit 

De andere soort validiteit, de externe validiteit, gaat over de generalisatie van de 

onderzoeksresultaten. Generalisatie is de mate waarin onderzoeksconclusies tevens gelden voor 

andere, niet-onderzochte situaties. Volgens Boeije (2005: 155) zal een wetenschappelijke 

onderzoeker proberen kennis te vergaren die toegepast kan worden op een breder, abstracter 

niveau dan slechts de geïnterviewde respondenten. Er zijn drie soorten generalisatie: statistische 

generalisatie, theoretische generalisatie en generalisatie op basis van vergelijkbaarheid. 

 Statistische generalisatie is niet mogelijk voor kwalitatief onderzoek, aangezien omvang van 

de steekproef en opzichte van de gehele populatie vaak gering is (Boeije, 2005).  Het is echter niet 

het doel van kwalitatief onderzoek om statistisch generaliseerbare resultaten te krijgen. Zoals 

uiteengezet in paragraaf 3.2 is dit onderzoek van een praktijkgerichte wetenschappelijke aard. Er 

wordt getracht met dit onderzoek advies uit te geven aan het HR-SSC hoe zij hun dienstverlening 

beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun klanten. Dit advies dient dus ter besluitvorming 

voor de directie van één specifieke organisatie. In dit onderzoek wordt daarom getracht meer inzicht 
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te vergaren in de behoeften die lijnmanagers hebben ten aanzien van HR-ondersteuning en de 

diversiteit hierin. Het gaat dus om het begrijpen van de betekenisgeving van een bepaalde groep. 

 Generalisatie door vergelijkbaarheid is wellicht wel mogelijk. Door purposive sampling was er 

immers een onderzoekspopulatie samengesteld met lijnmanagers die allen aan dezelfde criteria 

voldeden. De 308 niet-geïnterviewde lijnmanagers in de populatie zijn dus vergelijkbaar met de 

respondenten. Daarom kunnen de resultaten van dit onderzoek wellicht een indicatie geven wat er 

bij de andere 308 lijnmanagers uit de populatie speelt.  

 Generalisatie door vergelijkbaarheid kan mogelijk ook gelden voor andere lijnmanagers 

binnen de Rijksoverheid. Het HR-SSC kon bij de Rijksoverheid immers worden ingevoerd omdat de 

verschillende kerndepartementen en nauwverbonden organisaties soortgelijke HR-dienstverlening  

af bleken te nemen bij hun –toen nog- specialistische HR-afdelingen. Bovendien kennen alle 

kerndepartementen en nauwverbonden organisaties in wezen dezelfde verantwoordelijkheids-

structuur als Binnenlandse Zaken. Dit impliceert dat de resultaten van dit onderzoek van betekenis 

kunnen zijn voor ook andere kerndepartementen en nauwverbonden organisaties. 

 Ook buiten de Rijksoverheid kan dit onderzoek eventueel een kennisbijdrage leveren.  Ook in 

andere organisaties worden namelijk sinds 2003 (Strikwerda, 2002) HR-Shared Service Centra 

ingericht. In die gevallen zijn er eveneens lijnmanagers die met deze dienstverlening te maken 

krijgen. Wanneer de lijnmanagers van deze organisaties vergelijkbare HR-verantwoordelijkheden 

hebben, is het wellicht ook mogelijk dat de resultaten iets kunnen zeggen over de behoefte van deze 

lijnmanagers. Deze zouden dan immers door vergelijkbaarheid generaliseerbaar kunnen zijn.  

 

3.8 Ethiek 

Het is niet alleen belangrijk na te gaan of een onderzoek de juiste methodische regels toepast, maar 

ook of  het onderzoek ethisch verantwoord is: de respondenten mogen namelijk op geen enkele 

manier door het onderzoek geschaad worden. Het is daarom belangrijk dat dit aspect in acht wordt 

genomen. Ter waarborging van de ethiek van dit onderzoek, is er rekening mee gehouden dat het 

onderwerp van dit onderzoek gevoelig zou kunnen liggen omwille van de sociale relaties binnen de 

organisatie: wanneer respondenten zich kritisch uitlaten over de dienstverlening of onderdelen 

binnen het Ministerie X, zou dit negatieve gevolgen kunnen hebben indien de identiteit van de 

geïnterviewde bekend is. Om deze reden voelen lijnmanagers zich wellicht minder vrij hun mening te 

geven.  

 Om dit te voorkomen, is de data van het onderzoek zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. 

Voorafgaand aan de interviews werden de respondenten ingelicht waarvoor de data gebruikt zou 

worden, en hoe met deze data en de identiteit van de respondent zou worden omgegaan:  er is voor 

gezorgd dat derden geen kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de gemaakte opnames 

dan wel transcripties, of de identiteit van de respondenten;  de namen van de geïnterviewde 

lijnmanagers vervangen door respondentnummers. Daarnaast werden de respondenten om 

toestemming gevraagd voor het gebruik van opnameapparatuur. Na afloop van dit onderzoek 

worden de transcripten en opnames vernietigd. Geen van de respondenten tekende hiertegen 

bezwaar aan. 
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4 Resultaten 

Uit de interviews met de lijnmanager is data verkregen waarmee een antwoord geformuleerd wordt 

op de centrale onderzoeksvraag: Op welke manier kan de door het HR-SSC geleverde P&O-

basisdienstverlening aansluiten bij de behoeften van lijnmanagers aan HR-ondersteuning? In dit 

hoofdstuk zal op deze vraag een antwoord worden geformuleerd. 

 Tijdens het interviewen is een opmerkelijke bevinding gedaan. Als de vraag werd gesteld wat 

de respondenten al wisten van het HR-SSC, bleek meer dan de helft van de lijnmanagers niet op de 

hoogte te zijn van de activiteiten van dit HR-Shared Service Centrum. Sommigen hadden zelfs nog 

nooit van het HR-SSC gehoord: 

 

‘A: wat weet je momenteel al van de inrichting van het HR-SSC? 

R27: Nee. 

A: Geen informatie over gehad? 

R27: Nee. Misschien wel informatie over gehad, maar wat ik al zei op het P-gebied, dat zal 

ongetwijfeld bij ingeschoten zijn. Ik weet het niet.’ 

(Respondent 27, middenmanager van een uitvoeringsorganisatie, 25 tot 30 medewerkers) 

Anderen wisten dat het een Shared Service Centrum was waar HR-dienstverlening werd aangeboden, 

maar konden niet benoemen voor welke HR-dienstverlening ze hier precies konden afnemen. Alleen 

de mensen die al bij het HR-SSC hadden ingekocht of daarmee op een andere manier hadden 

samengewerkt (als beleidsontwerper of leverancier aan het HR-SSC), konden vertellen wat het HR-

SSC precies deed en welke diensten daar konden worden ingekocht.   

 Dat de respondenten niet van het HR-SSC of haar dienstverlening op de hoogte waren, 

betekent voor dit onderzoek dat zij dus niet allemaal over ervaringen met HR-SSC konden vertellen 

en dat niet altijd direct kon worden gevraagd naar wat lijnmanagers precies van het HR-SSC 

verwachten: eerst moest dan worden uitgelegd wat het HR-SSC inhoudt. Dit heeft de resultaten 

beïnvloed in die zin, dat deze lijnmanagers zelf geen betekenis hebben kunnen geven aan wat de 

inrichting van het HR-SSC precies inhoudt. De meeste lijnmanagers hebben echter aangegeven dat 

het hen zelf niet uitmaakt waar de HR-dienstverlening vandaan komt, zolang zij maar goed 

ondersteund worden in hun HR-verantwoordelijkheden. In de interviews is dan ook gevraagd naar 

wat lijnmanagers concreet van tweedelijns HR-dienstverlening verwachten (niet specifiek vanuit het 

HR-SSC): welke diensten zij aangeboden willen zien en wat zij verwachten van een HR-dienstverlener 

ten aanzien van de kwaliteit.   

 Er zal in dit hoofdstuk een antwoord worden geformuleerd op de centrale vraag door eerst 

de deelvragen te beantwoorden. In paragraaf 4.1 zal de eerste deelvraag worden behandeld, 

namelijk: Wat zijn volgens lijnmanagers hun HR-verantwoordelijkheden? Welke HR-rollen vervullen 

zij? Paragraaf 4.2 gaat in op de vraag of lijnmanagers behoefte hebben aan tweedelijns P&O-

basisdiensten, en waardoor deze ontstaat. Hier zal worden beschreven of de lijnmanagers 

belemmeringen ervaren in hun HR-taken, en wat daarvan volgens hen de oorzaak daarnaast wordt 

beschreven wat zij concreet van een dienstverlener als het HR-SSC verwachten. Welke soorten 

dienstverlening het HR-SSC moet aanbieden, komt aan bod in paragraaf 4.2.2. Van welke kwaliteit 

deze dienstverlening moet zijn, staat in paragraaf 4.2.3 beschreven.  
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4.1 HR-verantwoordelijkheid 

De lijnmanagers geven aan dat binnen hun functie twee soorten verantwoordelijkheden bestaan. 

Allereerst hebben zij inhoudelijke, operationele verantwoordelijkheid, waarbij zij de medewerkers 

met hun inhoudelijke expertise aansturen in het beleids- of uitvoeringsdomein waarin zij werkzaam 

zijn. Daarnaast geven alle geïnterviewde lijnmanagers aan dat zij naast hun operationele taken ook 

HR-verantwoordelijkheid hebben.  

De lijnmanagers achten zichzelf HR-verantwoordelijk voor verschillende doelen: ten eerste 

het bevorderen van de prestatie en het welzijn van de medewerkers en ten tweede het anticiperen 

op en implementeren van het centraal HR-beleid. Om HR-verantwoordelijkheden te realiseren, 

voeren de lijnmanagers verschillende taken uit. Sommige van deze taken dragen bij aan meerdere 

doelstellingen. Deze zullen dan per doelstelling weer opnieuw worden besproken.  

 

4.1.1 Bevorderen prestatie en welzijn 

Het eerste HR-doel dat de lijnmanager voor zichzelf ziet, is de prestatie van zijn medewerkers te 

bevorderen. Dit proberen zij veelal te doen door het welzijn van de medewerkers te bevorderen. 

 

‘Wat ik belangrijk vind, is dat mensen gewoon lekker in hun vel zitten. En dat ze vrolijk naar hun werk 

gaan. Anders houdt het geen stand. Als ze het naar hun zin hebben, dan krijgen ze de beste resultaten 

en prestaties.’  (Respondent 4, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 18 werknemers). 

‘A: oké, wat zijn de doelen die je met je HR taken wil nastreven? 

R18: nou sowieso een heldere focus op de doelen van ons als bureau, dat iedereen gefocust is en zijn 

bijdrage levert aan waar wij als bureau verantwoordelijk voor zijn. Een optimale match vinden tussen 

onze competenties en de uitdaging die in het werkveld ligt. Dus de juiste persoon op de juiste plek. 

Een goede sfeer, dat mensen met elkaar samenwerken en actief een bijdrage leveren aan de 

persoonlijke werksfeer. Samen een organisatie maken waarin iedereen het prettig vindt om te 

werken. Eh… Ja, dat is het wel zo.’ (Respondent 18, middenmanager van een beleidsafdeling, 37 

medewerkers). 

 

‘Welzijn? daar zit ik niet primair voor. Natuurlijk wil je dat gewoon, (…)  Je wilt dat iedereen het naar 

zijn zin heeft, dat is punt één. Punt twee is dat als je iedereen wilt laten functioneren, moeten zij het 

ook goed naar de zin hebben, anders functioneren zij niet optimaal. Dus dat loopt allemaal door 

elkaar heen. Je staat hier als afdeling voor een bepaalde klus en die moet gedaan worden. En ja, dat 

moet je goed mogelijk doen, dus dan is het zaak dat je daar goeie mensen voor hebt. En om de 

mensen goed te laten functioneren moeten ze tevreden zijn, moeten ze lekker in hun vel zitten.’ 

(Respondent 12, middenmanager van een beleidsafdeling, 14 tot 15 medewerkers) 

 

Alle lijnmanagers de link tussen de prestatie en het welzijn van hun medewerkers. Verschillende 

taken van de lijnmanager zijn dan ook gericht op het bevorderen van beide aspecten. Om deze reden 

worden deze doelen in deze paragraaf samen besproken. 

 Er zijn verschillende manieren waarop lijnmanagers de prestatie en het welzijn van hun 

medewerkers proberen te stimuleren. Dat begint met het monitoren van zowel de prestatie als het 

welzijn. Om het welzijn en de prestaties van hun medewerkers te kunnen bewaken en hierbij 
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eventuele problemen te kunnen signaleren, vinden lijnmanagers het belangrijk dat zij een continue 

dialoog voeren met hun medewerkers.  De gesprekscyclus is een HR-instrument dat wordt gebruikt 

voor het voeren van deze dialoog.  

 De gesprekscyclus bestaat uit een reeks van drie formele gespreksmomenten per jaar, een 

start-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Elk gesprek in de cyclus heeft daarbij zijn 

eigen functie. Het startgesprek is formeel bedoeld om resultaatafspraken te maken. Het 

functioneringsgesprek dient de voortgang van deze afspraken te monitoren en zo nodig bij te sturen. 

Het beoordelingsgesprek tenslotte is bedoeld ter evaluatie en om jaarlijks conclusies te kunnen 

trekken: zijn de afspraken behaald? Wat ging er goed en wat kan er beter? De meeste managers 

vullen deze gesprekscyclus nog aan met informele gesprekjes, die vaak Bila’s worden genoemd: een 

afkorting voor bilateraal overleg. Deze informele gesprekken vinden zij belangrijk omdat de drie 

formele gespreksmomenten volgens hen te weinig zijn om te weten wat er bij de medewerkers 

speelt.  

 

‘We hebben vorig jaar binnen dit DG, maar dat zal je weten neem ik aan, een andere gesprekcyclus 

ingevoerd, (…) waarbij we dus drie formele gespreksronden hebben gecreëerd: het startgesprek, het 

functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. En wat ik bijvoorbeeld 

vorig jaar heb gemerkt is dat er te veel afhankelijk was van die formele gesprekken, terwijl het heel 

belangrijk is om ook daar tussendoor goed met elkaar in gesprek te zijn van: de kloppen die afspraken 

nog steeds? Want er veranderen altijd dingen. Klopt die afspraak dan ook bij de gewijzigde 

omstandigheden? Of is er dan reden voor om die afspraken aan te passen? En ik probeer nu dus ook 

tussen de formele gesprekken door bijvoorbeeld ook de mensen te spreken, al is het maar een half 

uurtje van: goh, hoe gaat het nu eigenlijk? Ben je op koers? Of moeten we echt dingen anders 

afspreken? Maar dat is wel tijdsintensief. Ik plan nu die informele personeelsgesprekken dus bewust 

in, wat als je ze niet inplant komt het er niet van.’ (Respondent 25, middenmanager van een 

beleidsdirectie, 20 medewerkers) 

Door deze formele en informele gesprekken kan een lijnmanager dus op de hoogte blijven van de 

resultaten die zijn medewerkers behalen, maar ook hoe het met de medewerker gaat. Op basis van 

de informatie die de lijnmanager krijgt tijdens de gesprekken met zijn medewerkers, kan hij besluiten 

waarin hij zijn medewerkers moet bijstaan. 

 Het signaleren en aanpakken van problemen in welzijn en prestaties is volgens de 

lijnmanagers namelijk een belangrijk onderdeel van hun HR-verantwoordelijkheden. Wanneer een 

werknemer namelijk problemen heeft, heeft dit een negatief effect op het welzijn en de prestaties 

van een medewerker. Deze problemen kunnen werk-gerelateerd zijn, maar zich ook afspelen in de 

privésituatie. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn onder andere angst voor baanverlies, ruzies tussen 

collega’s, schulden, scheidingen, ziekten en een negatieve werksfeer. Dit uit zich onder andere in 

ziekmeldingen. Om deze problemen te kunnen aanpakken, is de dialoog tussen de lijnmanagers en 

hun medewerkers erg belangrijk.  

 

 ‘Wat mij opvalt het is beslist geen uitzondering als een medewerker privé problemen heeft. Dat 

gebeurt per jaar… ik denk dat het gemiddeld een op de zes of zo weleens privé problemen heeft die 

doorwerken hier. (…) Wat dan heel belangrijk is, is signaleren. Dus meteen als je het ziet benoemen. 

(….) En dan kun je daar gewoon afspraken over maken.’ 

(Respondent 10,  middenmanager in een uitvoeringsorganisatie, 12 medewerkers) 
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‘R24: Als een van de mensen binnen mijn afdeling ziek is, probeer ik daar zo snel mogelijk contact mee 

te hebben. De afspraak is ook dat als iemand zich ziek meldt, hij mij aan de telefoon krijgt. Als dat niet 

lukt dan probeer ik toch zo snel mogelijk even een moment te vinden waarop hij mij aan de telefoon 

krijgt. Dat is toch primair omdat je interesse hebt en je zorgen maakt als iemand uitvalt. Ik probeer 

ook dan even een afspraak te maken over een moment waarop we weer contact hebben, dat is niet 

omdat mensen wantrouw, maar het heeft wel te maken met de zorg die ook toont dat je iemand mist 

en dat hij sneller aan de slag komt. Gaat het langer duren, dan is het des te meer reden om dat te 

doen. We weten allemaal: dat herstelt wat moeilijker, terugkeer wordt moeilijker, met name door de 

afstand, naargelang de tijd dat je ziek bent. Dus er zijn heel veel redenen dat je contact blijft houden 

wanneer iemand uitvalt. Dus daar besteed ik veel aandacht aan. Ik deel dat ook met collega's heel op 

gepaste wijze. Iedereen leeft er ook in mee. is er iemand langer weg dan wordt er gecollecteerd en 

gaat een bloemetje bij. Dat zijn allemaal hele kleine dingen maar het helpt wel. Dat is mijn taak het is 

mijn taak om ervoor te zorgen dat als iemand uitvalt zich daarbij ondersteund voelt. Kan ook zijn dat 

iemand… Dat het in de werksfeer speelt, dan moet je met een bedrijfsarts een keer communiceren om 

te kijken wat je eraan bij kan dragen om dat op te lossen. Dus er zijn heel veel dingen die direct zelf 

kunnen doen en dat zit heel erg in de zorg voor de medewerker.’’ 

(Respondent 24, middenmanager van een beleidsdirectie, 15 tot 20 medewerkers) 

 

 ‘Ja, dat is eens per maand, het sociaal medisch team, SMT. Dat heeft ook de directie of elke 

organisatie heeft zo zijn eigen sociaal medisch team, SMT heet dat. Daar worden gewoon mensen 

besproken die om wat voor reden dan ook in beeld zijn omdat ze of vaak ziek zijn of langdurig ziek zijn 

of ze hebben geldproblemen of misschien wel gezinsproblemen, er kan van alles gebeuren: je heb 

mensen te maken. En ja het kan wel eens keer misgaan, dat is redelijk en als de werkgever daar nu 

last van krijgt, ja dan vind ik dat de werkgever zich er ook mee moet gaan bemoeien. Ja, ik heb ook 

wel eens meegemaakt dat iemand zo in de schulden zat dat hij daar niet meer goed door kan werken, 

want iemand vindt dat zo vreselijk. Ja, dan hebben we daar last van natuurlijk. En dan bemoei ik me 

daarmee. Maar als je problemen weet op te lossen, zonder dat ik daar last van heb als werkgever, 

dan bemoei ik me niet met je.’  

(Respondent 9, middenmanager van een uitvoeringsorganisatie, 29 werknemers) 

 

Het citaat van respondent 9 illustreert de bevinding dat de lijnmanagers alleen ingrijpen wanneer de 

problemen zich uiten op de werkvloer en de sfeer of de prestatie van de afdeling beïnvloeden. Op 

deze manier tracht de lijnmanager de prestaties en het welzijn op zijn afdeling te waarborgen.  

 Een andere strategie die de lijnmanager hanteert om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers 

blijven presteren en gemotiveerd zijn, is het blijven ontwikkelen van de medewerkers. Bij 

ontwikkeling wordt gekeken naar mogelijkheden om de medewerker meer uit te dagen. Het kan 

zowel zijn dat de medewerker meer (kan blijven) leren over zijn vakgebied zodat zijn prestaties 

verbeteren, maar ook kan hij aan zijn persoonlijke competenties werken. Dit laatste aspect draagt 

volgens de lijnmanagers voornamelijk bij aan het welzijn van de medewerkers.  

 

 ‘De medewerker moet zich ontwikkelen. Dus hij moet steeds meer kunde en kennis hebben, waardoor 

hij ook zelf kan doorgroeien... We geven heel veel cursussen aan de medewerkers. Bijvoorbeeld de 

cursus beleidskunde of presenteren, dat soort cursussen. Maar die hebben ook tot doel om wat ze nu 

doen, beter te doen. Dus als iemand van nature heel verlegen is, dan is het wellicht goed om een 
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cursus communicatie te doen, presenteren. Het helpt zo iemand in zijn eigen ontwikkeling, maar dat 

helpt de organisatie ook. (…) Daar hebben wij met zijn allen lol van maar zo iemand heeft er zelf ook 

lol van.’ (Respondent 1, middenmanager van een beleidsdirectie, 10 tot 15 medewerkers) 

   

De gedachte hierachter is dat ontwikkeling leidt tot welzijn. Dat draagt vervolgens weer bij aan hun 

prestaties. Om ontwikkeling mogelijk te maken, stelt de lijnmanager zich coachend en faciliterend 

op. Dit betekent concreet dat hij in gesprek gaat met de medewerker over zijn loopbaan en 

loopbaanwensen, en zoekt samen met de medewerker uit wat de mogelijkheden hierin zijn. Ook 

hiervoor wordt de gesprekscyclus ingezet. Daarnaast kan de lijnmanager opleidingen en cursussen 

aanbieden, (interne) stages of projecten zoeken en daartoe netwerken met andere leidinggevenden.  

 Kortom, de lijnmanagers voelen de HR-verantwoordelijkheid ervoor te waken dat zijn 

afdeling voldoende presteert en dat de medewerkers tevreden zijn. Hiertussen proberen zij een win-

winsituatie te creëren. Dit doen zij enerzijds door hun medewerkers te coachen in hun ontwikkeling. 

Anderzijds doen zij dit door de prestaties en het welzijn van hun medewerkers te monitoren. Hierbij 

achten de lijnmanagers het voeren van formele en informele gesprekken erg belangrijk. Zo kunnen 

eventuele problemen immers worden gesignaleerd. Wanneer er problemen zijn moet de lijnmanager 

deze aanpakken om ervoor te zorgen dat de prestaties en het welzijn van de afdeling en individuele 

medewerkers gewaarborgd blijven. 

 

4.1.2 HR-Beleidsontwikkeling, anticipatie en implementatie 

HR-beleid 

Wanneer de lijnmanagers wordt gevraagd of in hoeverre zij vanuit hun functie invloed hebben op 

HR-beleid, geven de zij aan hier zelf weinig invloed op te hebben. Dit wordt bijvoorbeeld door 

respondent 4 en 3 onder woorden gebracht: 

 

‘A: We hadden het net al over HR-taken. In hoeverre dragen uw HR-taken bij aan de HR-strategie 

binnen de [directie] bijvoorbeeld? 

R4: Niet. Nee, niet. Ik heb wel eens gevraagd waarom er maar één functioneringsgesprek op jaarbasis 

plaatsvindt. Ja, dat is zo gekozen zeggen ze. Ik heb al aangegeven, als jullie het willen dan wil ik er 

best aan meehelpen om een wat zwaardere cyclus op te zetten. Maar tot nu toe is daar nog geen 

gehoor aan gegeven. Ik zou dat wel erg op prijs stellen, want je zit wat korter op de mensen en je ziet 

beter de ontwikkelingen van de mensen. Maar daar is blijkbaar geen behoefte aan binnen Ministerie 

X.’  

(Respondent 4, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 18 medewerkers) 

‘A: en levert u wellicht ook nog een bijdrage aan de HR strategieën binnen…  

R3: nee, dat denk ik niet. Indirect…. (…) Ja ik heb een rechtstreekse band met HRM afdeling op 

operationeel niveau, maar over hun beleid, daar heb ik bijna geen invloed op. Daar praten we 

eigenlijk ook nooit over dus. Ja, uit irritatie geef ik het wel een keer aan van: Goh, wat jammer nou 

dat het niet zus en zo is geregeld. Maar, nee daar praten we eigenlijk niet over. Ik in ieder geval niet.’ 

(Respondent 3, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 20 medewerkers) 
 



52 
 

Als verklaring hiervoor geven de respondenten de hiërarchische structuur binnen Ministerie X. Een 

enkeling heeft vanuit een andere rol invloed op het HR-beleid, bijvoorbeeld als plaatsvervangend 

directeur. De meeste respondenten geven overigens aan dat zij deze gang van zaken prima vinden. 

Zij vertellen niet (alle) onderdelen van het HR-beleid te kennen  en ook geen behoefte te voelen hier 

invloed op uit te oefenen.  

 De respondenten geven wel aan dat ze nadenken over de toekomst van hun afdeling, en hoe 

daar te komen door middel van het centraal geformuleerde HR-beleid. Een HR-verantwoordelijkheid 

die de lijnmanager daarom voor zichzelf ziet, is dat hij met zijn afdeling anticipeert op het HR-beleid 

van de toekomst en dat hij bepaalt hoe dat gebeurt. Een lijnmanager dient ervoor te zorgen dat zijn 

afdeling zich proactief aanpast aan veranderingen op het gebied van HR, en hierop wordt voorbereid.  

 Een van deze veranderingen is bijvoorbeeld de algemene bezuinigingstendens binnen de 

Rijksoverheid die ook doorwerkt in HR. Door deze krimptaakstelling moet er worden bezuinigd op 

personeel. Op dit gebied moeten dus reorganisaties gaan plaatsvinden. Sommige afdelingen worden 

hierbij compleet wegbezuinigd, of afdelingen krijgen een andere functie. Op deze veranderingen in 

het HR-beleid proberen de lijnmanagers te anticiperen: 

 

R5: Nou, we waren/zijn zelf uitvoerend bezig, maar worden steeds meer regisseur van processen. 

Nou, dat vraagt andere kwalificaties en competenties. Dus daar zal je met HR ook iets mee moeten. 

A: Hoe maakt u daar precies een afweging in? 

R5: Nou wat we proberen te doen is dan te bedenken welk formatieplaatje past op de toekomstige 

organisatie die we voor ogen hebben, nou, daar komt de langetermijnvisie uit. Dan kijk je naar wat je 

nu, welke kwalificaties en mensen heb ik nu en zijn die in staat om die transitie te maken? Nou als dat 

zo is dan is het mooi, want dan kunnen we met het personeelslid zelf in discussie gaan van: ‘hé, we 

zien een andere toekomst voor je, wat vind je daarvan?’ En die persoon moet je ook begeleiden van 

de ene naar de andere rol. En de andere route is de samenstelling van de club aanpassen en nieuwe 

mensen aanstellen. Dat is best een intensief proces, maar dat is wel wat er gebeurt’. (Respondent 5, 

middenmanager van een uitvoeringsorganisatie, 29 medewerkers) 

Andere HR-beleidsveranderingen waar de lijnmanagers op zeggen te anticiperen, zijn bijvoorbeeld 

het Nieuwe Werken, de digitalisering van HR en resultaatgericht en ‘lean en mean’ werken. 

 Een manier waarop lijnmanagers met hun afdelingen trachten te anticiperen op het HR-

beleid van de toekomst, is het creëren van draagvlak. Dit draagvlak wordt gecreëerd doordat de 

lijnmanagers de (verwachte) impact van HR-beleid vertaalt naar het niveau van de afdeling. Op deze 

manier kunnen de medewerkers de verandering beter begrijpen en hun gedrag daar zo goed 

mogelijk op aanpassen. De lijnmanagers proberen deze informatie op een zo transparant mogelijke 

manier te brengen. Soms gaat het ook over het geruststellen van het personeel, of het activeren van 

de medewerker. De lijnmanagers vertalen dus de informatie zodat deze aansluit bij de beleving van 

de werknemers en de afdeling zo kan anticiperen op het HR-beleid. 

 Om te kunnen anticiperen op het toekomstig HR-beleid is het ook de verantwoordelijkheid 

van de lijnmanager te bepalen in hoeverre hun medewerkers kunnen functioneren in de ’afdeling 

van de toekomst’. Wanneer zij immers inzicht hebben in hoeverre hun medewerkers voldoen aan 

bijvoorbeeld nieuwe functie-eisen, weten lijnmanagers of ze daar nog in moeten bijsturen. In 

hoeverre de medewerkers in de nieuwe situatie meekunnen, wordt bepaald aan de hand van de 

personeelsschouw. Dit is een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelcapaciteiten van de 

medewerkers, waarbij elke medewerker een cijfer van 1 tot en met 5 krijgt. Aan de hand van dit cijfer 
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wordt bepaald in hoeverre een medewerker kan voldoen aan de doelstellingen van de afdeling van 

de toekomst. Het is aan de lijnmanager om zijn personeelsleden hierop te beoordelen en besluiten te 

nemen ten aanzien van het blijven of vertrekken van hun medewerker. Op deze manier tracht een 

lijnmanager in te spelen op het HR-beleid dat komen gaat.  

 Wanneer aan de hand van deze personeelsschouw blijkt dat er medewerkers op de afdeling 

zijn waarvan de competenties niet geheel aansluiten bij de nieuwe taken of functieprofielen op de 

afdeling, komt de lijnmanager in actie: de uitkomst van de personeelsschouw wordt individueel in de 

gesprekscyclus besproken en er wordt een ontwikkelplan opgesteld zodat de medewerker toch mee 

kan in de afdeling van de toekomst. Ook hierbij is het ontwikkelen van medewerkers dus belangrijk. 

Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen of het regelen van stages en uitwisselingsprojecten 

tussen directies kunnen werknemers zich breder oriënteren.  

 Een ander instrument waarmee lijnmanagers proberen te anticiperen op bijvoorbeeld 

reorganisaties en personeelsreducties, zijn mobiliteitstrajecten. Deze worden ingezet om mensen 

naar een andere baan te begeleiden, hetzij elders binnen het Rijk, hetzij daarbuiten wanneer blijkt 

dat medewerkers niet geschikt bevonden worden of niet in staat zijn dezelfde ontwikkeling door te 

maken als de afdeling. 

 

‘Aan de andere kant dreigt natuurlijk die taakstelling. Wat tot hele formalistische besluitvorming zal 

leiden, hè, daarom ben ik natuurlijk ook best hard. Dat moet, die rol speel ik natuurlijk tegelijkertijd 

en dat mensen waarvan ik denk: nou over vijf jaar is er geen plek meer voor jou binnen de [directie], 

daarmee ben ik ook echt met een hard mobiliteitstraject bezig om ze naar een andere baan te 

begeleiden buiten [de directie]’.  

(Respondent 3, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 20 medewerkers). 

 

Dus ook wanneer de personeelsschouw uitwijst dat een medewerker onvoldoende competenties 

heeft op mee te kunnen in het nieuwe HR-beleid, wordt een ontwikkeltraject geboden. Deze 

medewerkers zullen namelijk op zoek moeten naar een nieuwe functie. Door hen de kans te bieden 

nieuwe competenties en vaardigheden te leren, beoogt een lijnmanagers de kans voor deze 

medewerker te verhogen om een nieuwe baan te vinden. Kortom, de lijnmanager ziet het tevens als 

een van zijn HR-verantwoordelijkheden om te anticiperen op toekomstig HR-beleid.  

 

Een andere HR-verantwoordelijkheid van de lijnmanager is het implementeren van het 

(huidige) HR-beleid. Van dit HR-beleid noemen de lijnmanagers verschillende voorbeelden. Allereerst 

moeten de lijnmanagers Het Nieuwe Werken implementeren. Dit betekent dat de medewerkers 

voortaan plaats- en tijdonafhankelijk moeten gaan werken. Ten tweede moeten lijnmanagers zorgen 

voor een toename in de digitalisering van het werk: medewerkers moeten in plaats van analoge 

archieven en databases nu zoveel mogelijk digitale equivalenten aanleggen. Ook moet de 

communicatie tussen medewerkers steeds meer online gaan verlopen. Ten derde moeten 

lijnmanagers HR-beleid implementeren dat resultaatgericht en ‘Lean en Mean’ werken voorschrijft. 

Dit betekent dat lijnmanagers ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers meer gefocust zijn op het 

resultaat van hun werkzaamheden en daarnaast moeten zorgen dat zij op een efficiënte manier tot 

dit resultaat komen. Om dit HR-beleid ten uitvoer te brengen, hebben lijnmanagers de 

verantwoordelijkheid erop toe te zien dat het HR-beleid op hun afdeling wordt nageleefd.  



54 
 

 Een strategie die bijdraagt aan het implementeren van HR-beleid, is het geven van het goede 

voorbeeld. De lijnmanagers geloven dat wanneer zij hun werknemers laten zien dat zij voorstander 

zijn van het (nieuwe) HR-beleid, hun medewerkers deze houding zullen overnemen.  

 

‘Als leidinggevende heb je natuurlijk best wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Mensen kijken toch 

wel een beetje tegen je op. Want je bent toch wel hun baas: je beoordeelt hen, je beloont hen. Dus op 

het moment dat je zegt van dit [het nieuwe HR-beleid] gaat niet werken, en dat gaan we niet doen 

enzovoorts enzovoorts, dan krijg je natuurlijk wel een tegenstreverige cultuur en ook een zure cultuur 

waarschijnlijk, en op het moment dat je erg enthousiast en positief over bent dan draag je natuurlijk 

echter bij aan hun bereidwilligheid. Dat zijn onder meer indirecte gevolgen van het manager zijn, 

waarvan je wel terdege rekening moet geven.’ 

 (Respondent 2, middenmanager bij een beleidsdirectie, 11 Medewerkers) 

Op deze manier trachten de lijnmanagers het HR-beleid te implementeren binnen hun afdeling. 

Een van de taken waarmee lijnmanagers die bijdraagt aan de implementatie van het centrale 

HR-beleid, is het doen van de personeelsadministratie. Die administratie houdt voor de lijnmanager 

in dat hij medewerkersaanvragen controleert en goedkeurt conform de huidige HR-regelgeving 

binnen de Rijksoverheid. Dit zijn bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, bijzonder verlof, ziekteverzuim, 

(reis)declaraties en studieovereenkomsten. Door deze administratie kan hij erop toezien dat de 

regels worden nageleefd. Ook bij het aannemen en ontslaan van personeel is de lijnmanager 

verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de procedures conform het HR-beleid, de cao en het ARAR 

verlopen. Daarnaast valt de verslaglegging van de gesprekscyclus en besluitvorming omtrent de 

beloning van de medewerkers onder de HR-verantwoordelijkheid van de lijnmanager.  

 

‘Het vullen van het dossier is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de medewerker en de manager, 

allebei. Maar de manager zeker want die moet erop toezien dat er op een gegeven moment op tijd, in 

P-direkt, dat valt niet mee, maar dat op tijd dingen in het systeem komen, dat je natuurlijk je 

verslagen compleet hebt en uitgevoerd zijn.’ 

(Respondent 11,  teamleider bij een beleidsafdeling, 13 tot 15 medewerkers) 

 

Wanneer een lijnmanager twijfelt welke regels van toepassing zijn op specifieke gevallen, kan hij dit 

overleggen met het MT (Management Team) of het SMT (Sociaal Medisch Team).  

 Kortom, behalve dat de lijnmanagers dus de prestatie en het welzijn van hun medewerkers 

trachten te optimaliseren, hebben zij ook verantwoordelijkheden die het HR-beleid aangaan. Hoewel 

zij zeggen geen invloed uit te oefenen op de formulering het centrale HR-beleid, zien lijnmanagers 

het wel als hun taak om op toekomstig HR-beleid te anticiperen. Dit doen zij door draagvlak te 

creëren onder hun medewerkers door ontwikkelingen in het HR-beleid te vertalen naar haar 

praktische uitwerking op de afdeling. Ook voeren zij een personeelsschouw uit om te kunnen 

beoordelen of hun medewerkers voldoende competenties hebben voor de ‘afdeling van de 

toekomst’. Wanneer dit niet het geval is stuurt de lijnmanager op ontwikkeling van de medewerkers 

om ze ofwel bij de nieuwe ontwikkelingen van de afdeling aan te laten sluiten, ofwel ze breder 

inzetbaar te maken om elders een nieuwe functie te zoeken  

Daarnaast voelen lijnmanagers zich verantwoordelijk voor het implementeren van HR-beleid.  

Voorbeelden van HR-beleid dat zij recentelijk implementeren, zijn Nieuwe Werken, de digitalisering, 

resultaatgericht en ‘Lean en Mean’ werken. Om HR-beleid te kunnen implementeren, geven 
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lijnmanagers het goede voorbeeld. Wanneer zij zich positief uitlaten ten opzichte van het HR-beleid, 

trachten dit positieve beeld over te dragen op de medewerkers. Daarnaast monitort de lijnmanager 

in hoeverre het HR-beleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Om deze reden doen zij de HR-

administratie en controleren zij aanvragen van de medewerker. 
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4.2 Behoefte aan tweedelijns P&O-dienstverlening 

In deze paragraaf zal antwoord geven op de tweede deelvraag en derde deelvraag. Allereerst wordt 

de tweede deelvraag behandeld: hebben lijnmanagers behoefte aan tweedelijns P&O-basisdiensten, 

en waarom?  

4.2.1 Behoefte aan HR-ondersteuning? 

De respondenten geven aan inderdaad behoefte te hebben aan ondersteuning in hun HR-taken. Over 

het algemeen wordt door de lijnmanagers aangegeven dat zij over afdoende kennis en vaardigheden 

beschikken om de reguliere HR-taken ten uitvoer te kunnen brengen. In de incidentele, complexe HR-

situaties geven zij aan (bijna) altijd HR-ondersteuning nodig te hebben.  

 De reden dat zij behoefte hebben aan HR-ondersteuning, is dat de lijnmanagers aangeven 

zelf geen specialistische kennis en vaardigheden in huis te hebben om specifieke of complexe 

gevallen te kunnen afhandelen. Met complexe gevallen worden HR-zaken bedoeld als onder andere 

arbeidsjuridische conflicten en procedures, mobiliteitstrajecten of Wet Poortwachter. De 

lijnmanagers zijn vaak naar hun leidinggevende positie doorgegroeid vanuit de inhoud, waarbij zij 

voor het eerst in aanraking kwamen met HR. Daarnaast hebben zij geen specifieke opleiding in HR 

gehad, waardoor het hen aan kennis op dit gebied ontbreekt. De meeste lijnmanagers hebben door 

ervaring in hun functie weldegelijk HR-kennis en –vaardigheden opgedaan. Echter, doordat zij slechts 

incidenteel met complexe gevallen te maken hebben, weten zij hier niet genoeg vanaf om deze HR-

vraagstukken zelf op te lossen.  

 

‘Nou, ik, als iemand echt totaal niet functioneert of gigantische problemen heeft of je zou juridisch… 

Ja die deskundigheid heb ik niet dus dat is iets wat je dan echt van het expertisecentrum in zou 

moeten huren. En wat ik ook wel merk is dat als echt loopbaanbegeleiding nodig is, een stap verder 

van: iemand zit helemaal niet op zijn plek, dan vraag ik ook altijd gewoon anderen.’ 

(Respondent 10, middenmanager bij een beleidsdirectie, 12 werknemers) 

 

Wanneer lijnmanagers constateren dat een HR-vraagstuk te complex is om (volledig) zelfstandig op 

te lossen, willen zij hierbij graag ondersteund worden. Hierbij schakelen zij in eerste instantie de 

eerstelijns HR-adviseur in.  

Pas wanneer de eerstelijns HR-ondersteuning niet aanwezig is of niet voldoende kennis heeft 

over het vraagstuk, geven lijnmanagers aan hulp nodig te hebben van een tweedelijns HR-

ondersteuning. Het verschil tussen de eerste en de tweede lijn is volgens de lijnmanagers dan ook 

dat de eerstelijns HR-adviseur meer een generalist is, en de tweede lijn gespecialiseerd is (in een 

bepaald gebied van) HR. Met andere woorden, lijnmanagers hebben dus aangegeven alleen specifiek 

behoefte te hebben aan tweedelijns HR-ondersteuning wanneer zij zelf en de eerstelijns HR-

ondersteuner door kennisgebrek niet in staat zijn een vraagstuk (volledig) zelf op te lossen. In dat 

geval hebben zij behoefte aan een specialist.  

 De lijnmanagers noemden geen andere factoren die direct van invloed zouden zijn op hun 

behoeft aan tweedelijns P&O-dienstverlening. Ook wanneer gevraagd werd naar motivatie, tijd en 

werkdruk (factoren die volgens de literatuur zouden kunnen bijdragen aan behoefte aan 

dienstverlening) werden deze niet gezien als aanleiding/reden om tweedelijns HR-dienstverlening af 
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te nemen. De meeste lijnmanagers werkzaam bij de beleidsdirecties vertelden over het algemeen 

genoeg tijd te hebben om hun HR-verantwoordelijkheden uit te voeren. De lijnmanagers in 

uitvoeringsorganisaties daarentegen gaven aan dat zij door de inhoudelijke werkdruk daarvoor 

regelmatig te weinig tijd hadden. Dit probeerden zij op te lossen door hun HR-taken efficiënter te 

organiseren of hulp bij de eerste lijn in te roepen. Geen van de lijnmanagers heeft dit gebrek aan tijd 

echter in verband gebracht met hun behoefte aan specialistische tweedelijns HR-ondersteuning. Ook 

het topic motivatie, de mate waarin zij zin hadden hun HR-werkzaamheden uit te voeren. werd 

besproken in verband met de behoefte aan tweedelijns HR-ondersteuning. De lijnmanagers hebben 

echter aangegeven dat motivatie geen doorslaggevende rol speelt bij de beslissing HR-ondersteuning 

in te schakelen. Hieruit blijkt dus dat bij een lijnmanagers de behoefte aan tweedelijns ondersteuning 

alleen ontstaat wanneer een lijnmanager een gebrek ervaart aan specialistische kennis en 

vaardigheden. 

 

4.2.2 Soorten dienstverlening 

In deze paragraaf zal tevens de derde deelvraag centraal staan: Wat zijn de behoeften van 

lijnmanagers ten aanzien van tweedelijns P&O-basisdienstverlening? Wat verwachten deze 

lijnmanagers van een HR-ondersteuner? Allereerst wordt ingegaan op de vraag in welke specifieke 

HR-(kennis)gebieden lijnmanagers diensten aangeboden willen zien. Vervolgens wordt ingegaan op 

de kwaliteit van dienstverlening en met name de factoren die volgens de lijnmanagers deze kwaliteit 

bepalen.  

 Aan welke P&O-basisdiensten hebben lijnmanagers behoefte? Wanneer werd gevraagd op 

welke inhoudelijke gebieden het HR-SSC diensten zou moeten aanbieden, benoemen de 

respondenten verschillende soorten specialismen, die in te delen zijn in vier verschillende 

categorieën. Dit zijn advies, hulp bij ziekte en re-integratie, mobiliteit en leren en ontwikkelen. 

4.2.2.1 Advies 

Op het gebied van arbeidsjuridisch advies zouden de lijnmanagers graag bijgestaan willen worden 

ten aanzien van het ARAR, het Algemeen Rijksambtenarenregelement. Zij zeggen deze kennis immers 

zelf niet (voldoende) paraat of überhaupt in huis te hebben. Dit specialisme wordt door lijnmanagers 

essentieel geacht om arbeidsconflicten te kunnen oplossen, hetgeen zij als onderdeel zien van hun 

HR-verantwoordelijkheden. Conflicten op de werkvloer kunnen ervoor zorgen dat er spanningen 

ontstaan, die een negatief effect hebben op het welzijn en de prestaties van de werknemers. Met 

deze problematiek hebben verschillende lijnmanagers te maken (gehad).  

 De lijnmanagers die al bekend waren met het HR-SSC, hebben al gebruik gemaakt van één of 

meer van de volgende diensten: conflictbemiddeling, arbeidsjuridische bewaartrajecten (bijvoorbeeld 

bij ontslag en conflicten rondom promotie en salaris), Organisatie en Formatieadvies (O&F) en 

Toepassen Functiegebouw Rijk. De lijnmanagers die voorafgaand aan de interviews niet op de hoogte 

waren van het HR-SSC hebben aangegeven soortelijke dienstverlening bij HR-leveranciers uit de 

markt te hebben ingekocht. De meeste lijnmanagers zouden deze diensten graag aangeboden zien 

bij het HR-SSC. Enkele lijnmanagers hebben echter zelf ook aangegeven dat hun DG nog een afdeling 

heeft die zelf O&F-rapporten maakt, dus daar geen ondersteuning van het HR-SSC bij nodig hebben. 

Ook geven lijnmanagers aan dat zij al ondersteuning krijgen in de P&O-administratie  door P-direkt, 

dus dit niet meer bij het HR-SSC te verwachten.  
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 De lijnmanagers merken op dat zij aan tweedelijns HR-advies incidenteel behoefte hebben. 

Alleen als er een reorganisatie speelt, hebben lijnmanagers bijvoorbeeld een O&F-rapport nodig. 

Hetzelfde geldt voor arbeidsjuridisch advies en conflictbemiddeling: dit is nodig wanneer er een 

geschil op de afdeling speelt, dat niet door de lijnmanager zelf opgelost kan worden. Het is dan ook 

moeilijk te voorspellen wanneer zij deze diensten nodig zullen hebben, dus flexibiliteit van de 

dienstverlener is hierin gewenst. Daarnaast hebben de respondenten die bekend zijn met de 

dienstverlening van het HR-SSC aangegeven dat volgens hen in de huidige producten- en 

dienstencatalogus van het HR-SSC geen adviesdiensten inhoudelijk ontbreken. De huidige producten- 

en dienstencatalogus op het gebied van tweedelijns HR-advies wordt dus volledig geacht.  

4.2.2.2 Hulp bij ziekte en re-integratie 

Zoals besproken in 4.1.1 hebben lijnmanagers de verantwoordelijkheid problemen aan te pakken 

wanneer deze zich voordoen op de afdeling en invloed hebben op het welzijn en de prestaties van 

hun medewerkers. Deze problemen kunnen resulteren in ziekteverzuim. De lijnmanagers geven aan 

dat zij graag ondersteuning zouden willen die hen helpt een zieke medewerkers weer aan het werk 

te krijgen. De lijnmanagers zitten al bij het SMT, maar geven aan dat een tweedelijns dienstverlener 

daarbij goede ondersteuning kan bieden, omdat zij de uitvoering van specifieke 

gezondheidsvraagstukken dan uit handen kunnen geven. Zowel de lijnmanagers die het HR-SSC  nog 

niet kenden als de lijnmanagers die hier wel bekend mee waren, noemden soortgelijke voorbeelden 

van dit soort dienstverlening.  Dit zijn bijvoorbeeld arbo-dienstverlening, consultatie bij de 

bedrijfsarts, individuele consultatie voor medewerkers, advies bij Poortwachtertrajecten en 

reïntegratieadvies. Ook hierbij geven enkele respondenten aan dat dit soort dienstverlening alleen 

nodig is, wanneer de HR-situatie op een afdeling daarom vraagt. Bijvoorbeeld: Wet Poortwachter is 

alleen aan de orde bij zieke werknemers, en psychosociale opvang en 24-uurs crisisopvang wanneer 

zich een acuut medisch probleem voordoet.  

R2: Poortwachter discussies. 

A: heeft u daar al ervaring mee? 

R2: ja. En daar heb ik dus echt HRM ondersteuning bij nodig.  

A: Ja, waarom? 

R2: dat is hartstikke ingewikkeld! En je kan het nog wel begrijpen wat ongeveer de bedoeling is, maar 

er zitten natuurlijk ongelooflijk veel valkuilen met name in dat soort projecten, die je maar moeilijk 

kunt overzien. Omdat je dat maar eens, mag je hopen, in de zoveel jaar tegenkomt. Maar deze 

mensen zijn én ziek én er gebeurt van alles met ze, en ze willen afgekeurd worden of juist niet. En eh, 

ze hebben ook eigen belangen, die absoluut niet in lijn hoeven te zijn met de organisatie belangen… 

(Respondent 2, middenmanager bij een beleidsdirectie, 11 medewerkers) 

 

In de categorie Arbeid en Gezondheid geven de respondenten die het HR-SSC kennen aan dat zij 

geen producten of diensten kunnen bedenken die ontbreken in de huidige producten- en 

dienstencatalogus waarin zij wel graag ondersteund willen worden. Zij beschouwen het huidige 

aanbod op dit inhoudelijk gebied dus als volledig.  

4.2.2.3 Mobiliteit 

Mobiliteit is het onderwerp waar lijnmanagers het meest zelf over beginnen als het op hun behoefte 

aan ondersteuning aankomt. Dit komt door de huidige omstandigheden van Ministerie X, gezien de 

krimptaakstelling en reorganisaties die momenteel spelen. De lijnmanagers zien het als hun 
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verantwoordelijkheid te anticiperen op deze ontwikkelingen en de medewerkers die (nog) niet 

voldoende competenties hebben om aan de (nieuwe) functie-eisen te voldoen, te ontwikkelen. 

Daarmee willen ze de medewerker ofwel voorbereiden op de nieuwe eisen, ofwel op een nieuwe 

functie. Hierin zouden zij graag ondersteund willen worden.  

 De respondenten geven aan dat zij vanuit het HR-SSC met name begeleiding zouden willen in 

het matchingsproces. Het HR-SSC zou hiervoor een job board kunnen ontwikkelen: een transparante, 

interne vacaturesite, waarop door zowel medewerker als manager oproepen worden geplaatst. Ook 

actieve bemiddeling zien de respondenten als lucratieve dienst voor het HR-SSC:  

 

‘R3: Waar ik heel veel last van heb eigenlijk, schiet me nu te binnen… Ik wil iemand naar buiten 

krijgen, en dan moeten we echt het traject in. We hebben met elkaar afgesproken dat we mensen van 

baan tot baan begeleiden, ja, dat betekent nogal wat. En ik zou het heel fijn vinden als er een bureau 

komt of een persoon of een… Die zijn er hier nu ook wel trouwens, er zijn twee als interim 

outplacement, of nee, hoe heten die mensen? Mobiliteitsadviseurs, die gewoon dat soort trajecten 

kunnen aanjagen. Die bijvoorbeeld de vacatures bijhouden, een vacature krant maken of een 

vacature publicatiebord. Die gewoon allemaal praktische dingen doen, die echt outplacement 

begeleiden. Of een gedwongen ontslag, disfunctioneringstrajecten coördineren. En die expertise zie ik 

hier niet…. Ja die staat er wel tussen, maar die zou ik veel harder benoemen ook. Want wij moeten zo 

meteen afscheid nemen van 200 à 300 man.’  

(Respondent 3, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 20 werknemers) 

 

De lijnmanagers geven dus aan dat mobiliteitsondersteuning voor hen van groot belang is. De 

diensten matching tijdelijke interne arbeidskrachten, arbeidsbemiddeling en loopbaanbegeleiding 

worden daarom belangrijk gevonden. Wanneer in de toekomst weer ruimte is voor nieuwe 

werknemers, dan sluiten zij niet uit hiervan gebruik te zullen maken.  

4.2.2.4 Leren en ontwikkelen 

Ondersteuning op het gebied van opleiding en ontwikkeling achten de lijnmanagers essentieel. 

Ontwikkeling zien de lijnmanagers immers als een instrument om zowel de prestaties en het welzijn 

van de medewerkers te kunnen bevorderen, als te anticiperen op het huidige HR-bezuinigingsbeleid. 

Met ontwikkeling willen zij dan ook hun werknemers beter laten presteren, hun welzijn verhogen en 

hen breder inzetbaar maken. Het doel hiervan is immers dat de medewerkers mee kunnen in nieuwe 

ontwikkelingen van de afdeling, bijvoorbeeld aan de orde bij een reorganisatie. Wanneer dit niet 

mogelijk is, kan een medewerker die breed inzetbaar is elders in of buiten de organisatie naar een 

nieuwe functie solliciteren. Dit laatste doel werd door de respondenten het meest benoemd als 

reden om HR-dienstverlening af te willen nemen. Dit heeft te maken met de huidige 

krimptaakstellingen. 

 Wanneer wordt gevraagd welke opleidingen en cursussen concreet moeten worden 

aangeboden, blijkt dat de lijnmanagers trainingen zouden willen in persoonlijke en professionele 

vaardigheden voor alle medewerkers. Trainingen die genoemd worden in de categorie persoonlijke 

en professionele vaardigheden, zijn bijvoorbeeld presentatietraining en functioneringsgesprekken 

voeren vanuit de medewerkerspositie. Volgens de respondenten hoeft het HR-Shared Service 

Centrum geen werkinhoudelijke trainingen in de producten- en dienstencatalogus op te nemen, 

omdat deze kennis en vaardigheden te specifiek zouden zijn om algemeen aan te kunnen bieden.  
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 Er zijn echter ook nog DG’s die een eigen opleidingscentrum hebben, bijvoorbeeld het 

Leerhuis of het ROI. De lijnmanagers die van een opleidingscentrum binnen het DG gebruik kunnen 

maken, geven aan geen behoefte te hebben aan opleidingen vanuit het HR-SSC. 

 

‘A: en bijvoorbeeld bij leren en ontwikkeling, waar heb je dan behoefte aan? 

R10: nou, over het algemeen niets, want dat hebben we hier binnen het DG. Dat  vind ik gewoon heel 

goed georganiseerd, en dan zou je bij de mensen hier binnen het DG, die hier voor de mensen een 

opleidingsprogramma hebben gemaakt, die zou je dan moeten vragen van: heb je nog wat aan het 

expertisecentrum?’ 

(Respondent 10, middenmanager bij een beleidsafdeling, 12 medewerkers) 

 

Binnen het domein leren en ontwikkelen zijn er dus verschillende diensten die volgens de 

lijnmanager relevant voor hen kunnen zijn. 

 

4.2.3 De aspecten van kwaliteit van dienstverlening 

Wanneer de benodigde diensten worden aangeboden op het gebied van advies, hulp bij re-integratie 

en gezondheid, mobiliteit en leren en ontwikkelen, kan het HR-SSC lijnmanagers pas echt 

ondersteunen als de kwaliteit van deze diensten goed is. Wanneer werd gevraagd welke eisen de 

lijnmanagers stelden aan een dienstverlener en wat zij concreet verwachten, noemden zij 

verschillende eigenschappen die volgens hen bijdragen aan kwaliteit van dienstverlening. De 

eigenschappen die hiertoe bijdragen, zijn verstand van zaken, klantgerichtheid, betrokkenheid, 

betrouwbaarheid, bereikbaarheid en het hebben van een netwerk. Wat deze begrippen 

eigenschappen volgens de lijnmanagers concreet inhouden, zal in deze paragraaf worden toegelicht.  

4.2.3.1 Verstand van Zaken 

Een van de eigenschappen die de lijnmanagers het meest benoemen als het gaat om de kwaliteit van 

dienstverlening, is ‘verstand van zaken’. Dit houdt in dat de dienstverlener de kennis paraat dient te 

hebben over de materie waarvoor hij wordt ingeschakeld. Ook wordt er van de dienstverlener 

verwacht dat hij op de hoogte is van de (recente) ontwikkelingen in zijn specialisme en dat hij 

voldoende deskundigheid en analytisch vermogen in huis heeft om met deze kennis de specifieke 

vraagstukken van de lijnmanagers op te lossen.  

‘R1: ja, verstand van zaken. Dat ze weten waar ze het over hebben. 

A: waar merk je dat aan? 

R1: nou als ik bijvoorbeeld vraag: deze persoon heeft een tijdelijk contract, kan dat nog verlengd 

worden? Dan moet het wel, het antwoord moet wel kloppen. Als ze dan zeggen ja hoor, dat kunnen 

met een jaar verlengen, geen probleem. Nou, dan zei ik tegen die medewerker: nou, is hij met een 

jaar verlengd. Dan blijkt later dat je zo iemand een vast contract moet geven. Dat is fout, omdat er 

toch over bepaalde termijn heen is gegaan. Nou, en dan ben je niet goed geholpen. Eigenlijk het 

allerbelangrijkste is verstand van zaken. Iemand die goed contactueel onderlegd is, maar gewoon 

totaal niet weet waar ze het over heeft daar heb ik niet zoveel aan.’ 

(Respondent 1, middenmanager bij een beleidsdirectie , 10 tot 15 medewerkers) 
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In hoeverre een deskundige verstand van zaken heeft, bepalen de respondenten aan de hand van de 

het uiteindelijk opgeleverde resultaat, in hoeverre een dienstverlener parate kennis heeft en of hij 

deze kennis met zelfvertrouwen presenteert.  

 Het belangrijkste criterium waarop de lijnmanagers de deskundigheid van het HR-SSC 

beoordelen of verwachten te gaan beoordelen2, is aan de hand van het resultaat. Om te beoordelen 

of een HR-dienstverlener goede resultaten behaalt, richten lijnmanagers zich vaak tot hun zakelijk 

netwerk: zij vragen collega-managers of zij een goede dienstverlener kunnen aanraden die het 

specifieke HR-vraagstuk kan oplossen. De respondenten zien deze zoekstrategie als een betrouwbare 

bron. Hun collega’s zouden volgens hen immers nooit een dienst aanraden waar zij zelf niet tevreden 

over waren: dan zetten zij hun eigen integriteit op het spel.  

 Een andere manier waarop lijnmanagers proberen te achterhalen of een HR-dienstverlener 

verstand van zaken heeft doordat hij goede resultaten behaalt, is het bekijken van de website van de 

dienstverlener. Ook op intranet en internet wordt er naar (ervaringen met) dienstverlenende partijen 

gezocht. Zowel lijnmanagers die nog geen gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van het 

HR-SSC als de lijnmanagers die dit al wel hebben gedaan, geven aan dit als een goede informatiebron 

te zien. De lijnmanagers zeggen te weten willen komen of er succesvolle oplossingen van soortgelijke 

HR-vraagstukken op de website van het HR-SSC vermeld staan. Deze ervaringen vinden de 

lijnmanagers belangrijk, omdat zij dan kunnen beoordelen of de dienstverlener met soortgelijke 

problematiek uit de voeten kan. Daarnaast zoeken zij naar slagingspercentages. Wanneer de 

slagingspercentages goed zijn, groeit het vertrouwen in de ‘ter zake deskundigheid’ van het HR-SSC. 

Verschillende respondenten geven aan dat zij de slagingspercentages dan ook graag op de website 

van het HR-SSC vermeld zien, aangezien dit nu nog niet het geval is.  

 De respondenten die al ervaring hebben met tweedelijns dienstverlening, gaan daarnaast 

ook af op hun eigen ervaringen met de resultaten van een dienstverlener. Wanneer zij een positieve 

ervaring hebben met een dienstverlener achten zij de kans groot dat zij daar bij soortgelijke gevallen 

in de toekomst weer zullen afnemen. Bij een neutrale tot negatieve ervaring hebben zij het 

voornemen naar een andere aanbieder te zoeken. Een positieve ervaring is namelijk voor hen een 

indicatie van goede kwaliteit.  

 Bij verstand van zaken hoort volgens de lijnmanagers ook dat de tweedelijns HR 

dienstverlener weet welke mogelijkheden er bestaan om een vraagstuk aan te pakken, en dat hij de 

eventuele risico's inzichtelijk kan maken die aan deze mogelijkheden verbonden zijn. Dat de kennis 

van een HR-ondersteuner up-to-date is en de ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhoudt, wordt door 

de respondenten als vanzelfsprekend beschouwd.  

 De lijnmanagers vinden het verder belangrijk dat een tweedelijns HR-ondersteuner parate 

kennis heeft over het onderwerp waarvoor hij wordt ingeschakeld. Dat duidt volgens hen op 

verstand van zaken. 

 

‘A: Ter zake deskundig zijn oké. En waar het merk je zoiets aan? 

R2: Nou, dat je antwoorden krijgt. Dat je niet altijd maar wordt doorverwezen, maar dat je ook… Zeg 

maar, dat je niet altijd van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar dat je gewoon aan iemand 

een vraag stelt en dan krijg je gewoon binnen afzienbare tijd een antwoord. 

(Respondent 2, middenmanager bij een beleidsdirectie, 11 medewerkers) 
 

                                                             
2
  niet alle lijnmanagers kunnen het HR-SSC nu daadwerkelijk beoordelen, omdat zij nog geen ervaring hebben 

met de dienstverlening van het HR-SSC. 
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Een andere indicator voor de deskundigheid, is volgens de respondenten de manier waarop 

een tweedelijns HR-adviseur zijn kennis presenteert. Hierbij letten de lijnmanagers erop hoe 

zelfverzekerd hun dienstverlener is: 

‘A:Waar let je zelf op als je kwaliteit beoordeelt? 

R7: nouja, het begint al met: komt iemand over alsof hij of zij het weet. Dus het heeft ook te maken 

met het zelfvertrouwen waarmee iemand zelf een advies geeft. Daar zit het ook in, dus als ik iemand 

aan de lijn zou krijgen die mij heel aarzelend vertelt van:  misschien zou u op grond van artikel drie 

ARAR enzovoort, dan heb ik daar minder vertrouwen in dan als iemand zegt: zo zit het! Dus is heel erg 

te maken met presentatie, en dat wil nog niet eens zeggen dat kwaliteit zo goed is, maar het erop 

vertrouwen in dat de kwaliteit goed zit. Ik ga daar niet zelf nog eens tot in achteraan spitten, ik ga er 

vanuit dat als ik advies krijgt, dat dat het is. Dat is juist de reden waarom ik het uit handen wil geven, 

zodat het allemaal niet zelf hoeft te doen.’ 

(Respondent 7, middenmanager bij een beleidsdirectie, 14 medewerkers).  

 

Als een HR-ondersteuner haar kennis en vaardigheden met zelfvertrouwen presenteert, is dit voor de 

lijnmanager een indicatie dat zij verstand van zaken heeft.  

 

4.2.3.2 Klantgerichtheid 

De lijnmanagers vinden klantgerichtheid een belangrijke indicator voor een goede kwaliteit. 

Klantgerichtheid betekent voor hen dat de klant centraal wordt gesteld. Om klantgericht te kunnen 

zijn, moeten dienstverleners kennis hebben van de klantsituatie en flexibel zijn. Daarnaast moeten zij 

betrokkenheid tonen door actief mee te denken. Ten slotte is een klantgerichte dienstverlener in de 

ogen van de lijnmanagers toegankelijk.  

 Concreet verwachten de lijnmanagers van een klantgerichte dienstverlener dat deze kennis 

heeft van de klantsituatie. Zij hebben namelijk het gevoel dat wanneer een dienstverlener de situatie 

binnen een afdeling of directie kent, dienstverlening beter kan aansluiten bij hun behoeften. Dit 

omdat elke afdeling volgens hen weer anders is en anders werkt.  

 

R22: wat ook wel belangrijk is, is dat je de organisatie kent. En het speelveld waarin wij hier werken. 

A: en wat zijn dan belangrijke aspecten om mee te nemen? Bijvoorbeeld de aard van de 

uitvoeringsorganisatie? 

R22: nou ja, wij zijn ook niet echt een uitvoeringsorganisatie. Dus ook dat moeten ze al weten, dat het 

net ook wel weer anders zit. We zitten er net tussenin tussen een beleid en de uitvoering. Wij 

regisseren heel veel voor anderen. Maar goed, wat… Misschien niet altijd door iedereen gevoeld 

wordt is het directe contact met klanten en het snelle handelen wat je daarin moet. Zeg maar, ik kan 

me voorstellen dat als je als ondersteuner heel veel bij beleidsafdelingen rondloopt, dat je dan op een 

andere manier werkt of in een andere context werkt of misschien wel heel veel naar de minister toe, 

dan hier, waarin je de druk van klanten hebt die van alles van je willen. Dus je moet daar een beetje 

gevoel voor hebben van de hectiek die hier soms kan zijn en ook dus wat we van medewerkers 

vragen. Dus je [moet je] wel wat verdiepen in een organisatie waarvoor je dingen doet. Dat vind ik 

wel belangrijk. 

(Respondent 22, middenmanager bij een beleids/uitvoeringsorganisatie, 50 medewerkers) 
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Alle respondenten geven aan dit erg belangrijk te vinden. Verschillende respondenten maakten zich 

dan ook zorgen over de dienstverlening op afstand, omdat ze denken dat de afstand ten koste gaat 

van de betrokkenheid en dus de klantgerichtheid van dienstverlening. Ze zouden de dienstverlener 

immers niet meer kennen, die zou niet meer weten wat er speelt op de afdeling, waardoor deze geen 

passende ondersteuning voor het vraagstuk van de lijnmanagers zou kunnen geven. 

 Uit inzicht in de klantsituatie vloeit dus ook voort dat een dienstverlener inzicht moet hebben 

in de klantvraag en moet kunnen aansluiten bij de klantsituatie.  

 

‘Dus eigenlijk, precies, [de dienstverlening] is vanuit de logica van de HR-cyclus opgeschreven. Fijn dat 

het klopt, maar nu moet je nog aansluiten bij de leefwereld van leidinggevenden om met je 

dienstverlening een slag te maken. Dat is dus de essentie van dienstverlening: aansluiten bij de 

behoeften van de klant. Ik heb gewoon bepaalde momenten als leidinggevende, bepaald type 

gesprekken of er kan iets gebeuren, dan moet ik weten wat ik heb. Dus niet vanuit de eigen logica van 

de aanbieder geschreven, maar vanuit de logica van de vrager. En het moet aansluiten bij de logica 

van de vrager, de klant. En dat is volgens mij de slag die je van daaruit zou moeten maken.’ 

(Respondent 25, middenmanager bij een beleidsdirectie, 20 medewerkers) 

Om de dienstverlening klantgericht te maken, dient een dienstverlener als het ware in de schoenen 

van de klant te gaan staan. Hierbij moet hij zich afvragen: welke HR-situaties kan een klant 

tegenkomen? Welke vragen zou hij zich kunnen stellen in deze situaties. Vanuit deze situaties en 

bijbehorende vraagstukken moet de dienstverlening dan worden aangeboden.  

 Klantgerichtheid betekent voor de lijnmanagers voorts dat dienstverlening flexibel is. 

Flexibiliteit houdt concreet in dat wanneer de lijnmanagers dienstverlening nodig hebben, deze ook 

beschikbaar is.  

 

‘Nou, ze moeten zich natuurlijk wel op de klant richten, anders schiet het natuurlijk niet op. En ik kan 

vantevoren ook niet voorspellen wanneer een medewerker uitvalt. Als ik dat eens zou kunnen… Maar 

goed. Dus wanneer dat gebeurt, is het wel belangrijk dat zij me daarbij kunnen helpen, liefst meteen 

natuurlijk en niet pas over een maand daarna ofzo.  

A: dus ze moeten meteen klaarstaan wanneer je een probleem hebt? 

R20: Ja, ze moeten klaarstaan wanneer ik iets opgelost moet hebben.  

A: Dus flexibel zijn? 

R20: ja precies, flexibel zijn. 

(Respondent 20, middenmanager bij een beleidsdirectie, 20 medewerkers) 

 

Ook uit de andere interviews blijkt dat de lijnmanagers incidenteel met specialistisch HR te maken 

hebben en niet (goed) kunnen voorspellen wanneer zij gebruik willen maken van HR-ondersteuning. 

Daarom moet een klantgerichte dienstverlener snel kunnen inspelen op HR-situaties die zich op de 

afdelingen voordoen. Dienstverlening moet dus beschikbaar zijn wanneer de klant erom vraagt. 

 Betrokkenheid is tevens een eigenschap die door alle respondenten wordt genoemd en 

essentieel wordt bevonden als het gaat om klantgerichtheid. Een betrokken dienstverlener doet en 

denkt volgens de lijnmanagers actief met de klant mee, bijvoorbeeld door actief mee te doen in een 

veranderingsproces. Daarnaast heeft een betrokken dienstverlener inlevingsvermogen. Een 

dienstverlener moet  zich volgens de lijnmanagers immers kunnen verplaatsten in hun standpunt en 
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hierop reageren. Ten slotte, wanneer een dienstverlener energie steekt in het leren kennen van de 

afdeling en de ontwikkelingen hierin bijhoudt, wordt hij ook gezien als betrokken dienstverlener.  

 Een andere zienswijze op klantgerichtheid is dat een dienstverlener toegankelijk moet zijn. 

Dit kan worden gezien als de mate waarin de lijnmanagers met een vraagstuk bij een dienstverlener 

terecht kunnen en serieus worden genomen: 

 

‘A: wanneer is een dienstverlener toegankelijk? Voor jou? 

R16: nou, dat heeft  heel erg te maken met de manier waarop je te woord wordt gestaan. A) dat ik 

het gevoel heb dat ik serieus wordt genomen, en B) of ik het gevoel heb dat er dingen worden 

opgepakt die ik vraag. Bijvoorbeeld, die is het ICT-dienstverlener, als ik die bel, laatst kreeg ik… Toen 

had ik iemand aan de telefoon die begon van: ‘ja maar luister eens..!’ Nou… Dat moet je mij echt niet 

doen, daar gaan mijn nekharen recht overeind staan. (…) dus een dienstverlener is voor mij 

toegankelijk als ze mij aanhoren, dus zonder me in de rede te vallen is niet zomaar in de weerstand 

en… Kijk de klant heeft impliciet altijd gelijk. En als je vindt dat hij geen gelijk geeft, leg je hem uit hoe 

het wel werkt, wat je wel en niet kan verwachten. Dus de mate van toegankelijkheid heeft te maken 

met de manier waarop ik te woord wordt gestaan, de manier waarop het wordt aangehoord, en of ze 

me laten uitpraten.’ 

(Respondent 16, middenmanager bij een beleidsdirectie, 8 tot 20 medewerkers) 

Voor deze respondent betekent klantgerichtheid dus ook dat een dienstverlener bereid is te luisteren 

naar de klant, en hem op een vriendelijke manier te woord staat. Goede contactuele eigenschappen 

worden daarom tevens als onderdeel van klantgerichtheid gezien. Dit zijn bijvoorbeeld 

eigenschappen als inlevingsvermogen, vriendelijkheid en belangstelling tonen. Deze worden door de 

lijnmanagers dan ook erg gewaardeerd.  

 

4.2.3.3 Betrouwbaarheid 

Een lijnmanager wil het gevoel hebben een vraagstuk volledig te kunnen uitbesteden aan een 

dienstverlener. Een andere eigenschap die daarom door de respondenten erg gewaardeerd wordt, is 

betrouwbaarheid. Op de vraag wat het concreet inhoudt om een betrouwbare dienstverlener te zijn, 

antwoorden de respondenten voornamelijk met de volgende eigenschappen: afspraken nakomen, 

loyaal, discreet en transparant zijn. 

 Het nakomen van afspraken vinden de respondenten belangrijk omdat zij dan weten waar ze 

aan toe zijn. Zo kunnen zij erop vertrouwen dat de zaken die zij uit handen hebben gegeven ook 

daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

‘Ja, dan vraag je ook…dan vraagt iemand ook van: nou wat is voor jou kwaliteit? Natuurlijk wat ze 

presteren, de prestaties. Daar worden ze natuurlijk echt op afgerekend. Maar het gaat ook echt om 

een stukje vertrouwen: kan je iemand gewoon laten doen wat je hebt afgesproken, zonder dat je er 

zelf bij bent? (…) ehm, nou dat varieert natuurlijk wel een beetje. Kijk eh, ja, in ieder geval moet 

gebeuren tijdens een training, of een lessenserie, wat is beloofd. Ja, dat is het belangrijkste. Ja dus eh, 

zeker bij die grotere trainingen daar hebben wij alles eigenlijk bekeken wat wordt aangeboden. En 

later ook in die BILA, het werkoverleg, vraag ik ook aan de medewerker van wat….van: die 10 punten 

werden jou aangeboden, heb je dat ook zo ervaren? Wat heb je daaraan gehad? (…) Het is een keer 

voorgekomen dat we geld hebben teruggevraagd. Dat de medewerker zei van: nou, dat punt is niet 

aan de orde gekomen, en dat niet, dat niet, dat niet…dat ik dacht: ‘ja, wat is dit voor onzin?’ Hij gaat 
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maar beroep aantekenen bij die cursus, ga er maar achteraan waarom dat niet geleverd is. Maar dat 

gebeurt nauwelijks eigenlijk.’ 

(Respondent 3, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 20 medewerkers) 

 

Dit citaat illustreert dat dienstverlening zich (grotendeels) afspeelt buiten het directe zicht van de 

manager. Om toch met een goed gevoel een HR-vraagstuk uit handen te kunnen geven, vinden de 

lijnmanagers het belangrijk erop te kunnen vertrouwen dat een dienstverlener zijn beloftes nakomt. 

Wat bijdraagt ook aan dit vertrouwen, is dat een dienstverlener regelmatig laat weten hoe de 

zaken ervoor staan: 

‘R3: Zeker bij de lange trajecten die intensief zijn waar je als manager echt afstand neemt van die 

begeleiding hebben, dat draag je eigenlijk over aan een andere persoon. [Ik wil] dat je daarbij ook wel 

tussentijds op initiatief van die andere persoon wordt geïnformeerd. En dat je niet altijd informatie 

moet gaan halen, maar dat het je gebracht wordt. Dat is wel een verschil. 

A: oké, dus meer over…. En informatie in de zin van voortgang over die persoon? 

R3: nou, bijvoorbeeld een e-mailtje van het gaat goed, of eh… Kijk deze vrouw, die outplacement 

coach, die laatste, die stuurde geloof ik echt om de vier weken keurig op eigen initiatief, dat hadden 

we niet afgesproken, vijf bullitpoints: “[werknemer] heeft zich ziek gemeld, nou dit gaat goed, nou dit 

gaat niet goed. En aandachtspunten voor de komende maand zijn….” Nou ja, supergoed! En dat 

schept gewoon enorm vertrouwen dat ze er dus echt mee bezig is. Ook al is het voor haar gewoon 10 

minuten werk om mij gewoon even een mailtje te sturen, toch heeft ze mij volledig overtuigd van 

haar inzet.’ 

 (Respondent 3, middenmanager bij een uitvoeringsorganisatie, 20 medewerkers) 

 

Ook indien er complicaties zijn in het dienstverleningstraject, wensen de lijnmanagers hier direct van 

op de hoogte gesteld te worden. Uit de analyse blijkt dat wanneer een dienstverlener de lijnmanager 

op eigen initiatief informeert over de voortgang van het dienstverleningstraject, dit kan bijdragen 

aan het vertrouwen in de dienstverlener. 

 Ook wanneer een dienstverlener uitstraalt loyaal te zijn, draagt dit volgens de lijnmanagers 

bij aan de betrouwbaarheid. Hieronder kunnen volgens de respondenten twee dingen worden 

verstaan. De ene zienswijze is dat bij loyaliteit het belang van de opdrachtgever wordt verdedigd. Een 

voorbeeld hiervan wordt gegeven door respondent 22: 

 

‘A: wanneer merk je dat iemand je echt ondersteunt? 

R22: ja dat je wel samen een strategie kiest, waar ik… Waaruit blijkt dat zeg maar het belang wat ik 

heb, of het doel wat ik wil bereiken, dat dat ook bereikt wordt en dat ik voel dat de loyaliteit bij mij 

ligt. En niet, misschien wel van… hoe moet ik dat zeggen? Kijk, het is nu toch… Ik sta voor een 

organisatiebelang, het gaat er niet om mij maar het gaat om: wat wil je voor de organisatie 

bereiken? Dat zijn vaak hele zakelijke dingen. Terwijl, bij een medewerker, die heeft natuurlijk wel die 

soort van conflictsituatie voor ogen, die heeft natuurlijk een heel ander, eigen belang. En wat ik dan 

wel belangrijk vind is dat ik wel het gevoel heb van: oke, wij hebben wel dat zakelijke belang voor 

ogen. En dat kan misschien wel ten koste gaan van het belang van die medewerker. Ik wil niet iemand 

die er een beetje tussenin schippert, dat ik denk van: ben je nu voor mij of niet? Daarbij is het 

belangrijk dat je aangeeft waar de grenzen liggen van wat kan, of ook oog hebben voor het belang 
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van de ander, maar wel dat je echt achter de keuze staat, echt een duidelijk advies geeft van: dat kan 

wel of dat kan niet. Dat zijn teveel risico's… Hij moet achter de keuzes staan die ik uiteindelijk maak.’  

(Respondent 22, middenmanager bij een uitvoerings/beleidsorganisatie, 50 medewerkers) 

 

 De andere manier waarop loyaliteit in de interviews naar voren kwam, is als het stellen van 

prioriteit bij de opdrachtgever: 

 

‘A: wanneer is een dienstverlener betrouwbaar? 

R12: als hij zich aan de afspraken houdt. In algemene zin. En betrouwbaar is ook iets van: kun je 

iemand vertrouwen. Betrouwbaar is ook: komt hij zijn afspraken na. Maar ook: kun je iemand 

vertrouwen. Ja, ligt niet alles op straat wat je hier doet…maar goed dat zijn ook afspraken, ja. Dat is 

ook loyaal. 

A: en loyaal, dan merk je dat aan? 

R12: naja dat hij wel weet dat hij voor ons werkt, omdat hij wel zijn eerste prioriteit zijn. 

A: en waar merk je dat aan, dat iemand ergens eerste prioriteit bij legt? Is dat iets wat je actief 

merkt? 

R12: nouja, als iemand je het gevoel geeft dat zij eigenlijk meer met andere dingen bezig zijn een 

andere projecten die hij moet doen belangrijk zijn, dan dat we overal altijd een beetje tussen inzitten, 

ja dan merk je dat. En dan merk je ook dat hij niet op tijd levert.’ 

(Respondent 12, middenmanager bij een beleidsdirectie, 14 tot 15 medewerkers) 

 

Een lijnmanager wil dus graag dat een dienstverlener actief met zijn vraagstuk bezig is, en dat ook 

laat merken.  

Discretie is een andere eigenschap van een betrouwbare dienstverlener. Respondent 10 

illustreert hier hoe er onder de geïnterviewde lijnmanagers in het algemeen gedacht wordt over 

discretie: 

‘Nouja, wat ik van belang vindt vooral bij de echte HR processen, het gaat over best wel 

vertrouwelijke dingen. Het gaat ook over mensen maar soms wat mee is, mensen die ernstig ziek zijn, 

of mensen die niet zo goed functioneren, nou dan wil je niet dat dat over de gangen gaat. Dus voor 

mij is het ook heel erg van belang dat je erop kan vertrouwen dat iemand aan de andere kant van de 

telefoon ook met die informatie gewoon zorgvuldig omgaat en vertrouwelijk omgaat. (…) Dat zou ik 

echt heel erg vinden als persoonlijke dingen gaan rondzingen omdat een p-adviseur daarvan hoort.’  

(Respondent 10, middenmanager bij een beleidsdirectie, 12 medewerkers).  

 

Omdat HR-zaken dus vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, vinden de respondenten het 

belangrijk dat hier ook op een vertrouwelijke manier mee omgegaan wordt.  

 Betrouwbaarheid is ook transparant zijn. Transparantie betekent in de ogen van de 

lijnmanagers twee dingen. In eerste instantie zien zij dit als duidelijkheid geven over welke diensten 

je wel en niet kan leveren en of deze tijdig geleverd kan worden. Wanneer er bijvoorbeeld grote 

vraag is naar een dienst en er niet voldoende capaciteit mocht zijn deze vraag op te kunnen vangen, 

zouden de lijnmanagers hiervan graag op de hoogte worden gesteld.  

 Transparantie betekent echter ook het bieden van een duidelijke offerte. Sommige 

lijnmanagers gaven aan het moeilijk te vinden om in te schatten of kosten reëel zijn voor een 

geboden dienst. Graag zouden de lijnmanagers daarom van de ondersteuner horen welke taken zij 
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precies verrichten in bijvoorbeeld een outplacement, coachings- of bezwaartraject, en hoe daarvoor 

de kosten worden berekend. Op deze manier kunnen zij bepalen of zij de prijs reëel vinden. De 

lijnmanagers zouden dan ook graag een offerte zien die duidelijke kostenspecificaties kent met een 

uitleg over de opbouw van de kosten.  

    

4.2.3.4 Bereikbaarheid 

Wanneer tijdens de interviews gevraagd werd naar de eigenschappen die de kwaliteit van 

dienstverlening bepalen, werd ook bereikbaarheid genoemd. Er is dan ook doorgevraagd naar wat de 

lijnmanagers verstaan onder de bereikbaarheid van een dienstverlener. De meeste respondenten 

gaven bereikbaarheid voor hen betekent dat zij gemakkelijk contact kunnen opnemen met een HR-

dienstverlener. 

 

 ‘Ja, en ik vind het fijn om een mens erbij te zien zeg maar. Dus het is ook volgens mij, bijvoorbeeld de 

P-Direkt helpdesk zit volgens mij in Limburg geloof ik, daar moet je heen bellen. Dat vind ik 

waardeloos. Ik heb geen idee met wie ik te maken heb, en als er dan wat moet gebeuren, dan… Ze 

kunnen niet eventjes, ja ze kunnen je beeldscherm overnemen, dat is nog wat, jammer dat is het ook. 

Ik vind het zelf al fijn om eventjes gewoon naar iemand toe te lopen om even… Bijvoorbeeld over een 

opleiding. Stel je voor dat ik die opleiding, een casus, ik heb er drie gezien en ik weet het niet, kunnen 

we heel even overleggen? Nou ja goed, dat soort dingen.’   

(Respondent 14, middenmanager bij een beleidsdirectie, 20 medewerkers) 

 

Om een dienstverlener te beoordelen op bereikbaarheid, hanteren de lijnmanagers drie criteria.  

Het eerste criterium voor bereikbaarheid is vindbaarheid. Zoals reeds beschreven was de 

meerderheid van de respondenten voorafgaand aan de interviews niet op de hoogte van de diensten 

of zelfs maar het bestaan van het HR-SSC. De respondenten gaven dus ook veelvuldig de tip aan het 

HR-SSC om meer te investeren in marketing en te zorgen dat zij beter vindbaar zijn voor hun 

potentiële klanten: 

‘Ja, ze mogen best wel wat meer aan de voorkant wat meer marketing voor zichzelf maken, want de 

goede ervaring die ik nu heb je zouden meer mensen kunnen gebruiken, echt heel goed.’  

(Respondent 16, middenmanager bij een beleidsdirectie, 8 tot 20 werknemers) 

 

Volgens de lijnmanagers zou het HR-SSC er dus voor moeten zorgen, dat de lijnmanagers beter 

ingelicht worden over het bestaan, de functie en de diensten van dit Shared Service Centrum.  

 Op de vraag hoe zij dan concreet ingelicht zouden willen worden over de activiteiten van het 

HR-SSC, antwoorden zij dat zij een persoonlijke benadering het meest op prijs stellen. Een suggestie 

die door verschillende respondenten gedaan wordt, is bijvoorbeeld dat de directrice van het HR-SSC 

en haar HR-adviseurs persoonlijk langskomen op de afdelingen om kennis te maken en de 

lijnmanagers te informeren. Ook vrijblijvende workshops en informatiebijeenkomsten worden 

genoemd. Een goed ingerichte website waarop het producten- en dienstenaanbod duidelijk vermeld 

staat, vinden zij ook belangrijk, echter zien zij dit niet als de initiële manier van informatievoorziening 

over de activiteiten van het HR-SSC. De lijnmanagers vinden een persoonlijke benadering hierin dus 

belangrijk. 

 Ten tweede blijkt uit de interviews dat de lijnmanagers een dienstverlener bereikbaar 

vinden, wanneer zij er persoonlijk contact mee kunnen hebben. Persoonlijk contact zien zij hierbij als 
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face-to-face contact. Sommige lijnmanagers vinden telefonisch contact ook persoonlijk. Voor korte, 

feitelijke vragen volstaat een e-mail. Het is volgens hen belangrijk dat zij de dienstverlener kennen, 

dat deze een gezicht heeft. Zij willen dan ook graag een vast aanspreekpunt. Hierdoor weten 

lijnmanagers bij wie ze kunnen aankloppen voor advies, komt er continuïteit en wordt het contact 

laagdrempeliger. Verder uitten sommige lijnmanagers de overtuiging dat je elkaar alleen goed kan 

begrijpen als je iemand persoonlijk spreekt. Bovendien hoeven ze dan niet ellenlange 

situatieschetsen uit te typen, hetgeen tijd bespaart. Om gemakkelijker contact met de dienstverlener 

te kunnen maken, willen de lijnmanagers dus graag een persoonlijke, continue vorm van contact met 

een vaste HR-ondersteuner.  

 

‘Die medewerker heeft drie verschillende mensen gedurende dat [mobiliteits]traject gehad. En dat is 

niet fijn. Ik heb zelfs twee keer een startgesprek moeten voeren met twee verschillende mensen, dus 

dat betekent dat een: de continuïteit in de begeleiding is niet helemaal aanwezig, dat vind ik in dit 

soort trajecten toch wel heel belangrijk, dat kan een keer voorkomen maar, dat vind ik wel heel 

belangrijk. En als het al voorkomt, zorg dan voor een goede overdracht. (…) Je gaat een traject in het 

iemand, dat is vrij persoonlijk, je vraagt iemand ook open te zijn en zich vormen baalt gedeelte bloot 

te geven in zijn loopbaantraject, dan kan het niet zo zijn dat je daarbij verschillende mensen moet 

doen, dat vind ik onzorgvuldig, en als je dan moet doen, dat je dan twee keer hetzelfde verhaal moet 

vertellen.’ (Respondent 16, middenmanager bij een beleidsdirectie, 8 tot 20 medewerkers) 

 

‘Wat ik wel belangrijk vind is dat als je met iemand schakelt, stel voor je hebt een jurist die jou 

ondersteunt, dan moet het wel steeds dezelfde zijn, want het wordt natuurlijk een heel… Dat zou je 

echt op je lijstje moeten zetten, ik zeg het nu natuurlijk, het wordt natuurlijk een hel als je steeds een 

ander type ineens voor je neus hebt waarmee je het weer uit moet leggen, want het ging natuurlijk 

totaal niet op! Dus nu denk ik ineens, als je een wat grotere centrale gaat maken, moeten dat dan 

ook casemanagers zijn die de organisatie het liefst ook kennen.’ 

(Respondent 11, teamleider bij een beleidsdirectie, 13 tot 15 medewerkers) 

 

De lijnmanagers vinden een dienstverlener dus bereikbaar wanneer ze een vast aanspreekpunt 

hebben binnen de dienstverlenende organisatie. Wanneer zij steeds opnieuw aan een nieuwe 

dienstverlener moeten uitleggen wat er speelt, kost dit hen niet alleen veel tijd, maar ook energie. 

Het medium waarmee lijnmanagers in contact willen treden met hun tweedelijns HR-ondersteuner 

verschilt: de meeste lijnmanagers hebben een voorkeur voor de mail of telefonisch; een enkeling wil 

graag binnen kunnen lopen. 

 Een ander criterium voor bereikbaarheid is reactiesnelheid. Een bereikbare dienstverlener 

reageert volgens de lijnmanagers snel op een vraag van de opdrachtgever. De respondenten willen 

het liefst zo snel mogelijk antwoord. Zij kunnen pas bepaalde problemen of vraagstukken oplossen 

wanneer zij antwoord krijgen van het HR-SSC. Wat een redelijke reactiesnelheid is, daar zijn de 

meeste respondenten het over wel eens. De overgrote meerderheid van de lijnmanagers wil binnen 

twee werkdagen weten waar ze aan toe zijn; een enkeling vindt een week ook goed. Wanneer hun 

vraagstuk niet meteen in behandeling kan worden genomen door interne drukte of het vraagstuk zo 

complex is dat het langer de tijd nodig heeft, willen zij een reactie dat hun vraag ontvangen is en een 

indicatie wanneer deze in behandeling kan worden genomen. 
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4.2.3.5 Netwerk 

Een ander kenmerk wat door de lijnmanagers met kwaliteit van dienstverlening in verband wordt 

gebracht, is het netwerk dat een dienstverlener heeft. Dit betekent concreet dat zij van een 

dienstverlener verlangen dat deze connecties heeft met organisaties waarnaar medewerkers 

mogelijk herplaatst kunnen worden. Een dergelijk netwerk vinden zij belangrijk bij de diensten 

aangeboden in het domein mobiliteit. De lijnmanagers zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer 

een dienstverlener een groot, divers netwerk heeft en weet welke ontwikkelingen daar spelen, zij 

mensen beter en sneller aan een nieuwe baan kunnen helpen.  

 

‘Waar ik behoefte aan heb? Dat is bij mobiliteit organisatie zou ik behoefte hebben aan een veel 

actievere en meerwaarde van te weten van waar vacatures zitten, en een netwerk hebben binnen de 

hele overheid, en weten hoe het zit waardoor het meerwaarde oplevert ten opzichte van mijn eigen 

netwerk. Weet je, als je bijvoorbeeld J&S consultancy in de markt of noem al die… Die hebben een 

gigantisch netwerk. En als de mensen hebben hun portefeuille, en ze weten van wat is het profiel, dan 

hebben ze een heleboel lijntjes, en ik verwacht dat zo mobiliteit organisatie dat ook echt heeft binnen 

de hele overheid, maar dat is niet zo. En over het algemeen heb ik via mijn eigen lijntjes meer, meer 

mogelijkheden om mensen eens even op een goede manier ergens te plaatsen of te laten snuffelen 

dan als het aan hen vraag. Weet je als iemand hebben van het ding van nou, misschien via 

detachering goed om ergens anders te snuffelen voor deze stap verder zitten of ervaring op te laten 

doen, dan heb ik dat veel sneller voor elkaar als ik een beetje via via binnen een eigen netwerk is doe 

dan als ik het aan hen vraag. Op de goeie plek, en dan heb je een betere introductie dus dat is het een 

beetje.’ (Respondent 10, middenmanager bij een beleidsdirectie, 12 medewerkers) 

 

Bij een mobiliteitstraject vinden lijnmanagers het dus belangrijk dat een HR-ondersteuner een groot 

netwerk heeft, en daarbinnen van alle ontwikkelingen op de hoogte is. Zodoende kan hij sneller 

kansen zien en mogelijkheden creëren om een werknemer te herplaatsen.  

  

Samenvat kan worden gesteld dat de lijnmanagers verschillende eigenschappen toeschrijven aan een 

kwalitatief goede dienstverlener. Zo moet deze verstand van zaken hebben. Dat kan hij volgens de 

lijnmanagers laten zien door goede resultaten te behalen en deze ook te tonen. Ook ervaringen van 

collega’s en (indien aanwezig) eigen ervaringen van de lijnmanagers dragen hieraan bij. Ten slotte 

moet een dienstverlener met verstand van zaken parate kennis en zelfvertrouwen hebben. Een 

andere eigenschap die de lijnmanagers verwachten in een dienstverlener, is klantgerichtheid. Dit 

houdt in dat hij de klant kent, flexibel is, betrokkenheid toont en daarnaast toegankelijk is. Een derde 

eigenschap die lijnmanagers van een HR-dienstverlener willen zien, is betrouwbaarheid: hij moet zijn 

afspraken nakomen, loyaal aan de klant zijn en discreet met zijn informatie omgaan. Ook 

transparantie blijkt bij te dragen aan de betrouwbaarheid van een dienstverlener. Ten vierde is 

bereikbaarheid ook een gewaardeerde eigenschap bij een dienstverlener. Om bereikbaar te zijn 

moet hij gemakkelijk gevonden kunnen worden en snel reageren op klantvragen. Bereikbaarheid 

betekent voor de lijnmanagers echter ook persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt. De 

laatste eigenschap die wordt genoemd, is het hebben van een groot zakelijk netwerk. Dit achten de 

respondenten met name van belang bij het domein mobiliteit. Het zijn deze eigenschappen die de 

lijnmanagers dan ook graag bij het HR-SSC zien.  
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk geeft antwoord op de centrale onderzoeksvraag : Op welke manier kan de door het 

HR-Shared Service Centrum geleverde P&O-basisdienstverlening aansluiten bij de behoeften van 

lijnmanagers aan HR-ondersteuning? Om tot een antwoord te komen, worden eerst de vier 

deelvragen beantwoord. Met deze antwoorden kan vervolgens de hoofdvraag worden beantwoord.  

 

5.1 Beantwoording deelvraag 1 

De eerste deelvraag luidt als volgt: wat zijn volgens lijnmanagers hun HR-verantwoordelijkheden? 

Uit de resultaten blijkt dat alle lijnmanagers zichzelf verantwoordelijk achten voor HR. Een van deze 

verantwoordelijkheden omschrijven zij als het creëren van een win-winsituatie tussen de prestatie en 

het welzijn van hun werknemers. Hiervoor voeren zij verschillende HR-taken uit, zoals het houden 

van formele en informele gesprekken met de medewerkers. Hiermee kunnen zij eventuele welzijns- 

of prestatieproblemen signaleren en deze vervolgens aanpakken. Een andere taak waarmee de 

lijnmanagers de prestatie en het welzijn van de medewerkers tracht te bevorderen, is het sturen op 

ontwikkeling van de medewerkers. 

 Andere HR-verantwoordelijkheden zijn volgens de respondenten het anticiperen op het 

centrale HR-beleid. Wanneer er ontwikkelingen zijn in het HR-beleid, dienen de lijnmanagers ervoor 

te zorgen dat hun afdelingen zich proactief aanpassen aan deze veranderingen. Dit doen zij door het 

centrale HR-beleid te vertalen naar de gevolgen die het voor de afdeling heeft, en zo draagvlak voor 

dit beleid te creëren onder de medewerkers. Daarnaast voeren zij een personeelsshouw uit en 

proberen hun medewerkers daar waar nodig te ontwikkelen en breder inzetbaar te maken.  

Tevens dient de lijnmanager HR-beleid te implementeren, zoals bijvoorbeeld het Nieuwe 

Werken, de digitalisering, resultaatgericht en ‘Lean en Mean’ werken. Dit houdt onder andere in dat 

lijnmanagers het goede voorbeeld moeten geven. Wanneer zij zich positief uitlaten ten opzichte van 

het HR-beleid, trachten dit positieve beeld over te dragen op de medewerkers. Daarnaast monitort 

de lijnmanager in hoeverre het HR-beleid daadwerkelijk wordt nageleefd. Om deze reden doen zij de 

HR-administratie en controleren zij aanvragen van de medewerker.  

Wanneer wordt gevraagd naar hun invloed op de ontwikkeling van HR-beleid, geven de 

geïnterviewde lijnmanagers aan dat zij hierop nauwelijks invloed hebben. Echter denken zij wel na 

over de toekomst van de afdeling en hoe het HR-beleid voor hun kan werken. De HR-strategie zelf 

wordt echter ontworpen door een beleidsafdeling binnen Ministerie X.  

   

5.2 Beantwoording deelvraag 2 

De tweede deelvraag gaat over het ontstaan van de behoefte aan tweedelijns HR-ondersteuning:  

Door welke factoren ontstaat de behoefte van de lijnmanager aan tweedelijns P&O-basisdiensten? 

Uit de interviews blijkt dat de behoefte van een lijnmanager aan tweedelijns HR-ondersteuning 

ontstaat, wanneer er een vraagstuk op de afdeling speelt waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt 

om dat op te lossen. Als vervolgens zowel hijzelf als zijn eerstelijns HR-adviseur de kennis mist om 

een HR-vraagstuk volledig zelfstandig op te kunnen lossen, ontstaat de behoefte aan tweedelijns 
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dienstverlening. Kennisgebrek is dus de reden waarom lijnmanagers hulp van de tweedelijn  in willen 

schakelen.  

 Uit de interviews blijkt ook dat de behoefte aan tweedelijns HR-ondersteuning alleen 

ontstaat wanneer de situatie daarom vraagt. De lijnmanagers blijken namelijk moeilijk te kunnen 

voorspellen wanneer zij behoefte hebben aan tweedelijns HR-ondersteuning, aangezien zij zaken als 

ziekteverzuim, arbeidsconflicten en andere HR-situaties niet zien aankomen. Dit blijkt uit het feit dat 

de meeste lijnmanagers aan hebben gegeven dat bepaalde diensten door de huidige 

krimptaakstellingen en vacaturestop op dit moment niet relevant voor hen zijn, zoals werving en 

selectie, recruitment, matching tijdelijke externe arbeidskrachten en een landelijke media campagne. 

Wanneer de overheid  in de toekomst weer nieuwe arbeidskrachten mag aantrekken, verwachten zij 

weer behoefte te hebben aan deze diensten. Dit betekent dus dat de behoeften van de lijnmanager 

ook contextafhankelijk zijn, en kunnen veranderen in andere tijden en onder ander HR-beleiod. Dit 

betekent voor de dienstverlening van het HR-SSC dat zij flexibel moet kunnen zijn in het aanbieden 

van haar diensten, omdat ook de gevraagde inhoud van dienstverlening ook contextafhankelijk is.  

 Kortom: De behoefte aan tweedelijns HR-dienstverlening is afhankelijk van drie factoren: A) 

er moet zich een HR-probleem op de afdeling voordoen, bijvoorbeeld een arbeidsconflict of geval 

van ziekteverzuim. B) de lijnmanager moet zich verantwoordelijk voelen om deze situatie op te 

lossen en C) het moet de lijnmanager en ook zijn eerstelijns HR-adviseur aan kennis ontbreken om dit 

vraagstuk zelf (volledig) zelfstandig op te kunnen lossen. Onder deze condities ontstaat behoefte aan 

tweedelijns HR-ondersteuning. 

 

5.3 Beantwoording deelvraag 3 

Welke diensten zouden door het HR-SSC aangeboden moeten worden volgens de lijnmanagers van 

Ministerie X? De lijnmanagers zouden graag vier soorten diensten aangeboden krijgen, namelijk 

(arbeidsjuridisch) advies, hulp bij re-integratie en gezondheid, mobiliteit en leren en ontwikkelen. Op 

het gebied van advies wordt met name arbeidsjuridische ondersteuning genoemd in de vorm van 

parate kennis van het ARAR, maar ook ondersteuning bij een O&F-rapport, bezwaartrajecten, 

conflictbemiddeling en toepassing Functiegebouw Rijk zijn hierbij aan de orde. Ten aanzien van re-

integratie en gezondheid zien de respondenten zich graag ondersteund worden in Wet 

Poortwachter, Arbo, bedrijfsarts-casuïstiek, individuele consultatie en advies bij re-integratie. 

Mobiliteit is een domein wat door de respondenten erg belangrijk wordt bevonden. In dit domein 

zouden zij dan ook graag de volgende diensten aangeboden krijgen: begeleiding in het 

matchingsproces en een transparant job board voor de gehele rijksoverheid. Daarnaast zijn ook 

loopbaanadvies en arbeidsbemiddeling hierbij belangrijk. In het kader van leren en ontwikkelen 

willen de lijnmanagers graag een divers aanbod zien van trainingen in persoonlijke vaardigheden 

voor medewerkers. 

 Wat hieruit tevens blijkt is dat de diensten die de lijnmanagers aangeboden willen zien, 

aansluiten op hun HR-verantwoordelijkheden. De lijnmanager voelt zich namelijk verantwoordelijk 

voor het oplossen van problemen op de afdeling, omdat zo de prestaties en het welzijn kunnen 

worden gewaarborgd. Hierbij kunnen de gevraagde diensten als (arbeidsjuridisch advies), 

conflictbemiddeling, en bezwaartrajecten uitkomst bieden. Een andere manier waarop zij de 

prestatie en het welzijn van de medewerkers willen bevorderen, is door ontwikkeling. Om deze 

reden bestaat er onder de lijnmanagers ook een vraag naar producten en diensten binnen het 
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domein leren en ontwikkelen: met deze dienstverlening kunnen de medewerkers aan hun 

persoonlijke en professionele vaardigheden werken, wat volgens de lijnmanagers de prestatie en het 

welzijn ten goede komt.  

 Deze diensten in het domein leren en ontwikkelen helpen echter ook bij een andere HR-

verantwoordelijkheid van de lijnmanager, namelijk het anticiperen op (toekomstig) HR-beleid. Door 

vaardigheidstrainingen voor medewerkers in te kopen kunnen deze namelijk aan de competenties 

die nodig zijn om te kunnen functioneren in de ‘afdeling van de toekomst’. Daarnaast worden ook 

mobiliteitstrajecten worden ingezet om medewerker naar een baan elders te begeleiden. Deze 

tweedelijns dienstverlening helpt de lijnmanager te kunnen anticperen op HR-beleid.  

 Omdat de lijnmanagers dus dienstverlening verwachten die helpt hun HR-

verantwoordelijkheden te realiseren, kan het HR-SSC aansluiten bij de behoefte van de lijnmanager 

door haar dienstverlening op deze HR-verantwoordelijkheden te laten aansluiten. 

 

5.4 Beantwoording deelvraag 4 

Wat zijn de behoeften van lijnmanagers ten aanzien van de kwaliteit van tweedelijns P&O-

basisdienstverlening? 

 

Uit de interviews blijkt dat de lijnmanagers van Binnenlandse Zaken de kwaliteit van een HR-

dienstverlener beoordelen op verschillende criteria. Zij hebben daarbij ook concrete verwachtingen 

geformuleerd. Allereerst verwachten de lijnmanager dat een HR-dienstverlener verstand van zaken 

heeft. Of dit het geval is, beoordelen de respondenten aan de hand van de resultaten die een HR-

dienstverlener behaald heeft. Dit blijkt volgens hen uit hun eigen ervaringen en die van collega’s met 

deze dienstverlener, maar ook uit slagingspercentages over deze dienstverlening op de website. 

Daarnaast beoordeelt een lijnmanager of een dienstverlener verstand van zaken heeft op de parate 

kennis die hij heeft en hoe zelfverzekerd de dienstverlener zijn informatie presenteert. Ten slotte 

moet een dienstverlener op de hoogte zijn van (recente) ontwikkelingen in zijn vakgebied en met 

deze kennis de specifieke vraagstukken van de lijnmanager op te lossen.  

 Ten tweede vinden de lijnmanagers dat een dienstverlener klantgericht moet zijn. Een 

klantgerichte dienstverlener kent volgens de respondenten de situatie van de klant: hij moet weten 

hoe de afdeling in elkaar zit, wat haar geschiedenis is, welke doelen bereikt moeten worden en hoe 

de werkpraktijk er concreet uitziet. Ook het kennen van de medewerkers en lijnmanager wordt 

hierbij door de respondenten nodig geacht. De dienstverlening dient daarnaast aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de lijnmanager. Klantgerichtheid betekent daarnaast dat een dienstverlener 

flexibel is: hij moet snel het vraagstuk van een klant kunnen oppakken, omdat de lijnmanagers niet 

zien aankomen wanneer zij P&O-basisdienstverlening nodig hebben. Ook betrokkenheid kenmerkt 

volgens de respondenten een klantgerichte dienstverlener. Een betrokken dienstverlener doet mee 

actief mee tijdens het dienstverleningsproces en verdiept zich in het klantperspectief. Verder moet 

een klantgerichte dienstverlener toegankelijk zijn. Dit betekent dat een dienstverlener het vraagstuk 

van de klant serieus neemt en de klant makkelijk bij de dienstverlener terecht kan 

 Betrouwbaarheid is tevens een kwaliteitseis. Het is voor de betrouwbaarheid van een 

dienstverlener belangrijk dat hij zijn afspraken nakomt en op eigen initiatief informatie verschaft over 

de voortgang van het project. Dit laatste criterium is belangrijk omdat de dienstverlening zich (veelal) 

buiten het zicht van de lijnmanagers voltrekt. Verder moet een dienstverlener loyaal zijn: hij moet 
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het belang van de klant behartigen en prioriteit stellen bij de klant. Bovendien is een dienstverlener 

discreet: hij behandelt de informatie die hij van de klant krijgt vertrouwelijk. Ten slotte is een 

betrouwbare dienstverlener transparant: hij kan duidelijk aangeven wat hij wel en niet kan leveren, 

en kan de herkomst van posten op de factuur inzichtelijk maken.  

 Een kwalitatief goede dienstverlener moet volgens de lijnmanagers ook  bereikbaar zijn. De 

vindbaarheid is dan ook essentieel. Daarnaast moeten de lijnmanagers laagdrempelig contact 

kunnen krijgen. Concreet zien zij hierbij een vast aanspreekpunt voor zich. Bij een vast 

aanspreekpunt weten lijnmanagers immers wie zij kunnen bellen, welke expertise het aanspreekpunt 

heeft en dat hij hun situatie kent. De meeste lijnmanagers hebben een voorkeur voor persoonlijk 

contact. Concreet zien zij dit als face-to-face of telefonisch contact. Ook een snelle reactie draagt 

volgens de respondenten bij aan bereikbaarheid: binnen twee dagen nadat een vraag is gesteld, 

willen de lijnmanagers een reactie zien. Dat kan in het geval van een korte, specifieke vraag een 

antwoord zijn, maar ook een indicatie wanneer een antwoord verwacht wordt, of wanneer er 

contact met hem opgenomen zal worden om het vraagstuk nader te bespreken in het geval van een 

complexer vraagstuk.  

 Een laatste criterium waar lijnmanagers op letten, is of een dienstverlener een zakelijk 

netwerk heeft. Dit vinden zij belangrijk voor mobiliteitstrajecten, omdat zij verwachten dat een 

dienstverlener met een groot netwerk een medewerker sneller kan herplaatsen als dat nodig is.  

 Wanneer wordt gekeken naar al deze genoemde kwaliteitscriteria, kan een concreet beeld 

worden geschetst van wat lijnmanagers precies onder klantgerichtheid verstaan.   

 

5.5 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 

Nu de vier deelvragen zijn beantwoord, kan een antwoord worden gegeven op de centrale vraag:  

Op welke manier kan de door het HR-Shared Service Centrum geleverde P&O-basisdienstverlening 

aansluiten bij de behoeften van lijnmanagers aan HR-ondersteuning? 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het HR-SSC aan kan sluiten bij de behoefte van lijnmanagers door deze 

klant centraal te stellen en zich te verplaatsen in haar perspectief. Zo blijkt uit de data dat een 

meerderheid van de lijnmanagers voorafgaand aan de interviews niet wist van het bestaan van het 

HR-SSC. Dit terwijl het HR-SSC juist in het leven geroepen is om deze klant op een efficiëntere manier 

van tweedelijns dienstverlening te voorzien. Het HR-SSC kan daarom allereerst bij de behoeften van 

de lijnmanager aansluiten door hen te laten weten dat er überhaupt een centrum is waarbij zij 

tweedelijns HR-dienstverlening kunnen afnemen. Wanneer de lijnmanagers hiervan op de hoogte 

worden gesteld,  kunnen zij namelijk pas in overweging nemen om de HR-dienstverlening bij dit HR-

SSC af te nemen.   

 Ook bij het inrichten van de dienstverlening van het HR-SSC is het klantperspectief essentiëel.  

Wanneer het HR-SSC zich immers verplaatst in de situatie van de lijnmanager, kan zij bepalen op 

welke momenten lijnmanagers HR-ondersteuning nodig hebben, welke inhoudelijke HR-kennis zij 

moeten aanbieden en op welke kwaliteitsaspecten zij moeten letten. Zo kan zij haar tweedelijns 

basisdienstverlening klantgericht maken en aansluiten bij de klantbehoefte.  

In dit geval hebben de lijnmanagers behoefte aan Tweedelijns HR-ondersteuning wanneer 

zich een HR-situatie op de afdeling voordoet waarvoor de lijnmanager zich verantwoordelijk voelt 
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hierop te reageren. Deze HR-situaties hebben ofwel te maken met de prestatie of het welzijn op een 

afdeling, ofwel met het anticiperen op en implementeren van HR-beleid op de afdeling. Als in deze 

situatie zowel de lijnmanager als zijn eerstelijns HR-ondersteuner niet voldoende kennis en 

vaardigheden hebben om een HR-situatie (volledig) zelfstandig op te lossen, ontstaat behoefte aan 

ondersteuning vanuit de tweede lijn. Aangezien de lijnmanagers vaak niet kunnen voorspellen 

wanneer dergelijke situaties zich voordoen, is het belangrijk dat het HR-SSC haar dienstverlening zo 

inricht dat zij flexibel op deze flucturerende vraag kan inspelen. 

Tevens blijkt klantgerichtheid een belangrijk aspect in de kwaliteit van dienstverlening. 

Verwachtingsmanagement blijkt hierbij essentieel, aangezien gebleken is dat de kwaliteit van een 

dienst voortkomt uit een afweging tussen wat een lijnmanager van een dienst verwacht, en de 

daadwerkelijke ervaring die hij met een dienst heeft. In dit onderzoek zijn verschillende criteria 

genoemd die als aanknopingspunt kunne dienen voor het HR-SSC om de kwaliteit van haar diensten 

te verbeteren. Wanneer het HR-SSC ernaar streeft deze verwachtingen waar te maken, kan zij 

aansluiten bij de kwaliteit die een lijnmanager van het HR-SSC verwacht. 

 

 

  



75 
 

6 Discussie 

In dit hoofdstuk zal de waarde van dit onderzoek worden besproken. Allereerst zullen de 

maatschappelijke en wetenschappelijke consequentie van de resultaten worden onderzocht. Hierbij 

worden de bevindingen uit de literatuurstudie vergeleken met de resultaten die voortkomen uit dit 

onderzoek. Vervolgens wordt er aandacht besteedt aan de (methodologische) de sterke en zwakke 

punten van dit onderzoek. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 0 suggesties gedaan voor 

vervolgonderzoek. 

6.1 Theorie versus Empirie 

Wanneer de verkregen data uit de interviews vergeleken wordt met de theorietische inzichten die in 

het hoofdstuk 0 aan bod zijn gekomen, zijn overeenkomsten en verschillen te vinden. Tijdens de 

interviews hebben de lijnmanagers allen aangeven dat zij HR-verantwoordelijkheden hebben. Dit 

komt overeen met de bevindingen uit de devolutionliteratuur (Brewster en Larsen, 2000; 2003; 

Renwick, 2003: McGovern et al, 2007; Bos-Nehles, 2010; Perry en Kulik, 2008; Reilly, 2000; Currie en 

Procter, 2005). Wanneer de HR-rollen uit het model van Ulrich (1997) vergeleken worden met de HR-

verantwoordelijkheden die de lijnmanagers tijdens de interviews hebben genoemd, lijken theorie en 

empirie op elkaar aan te sluiten.  

 Zoals beschreven in het resultatenhoofdstuk zien lijnmanagers voor zichzelf drie soorten HR-

verantwoordelijkheden: het bevorderen van de prestatie en het welzijn van hun medewerkers, het 

anticiperen op HR-beleid en het implementeren van HR-beleid. Ulrich (1997) noemt daarentegen vier 

soorten HR-rollen: de Administrative Expert, Employee Champion, Change Agent en Strategic 

Partner. Wanneer deze HR-verantwoordelijkheden en –rollen vergeleken worden, lijken deze op 

verschillende punten inhoudelijk overeen te komen.  

 Zo ziet de lijnmanager het als zijn verantwoordelijkheid om het welzijn van zijn medewerkers 

te bevorderen en ervoor te zorgen dat eventuele problemen hierbij worden opgelost. Dit lijkt aan te 

sluiten bij de rol van Employee Champion, omdat de Employee Champion rekening houdt met de 

behoeften en belangen van de medewerkers. Hij wil dat de medewerkers, goed in hun vel zitten, 

betrokken, gemotiveerd en mobiel zijn. Om deze reden houdt de Employee Champion zich dan ook 

bezig met het ontwikkelen van de mederwerkers (Ulrich, 1997), net zoals de respondenten hebben 

aangegeven te doen. Ook houden de lijnmanagers zich bezig met het signaleren en aanpakken van 

problemen, om ervoor te zorgen dat de medewerker zich beter kan voelen.  

 Er zou dus gesteld kunnen worden dat de lijnmanagers de rol van Employee Champion als 

onderdeel van hun HR-verantwoordelijkheden beschouwen. Wel hebben de lijnmanagers 

aangegeven deze rol niet allemaal hetzelfde op te vatten: sommige lijnmanagers beschouwen het 

bevorderen van het welzijn van hun medewerkers als doel op zich. Anderen zien het bevorderen van 

welzijn als middel om de prestatie van medewerkers te verhogen. Alle lijnmanagers erkennen echter 

het belang van het welzijn van de medewerker. 

 Een andere rol die de lijnmanager lijkt te vervullen, is die van Administrative Expert. Een 

Administrative Expert houdt zich volgens Ulrich bezig met de uitvoering en monitoring van 

traditionele HR-taken als bijvoorbeeld de personeeladministratie, werving, selectie en 

functioneringsgesprekken. De respondenten in dit onderzoek hebben aangegeven al deze taken uit 

te voeren: zij houden formele  start-, functionerings- en beoordelingsgespreken en informele 

gesprekken met hun medewerkers, maar doen ook de personeelsadministratie in P-Direkt. De 
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lijnmanagers hebben zelf al aangegeven dat deze taken erop gericht zijn te kunnen monitoren of de 

prestaties en het welzijn van de medewerker op peil zijn en blijven.  

 Daarnaast voert de lijnmanager traditionele HR-taken uit als het aannemen en ontslaan van 

personeel, verslaglegging van de gesprekscyclus en het nemen van besluiten omtrent de beloning 

van de medewerkers. Hierbij is het zijn verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de regels van het 

HR-beleid, de cao en het ARAR worden nageleefd. Omdat monitoring en uitvoering van traditionele 

HR-praktijken ook het doel was van de Administrative Expert (Ulrich, 1997), kan gesteld worden dat 

de lijnmanager ook aandeel heeft in deze HR-rol.  

 Andere raakvlakken tussen de theorie van Ulrich (1997) en de HR-verantwoordelijkheden van 

de lijnmanager, zijn de rollen van Change Agent en Strategic Partner. De lijnmanagers hebben 

immers aangegeven dat zij met hun afdeling proberen te anticiperen op HR-beleid en vervolgens een 

rol hebben bij het daadwerkelijk implementeren van dit beleid. Doordat lijnmanagers het centrale 

HR-beleid vertalen naar wat dat precies voor hun afdeling betekent, zijn zij bezig de afdeling voor te 

bereiden op en mee te krijgen in het centrale HR-beleid. Ook door het personeel te ontwikkelen en 

te investeren in mobiliteitstrajecten proberen zij hun afdeling zo goed mogelijk aan te passen op het 

centrale HR-beleid.  

 Dit sluit aan bij de rolbeschrijven van de Strategic Partner. Zoals beschreven in het 

theoretisch hoofdstuk is de Strategic Partner immers ‘vooral bezig met anticiperen op de toekomst 

en heeft oog voor zaken als strategische opleidingsplannen, strategisch belonen en de mate waarin 

de bezetting is afgestemd op de strategie van de organisatie’. Een nuanceverschil tussen de rol van 

de Strategic Partner en die van de lijnmanager, is echter wellicht dat de Strategic Partner (1997) deze 

rol op organisatieniveau ten uitvoer brengt, lijken de lijnmanagers op directieniveau hierin ook een 

rol te kunnen hebben.  

 De HR-verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk inplementeren van HR-beleid sluit aan 

bij de rol van Change Agent. De rol van Change Agent bestaat uit het ontwerpen en implementeren 

van veranderingsprocessen binnen een organisatie. De focus van de Change Agent is ontwikkeling in 

de organisatie, en het implementeren van bijvoorbeeld nieuwe werkmethoden en beleid. Ook de 

respondenten hebben tijdens de interviews aangegeven dat zij zich HR-verantwoordelijk voelen voor 

het implementeren van nieuwe werkmethoden als het Nieuwe Werken, de digitalisering, 

resultaatgericht en ‘Lean en Mean’ werken. Om HR-beleid te kunnen implementeren, geven 

lijnmanagers het goede voorbeeld. Daarnaast is de Change Agent zowel hoeder als de initiatiefnemer 

van HR-beleidveranderingen en dient hij de weerstand van de werkvloer bij verandering om te zetten 

in medewerking. De lijnmanager geeft hier ook invulling aan door het goede voorbeeld te geven en 

zo zijn medewerkers mee te krijgen in een nieuwe manier van werken.  

 Door deze bevindingen kan dit onderzoek een aanvulling zijn op de theorie van Ulrich (1997). 

De verschillende HR-rollen die Ulrich heeft geformuleerd, zijn namelijk oorspronkelijk bedoeld om de 

HR-verantwoordelijkheden van lijnmanagers te beschrijven. En hoewel Ulrich erkende dat de 

lijnmanagers ook een bijdrage leveren in deze HR-rollen, is dat niet eerder empirisch onderbouwd. 

De resultaten van dit onderzoek laten echter zien dat deze theorie ook bruikbaar kan zijn om de HR-

verantwoordelijkheden van lijnmanagers te duiden.  

 Een andere theorie die in het literatuuronderzoek aan bod is gekomen, is het AMO-model. 

Dit model werd gebruikt om te kunnen onderzoeken wanneer lijnmanager behoefte hebben aan 

tweedelijns HR-ondersteuning. De lijnmanagers hebben in dit onderzoek aangegeven tweedelijns 

dienstverlening nodig te hebben hebben, omdat zij specialistische kennis missen op het gebied van 

HR. Deze bevinding sluit aan bij het AMO-model van Appelbaum et al. (2000): ability is in dit 
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onderzoek de term voor (een gebrek aan) kennis en vaardigheden. Ook in andere onderzoeken is 

ability eerder al genoemd als een belemmering die de lijnmanager kan ervaren ten aanzien van zijn 

HR-verantwoordelijkheden (Renwick, 2003; Brewster en Larsen, 2003; Lowe, 1992; Bos-Nehles, 2010; 

McGovern et al., 2007; Perry en Kulik, 2008).  

 Echter, uit deze onderzoeken blijkt ook dat de andere variabelen van het AMO-model, 

namelijk opportunity en motivation, de lijnmanagers konden belemmeren in de uitvoering van HR-

verantwoordelijkheden. In dit onderzoek hebben de lijnmanagers dit niet als belemmeringen 

genoemd. Dit kan erop wijzen dat de variabelen motivation en opportunity bij de respondenten geen 

rol spelen in de overweging om tweedelijns HR-ondersteuning in te schakelen. Een andere verklaring 

is echter dat tijdens de interviews deze variabelen te weinig aan bod zijn gekomen, aangezien de 

verkregen data over dit thema vrij beperkt is. Er is namelijk wel gevraagd naar de reden dat 

lijnmanagers tweedelijns HR-ondersteuning nodig hadden, maar er is nauwelijks op doorgevraagd 

waarom dat zo is. Daardoor is dit thema misschien niet ten gehele uitgediept. Dat deze verklaring 

ontbreekt, kan een hiaat in dit onderzoek zijn. Wel weten we nu dat lijnmanager hun behoefte aan 

tweedelijns ondersteuning en dat hij dat zelf verklaart door een kennisgebrek. Dit onderzoek levert 

daarom wel een bijdrage aan de devolutionliteratuur en het AMO-model. 

 In het theoretisch hoofdstuk is eveneens aandacht besteed aan de kenmerken van het HR-

Shared Service Centrum als relatief nieuw organisatieverschijnsel. Het doel van dit onderzoek was 

immers uit te zoeken hoe een HR-SSC naast kostenbesparend ook klantgericht kan zijn, om zo 

daadwerkelijk aan de efficiëncydoelstellingen te kunnen voldoen. In dit onderzoek is gevonden dat 

een HR-SSC klantgericht kan zijn door haar dienstverlening te laten aansluiten op de HR-

verantwoordelijkheden van de klant, in dit geval de lijnmanager. Ook laat dit onderzoek zien dat niet 

alleen het bieden van het juiste soort dienstverlening belangrijk is: ook de kwaliteit van 

dienstverlening dient bij de verwachtingen van de lijnmananger aan te sluiten. Deze informatie kan 

een voorbeeld zijn voor andere HR-Shared Service Centra, omdat het een indicatie geeft welke 

mogelijke kennisdomeinen interessant zouden kunnen zijn voor de klantgroep. Daarnaast worden er 

aanwijzigen gegeven hoe de klant de kwaliteit van een HR-Shared Service Centra kan beoordelen.   

 Ten slotte is de theorie van Parasuraman et al. (1987) behandeld om te kunnen bestuderen 

hoe kwaliteit van dienstverlening tot stand komt en welke criteria voor de lijnmanagers relevant 

kunnen zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van het HR-Shared Service Centrum. Wanneer de 

gevonden kwaliteitscriteria van Parasuraman et al. (1987) worden vergeleken met degenen die door 

de lijnmanagers worden genoemd, blijkt dat sommigen overeenkomen. Dit zijn bijvoorbeeld 

bereikbaarheid, het kennen en begrijpen van de klant (klantgerichtheid), responsiviteit 

(reactiesnelheid) en het hebben van de juiste competenties (verstand van zaken). Ook 

geloofwaardigheid komt als criterium van Parasuraman et al. (1987) in de interviews terug, maar 

wordt in dit onderzoek door de lijnmanagers anders omschreven: wanneer een dienstverlener loyaal 

is en de belangen van de klant behartigt, integer en discreet met informatie omgaat, associëren 

lijnmanagers deze eigenschappen niet met geloofwaardigheid maar met betrouwbaarheid. Of deze 

eigenschappen in het algemeen gelden voor de criteria die lijnmanagers stellen aan HR-Shared 

Service Centra, zou door middel van kwantitatief vervolgonderzoek moeten worden onderzocht.  

 Andere kwaliteitscriteria die Parasuraman et al. (1987) beschreven, brachten de lijnmanagers 

niet ter sprake: veiligheid, fysieke kenmerken en beleefdheid. Dat zou kunnen betekenen dat deze 

eigenschappen voor de lijnmanagers niet relevant zijn als het op tweedelijns dienstverlening 

aankomt. Echter, omdat deze eigenschappen niet genoemd zijn door de respondenten en hierop oo 

het moeilijk te controleren of dit daadwerkelijk het geval is: het zou ook zo kunnen zijn dat ze even 
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niet aan deze eigenschappen hebben gedacht, of dat ze zich niet bewust zijn van deze behoefte. Er 

kan dus niet geconcludeerd worden dat deze variabelen geen enkele rol spelen bij het beoordelen 

van de kwaliteit van een HR-SSC. Dit zou daarom nader onderzocht moeten worden. 

 Ook over de verklaring van Parasuraman et al. (1987)  kan met dit onderzoek geen uitspraak 

worden gedaan. Aangezien de meeste lijnmanagers geen weet hadden van het bestaan van het HR-

SSC en dus geen ervaring hadden met haar dienstverlening, hebben zij niet aan kunnen geven in 

hoeverre de kwaliteit van deze dienstverlening voldoet aan hun verwachtingen, de manier waarop 

volgens Parasuraman et al. (1987) de kwaliteit van dienstverlening wordt bepaald. Wel is met dit 

onderzoek gevraagd naar de verwachtingen die lijnmanagers hebben ten aanzien van tweedelijns 

dienstverlening, waardoor wel duidelijk is geworden op welke criteria het HR-SSC moet letten.  

 

6.2 Methodologische reflectie 

De doelstelling van dit onderzoek was de behoeften van de lijnmanagers in kaart te brengen, zodat 

het HR-Shared Service Centrum haar dienstverlening daarop kan inrichten. Er gekozen is voor een 

kwalitatieve methode van dataverzameling. Door het gebruik van een topiclijst tijdens de interviews 

werd de lijnmanagers zoveel mogelijk ruimte geboden om over vaste onderwerpen, in dit geval: HR-

verantwoordelijkheden en behoefte aan HR-ondersteuning, zelf een beeld kunnen geven wat deze 

onderwerpen voor hen betekenen. Tevens kon tijdens de interviews worden doorgevraagd en was er 

de ruimte om nieuwe topics in lijst op te nemen indien dit nodig bleek. Hierdoor kent het onderzoek 

intern valide resultaten. Door de gebruikte onderzoeksmethode kon inzicht immers verkregen 

worden van de situatie van de lijnmanager en was het mogelijk de centrale onderzoeksvraag te 

beantwoorden.  

 Kwalitatief onderzoek kent ook beperkingen. Hoewel door deze onderzoeksmethode intern 

valide resultaten zijn verkregen, is de mate waarin de onderzoeksconclusies tevens gelden voor 

andere, niet-onderzochte situaties beperkt. Het is immers niet mogelijk statistische generalisatie toe 

te passen, omdat de omvang van de steekproef ten opzichte van de gehele populatie gering is. In dit 

onderzoek zijn immers slechts 27 van de 335 lijnmanagers van het Ministerie X geïnterviewd. Omdat 

slechts een onderzoek is gedaan bij één kerndepartement en alleen een klein deel van deze 

lijnmanagers ondervraagd, bestaat de kans dat deze resultaten niet respresentatief zijn voor een 

grotere populatie binnen Ministerie X, de gehele Rijksoverheid of zelfs daarbuiten. Om deze reden is 

het dan ook aan te bevelen nader kwantitatief onderzoek te verrichten naar de behoeften van 

lijnmanagers ten aanzien van tweedelijns HR-dienstverlening door grotere steekproeven te nemen 

en dit onderzoek te repliceren bij verschillende organisaties. Hiermee kunnen dan meer in het 

algemeen uitspraken worden gedaan over deze thema’s omdat met deze methode wel significante 

resultaten kunnen worden gevonden.  

 Dat geen extern valide uitspraken kunnen worden gedaan met de resultaten van dit 

onderzoek, betekent echter niet dat deze resultaten niet van waarde zijn. Ten eerste was het doel 

van dit onderzoek ook niet om statistisch generaliseerbare uitspraken te kunnen doen, maar om één 

specifieke organisatie advies te kunnen geven hoe zij hun dienstverlening beter kunnen afstemmen 

op de behoeften van hun klanten. Dit advies dient dus ter besluitvorming voor de directie van één 

specifieke organisatie. In dit onderzoek wordt daarom getracht meer inzicht te vergaren in de 

behoeften die lijnmanagers hebben ten aanzien van HR-ondersteuning en de diversiteit hierin. Het 

gaat dus om het begrijpen van de betekenisgeving van een bepaalde groep. Daarnaast is 
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generalisatie door vergelijkbaarheid wel mogelijk, aangezien, aangezien de 308 lijnmanagers die niet 

zijn geïnterviewd naar wel onderdeel uitmaakten van de steekproefpopulatie functietechnisch 

dezelfde kenmerken hebben als de 27 respondenten. Hoe meer deze 308 lijnmanagers dezelfde 

kenmerken hebben, hoe aannemelijker dat de resultaten van dit onderzoek wellicht ook iets kunnen 

zeggen over hun situatie en behoeften. Dit geldt mogelijk ook voor de lijnmanagers binnen andere, 

niet-onderzochte kerndepartementen, mits hun situatie en functie gelijkenis vertoont met die van de 

respondenten.  

 Een ander discussiepunt is de vraag of de lijnmanagers van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties die zelf werkzaam waren bij het HR-SSC, inderdaad hadden moeten worden 

uitgesloten van de populatie waaruit de steekproef getrokken is, zoals nu is gebeurd. Verwacht werd 

immers dat zij door cognitieve dissonantie wellicht een andere blik op het HR-SSC zouden kunnen 

hebben, omdat zij daar zelf werkzaam zijn. Aangezien de uitsluiting van deze groep managers uit de 

steekproef beruste op deze aanname en dus niet is onderzocht of zij daadwerkelijk een andere visie 

op de HR-dienstverlening hadden, is het niet te zeggen of deze groep terecht is uitgesloten. Het is 

dus voor vervolgonderzoek wellicht raadzaam om deze lijnmanagers wel mee te nemen in de 

steekproef, zodat gekeken kan worden of deze aanname klopt.  

 Ten aanzien van de betrouwbaarheid van dit onderzoek is zoveel mogelijk geprobeerd 

onsystematische fouten te voorkomen door een topiclijst te gebruiken. De topiclijst is slechts op 

enkele punten aangepast en er is rekening gehouden met de manier waarop is gevraagd en 

doorgevraagd naar de verschillende items. Hoewel niet kon worden voorkomen dat hiertussen enige 

mate van variatie zat, dat de onderwerpen op een voldoende consistente manier aan bod zijn 

gekomen zodat de verschillende transcripten onderling kon worden vergeleken. Hoewel dus niet alle 

interviews hetzelfde eruit zien, vertoont de data voldoende gelijkenis om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen over de behoeften van de lijnmanagers aan tweedelijns HR-dienstverlening. .  

6.3 Aanbevelingen voor het HR-Shared Service Centrum 

De directe aanleiding voor dit onderzoek die moeten aansluiten bij het HR-SSC. Met de data uit dit 

onderzoek is dit op verschillende manieren te verklaren. De eerste verklaring hiervoor is dat de 

meeste lijnmanagers voorafgaand aan de interviews niet wisten dat het HR-SSC bestaat.  Dit terwijl 

het HR-SSC juist in het leven geroepen is om deze klant op een efficiëntere manier van tweedelijns 

HR-dienstverlening te voorzien.  

 Deze onbekendheid vormt een bedreiging voor het HR-SSC in die zin dat de lijnmanagers het 

HR-SSC niet als potentiële dienstverlener kan worden gezien. Het HR-SSC kan daarom allereerst bij de 

behoeften van de lijnmanager was het terughoudende enthousiasme vanuit de departementen  

aansluiten door hen te laten weten dat er überhaupt een centrum is waarbij zij tweedelijns HR-

dienstverlening kunnen afnemen. Het is dus aan te bevelen om lijnmanagers zo snel mogelijk op de 

hoogte te stellen van het bestaan van het HR-SSC. Wanneer zij op de hoogte zijn van het bestaan van 

het HR-SSC, wat dit centrum doet en waarvoor de lijnmanagers hier terrecht kunnen, is zij vindbaar 

en wordt zij bereikbaar voor de klant.   

 Een andere reden waarom de ondersteuningsvraag vanuit de departementen en 

nauwverbonden organisaties kan achterblijven, is dat de afdelingen deze dienstverlening nog niet 

nodig hebben gehad. De lijnmanagers hebben immers aangegeven dat sommige HR-situaties waarbij 

zij tweedelijns dienstverlening diensten nodig hebben, slechts incidenteel voorkomen. Dit zijn 

bijvoorbeeld arbeidsconflicten of ziekteverzuim. Anderzijds zijn sommige HR-diensten op bepaalde 
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momenten minder relevant. Bijvoorbeeld: omdat de meeste lijnmanagers voor hun afdeling een 

krimptaakstelling of in elk geval een (externe) vacaturestop kennen, zijn diensten als werving en 

selectie, recruitment, matching tijdelijke externe arbeidskrachten en een landelijke media campagne 

nu niet aan de orde.  

 De respondenten hebben echter aangegeven dat wanneer er  in de toekomst wel weer 

ruimte is voor nieuwe werknemers, dat zij graag wel van deze diensten gebruik maken. Het is voor 

het HR-SSC dan ook aan te raden te onderzoeken hoe zij het beste om kan gaan met deze flexibele 

vraag. Een antwoord hierop kan bijvoorbeeld worden gezocht in het HR-beleid. Wanneer het HR-SSC 

actief alle beleidsveranderingen monitort, kan zij daar haar personeelsplanning op aanpassen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan flexibele bezetting van het dienstverlenend personeel.  

Tijdens de interviews hebben lijnmanagers ook aangegeven dat zij in de volgende  domeinen  

graag diensten graag aangeboden willen zien: (opsomming producten en diensten) 

 (arbeidsjuridisch) advies 

 Hulp bij ziekte en Re-integratie 

 Mobiliteit 

 Leren en ontwikkelen  

De lijnmanagers vinden het echter lastig te voorspellen wanneer zij van deze diensten gebruik willen 

maken, aangezien zij hebben aangegeven dat deze meeste HR-situaties waarbij zij deze diensten 

nodig hebben, slechts incidenteel voorkomen. Wanneer zij echter behoefte hebben aan zo’n 

specialistische dienst, willen zij wel graag zo snel mogelijk geholpen worden. Het is daarom aan te 

bevelen dat het HR-SSC ervoor zorgt dat zij flexibel genoeg is om met deze fluctuerende vraag om te 

gaan.  

 Daarnaast is gebleken lijnmanages de kwaliteit een tweedelijns HR-dienstverlener 

beoordelen op de volgende eigenschappen:  verstand van zaken, klantgerichtheid, betrokkenheid, 

betrouwbaarheid, bereikbaarheid en het hebben van een netwerk. Door hierop in te spelen kan het 

HR-SSC ervoor zorgen dat haar diensten aansluiten bij de behoeften van de klant. De lijnmanagers 

hebben immers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat een dienstverlener de afdeling kent en 

weet wat er speelt. Het is daarom aan te raden dat een dienstverlener zich voorafgaand aan een 

intake verdiept in (de situatie van) een klant: hij moet weten in wat voor organisatie hij werkt en wat 

ontwikkelingen zijn die op deze afdeling van invloed zijn. Om dit gemakkelijker te maken en tegelijk 

in te spelen op de behoefte van de lijnmanager aan persoonlijk contact, is het raadzaam ervoor te 

zorgen dat lijnmanagers met vaste dienstverleners te maken krijgen, in ieder geval met een vaste 

accountmanager.   

 Een andere manier om klantgerichtheid te bevorderen, is niet de HR-specialismen maar de 

klant centraal te stellen. De meeste lijnmanagers zijn immers sceptisch ten aanzien van het op 

afstand plaatsen van de tweedelijns dienstverlening, omdat ze bang zijn dat die dienstverlening door 

deze afstand niet meer aansluit op hun vraag. Wanneer gevraagd wordt hoe het systeem ondanks de 

afstand op de klantvraag in zou kunnen spelen, heeft een van de respondenten hiervoor een 

oplossing: maak het systeem vraaggestuurd: 

 

‘R25: De slag waar ik mee bezig ben gewoon inhoudelijk binnen mijn afdeling is om de overheid en de 

communicatie van de overheid te laten aansluiten bij levens gebeurtenissen van mensen. Dus neem 

nou niet je wet of regel als uitgangspunt, maar neem het uitgangspunt: iemand koopt een huis. Met 

welke rekels kom je dan eigenlijk in aanraking? En datzelfde zie ik hier een beetje… Dit is vanuit de 
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logica van de HR-cyclus bedacht en opgeschreven. Dus, ik bedoel, in die logica klopt het en missie 

volgens mij niks. Alleen de vraag is: als je eruit stapt en naar de praktijk van de leidinggevenden gaat, 

wat zijn dan de belangrijke momenten binnen de P verantwoordelijkheid van de leidinggevenden, en 

richt dáár dan je aanbod op in. En dat is: ik doe een P gesprek, wat kan ik daarin tegenkomen? Nou ik 

geloof niet dat ik dat bijvoorbeeld hier zo duidelijk dan in terug zien komen. Ik heb een medewerker 

met financiële problemen, wat staat mij dan tot de beschikking, en wat kan ik dan doen als p-

verantwoordelijke om daarin te helpen? Hier is zeg maar formeel niets tegenin te brengen, maar hij 

sluit niet aan bij mijn leefwereld als leidinggevende. 

 (Respondent 25, middenmanager van een beleidsdirectie, 20 medewerkers) 

Om de dienstverlening klantgericht te maken, dient een dienstverlener als het ware in de schoenen 

van de klant te gaan staan. Hierbij moet hij zich afvragen: welke HR-situaties kan een klant 

tegenkomen? Welke vragen zou hij zich kunnen stellen in deze situaties. Vanuit deze situaties en 

bijbehorende vraagstukken moet de dienstverlening dan worden aangeboden.  
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8  Bijlagen 
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I) E-mail naar Respondenten  

 

Onderwerp: onderzoek behoefte lijnmanagers 

 

Geachte heer/mevrouw [naam]. 

 

Zoals u wellicht weet is de organisatie van tweedelijns P&O-dienstverlening recentelijk aan het 

veranderen. In plaats van vanuit een interne afdeling vindt alle tweedelijns P&O-dienstverlening 

vanuit een Shared service centrum plaats. Het doel van deze verandering is een eenduidig, 

transparant, efficiënt, goed werkend stelsel van tweedelijns P&O-diensten voor alle ARAR- 

ambtenaren. 

 

Echter, wanneer kan er van een stelsel worden gezegd dat het goed werkt? Dat wordt bepaald door 

degenen die tweedelijns P&O-diensten nodig hebben. Omdat Shared Service Organisaties een 

relatief nieuwe manier is om HR te organiseren, ben ik als student Strategisch HRM benieuwd hoe 

deze organisatievorm van toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie, en hoe haar 

dienstverlening daarbij ingericht moet worden. Aangezien u lijnmanager bent en te maken hebt met 

P&O-ondersteuning, zou ik u hierover dan ook graag interviewen. 

 

Mijn vraag aan u is of ik u mag interviewen voor dit onderzoek en zo ja, op wanneer het u uitkomt. 

 

Ik kijk uit naar uw reactie. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Aniek Hollanders 

Masterstudent Universiteit Utrecht 
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II) Topiclijst 

Introductie 

 Welkom, bedankt voor uw tijd!  

 Mezelf voorstellen: student SHRM aan de Universiteit Utrecht 

 Doel van het onderzoek: inzicht verkrijgen in de behoeften van lijnmanagers, zodat de 

dienstverlening beter afgestemd kan worden op de wensen van de ‘eindgebruiker’.  

 Benadrukken dat vertrouwelijk zal worden omgegaan met gegevens. Heeft de respondent 

interesse in een kopie van het onderzoek? 

 Opname apparatuur ok? 

 Interview duurt ongeveer 1 uur. Dat kan iets korter of iets langer zijn. Heeft de respondent 

direct na dit onderzoek een afspraak waar ik rekening mee moet houden? 

Structuur aangeven van het interview:  

o HR-verantwoordelijkheden 
o AMO-variabelen 
o Belemmeringen 
o Behoeften 
o Verwachtingen 

 

 Vragen stellen mag tussendoor; als iets niet duidelijk is: aangeven. 

 

Functie 

 Kunt u uw huidige functie beknopt omschrijven? 

 Welke HR-verantwoordelijkheden heeft u binnen deze functie? 

 Welke HR-taken horen er bij die verantwoordelijkheden? 

o Doorvragen: 

o Kunt u een opsomming geven voor welke P&O-taken u in uw huidige functie 

verantwoordelijk bent? 

 

Doelen  

Wat zijn de doelen van deze HR- verantwoordelijkheden? Wat probeert u met deze HR-talen te 

realiseren/na te streven? 

In hoeverre leveren uw HR-werkzaamheden een bijdrage aan… 

 de HR-strategie van uw organisatie? / de organisatiestrategie? 

o Welke specifieke HR-taken dragen hieraan bij? Voorbeeld? En hoeveel tijd besteedt u 

wekelijks hieraan? 

 Het welzijn en de tevredenheid van uw medewerkers? 

 Operationele veranderingen/ cultuuromslagen? 

 De uitvoering van administratieve HR-processen? / de uitvoering van HR-beleid? 

 Zijn er nog andere HR-doelen die u tracht te realiseren? / Hebben uw HR-taken nog andere 

doelen? 

 Welk van deze HR-doelen is dominant in uw functie? 
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Taakstelling 

Wat is de HR-taakstelling voor deze afdeling? En die van uw departement? 

 

(Motivation) 

 Hoe ervaart u uw HR-taken? Waarom houdt u zich hiermee bezig? 

o Hoe belangrijk zijn uw HR-taken / HR-verantwoordelijkheden binnen uw functie? 

 Welke doelen vindt u minder belangrijk? Waarom? 

 Welke taken vindt u het leukst? Waarom? 

 Welke taken vindt u minder leuk? Waarom? 

 Heeft dit invloed op uw prestatie? Waar merkt u dit aan? 

 

 (Ability) 

 Welke taken gaan u gemakkelijk af? Hoe heeft u deze competenties geleerd? 

 En zijn er ook taken waar u moeite mee heeft?  

o Wat gaat er dan minder goed? Waarom? 

o Heeft dit invloed op uw prestatie? Waar merkt u dit aan? 

 

(Opportunity) 

 Krijgt u genoeg ruimte om uw verantwoordelijkheden uit te voeren? / Krijgt u genoeg tijd 

om uw verantwoordelijkheden uit te voeren?  

 Krijgt u ondersteuning in deze taken?  Zo ja, wat vindt u daarvan?  

 Heeft u behoefte aan meer ondersteuning?  

o Zo ja, op welke gebieden? 

o Zo nee, waarom niet? 

 

Dienstverlening 

 Wat weet u al van de inrichting van het EC O&P (het HR-SSC bij de Rijkoverheid)? 

 Heeft u weleens gebruik gemaakt van dienstverlening van het HR-SSC?  

o Zo nee, waarom niet? 

o Zo ja, hoe is dat u bevallen? En waarom? 

Omdat het belangrijk is dat de dienstverlening SSC aansluit op uw behoeften en verwachtingen, wil ik 

u nu een paar vragen stellen over de kwaliteit van dienstverlening.  

 Wat verstaat u onder kwaliteit van dienstverlening? 

 Welke eigenschappen moet een kwalitatief hoogwaardige HR-dienstverlener volgens u 

hebben om goede HR-ondersteuning te kunnen leveren? 

 

(Respondent noemt eigenschappen 1, 2, 3, ..N): Bij elk van deze eigenschappen, vraag: 

 Wat verstaat u hieronder? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Hoe belangrijk is dit voor 

u? Waarom draagt dat bij aan de kwaliteit van dienstverlening? 

 

Ter aanvulling op de eigenschappen die u zelf al noemde (doorstrepen welke de respondent zelf al 

noemt!), zijn er wellicht ook nog andere eigenschappen die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van 
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dienstverlening. Ik ben daarom benieuwd welke verwachtingen u heeft ten aanzien van…. / hoe 

denkt u over…. 

Bij elk construct: 

 Denkt u dat dit relevant is voor de kwaliteit van dienstverlening?    

o Waarom wel/ niet? 

 Wat verstaat u hieronder? Wat bedoelt u met [construct]? Als u denkt aan [construct], waar 

denkt u dan aan / komt er dan bij u op? 

 Wat zou het Shared Service Centrum op dit gebied /ten aanzien van dit [construct] moeten 

doen om in uw ondersteuningsbehoefte te voorzien? 

 Wat is er belangrijk (concreet) ten aanzien van [construct]? 

 

Constructen: 

 Betrouwbaarheid  

 reactiesnelheid? 

 De competenties, oftewel de kennis en vaardigheden van de medewerkers? 

 Toegankelijkheid/ bereikbaarheid? 

 De communicatie met de klant? 

 Vriendelijkheid 

 representativiteit ? 

 transparante (communicatie)? 

 Geloofwaardigheid? 

 Zekerheid en veiligheid (fysieke veiligheid, financiële zekerheid en discreet)? 

 Kennis van de klantsituatie 

 betrokkenheid? 

 netwerk 

 De inhoud / het resultaat?  vier domeinen behandelen: arbeid en gezondheid, mobiliteit, 
leren en ontwikkelen en advies. Welke diensen moeten volgens u worden aangeboden? 

 prijs 
 

 Welke punten zijn volgens u het meest belangrijk? 

 Waar moet het SSC allereerst de focus op leggen?  quick wins: wat moet nu worden 
opgepakt?/ aanbevelingen. 

 

Afronden 

Is er nog iets wat u zelf aan dit interview wilt toevoegen? Heeft u nog vragen? 

 

Dit interview is nu ten einde. Dank voor uw medewerking! 
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III)   Codeboom 
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IV) Organisatiestructuur Ministerie X 

1. Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (DG BK); 

o Directie Koninkrijksrelaties 

o Vertegenwoordigingen van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten 

o Directie Arbeidszaken Publieke Sector 

o Directie Bestuur, Democratie en Financiën 

o Directie Burgerschap en Informatiebeleid 

o Rijksdienst Caraïbisch Nederland 

o Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten 

 

2. Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR); 

o Directie Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk 

o Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk 

o Directie Informatiseringsbeleid Rijk 

o P-Direkt 

o De Werkmaatschappij 

o FMHaaglanden 

o Doc-Direkt 

o Logius 

o SSC-ICT Den Haag 

 

3. Directoraat-Generaal Wonen en bouwen (WB); 

o Directie Woningbouw 

o Directie Woningmarkt 

o Directie Kennis en Verkenningen 

o Directie Woon- en Leefomgeving 

o Dienst van de Huurcommissie 

 

4. Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD); 

o Directie Management Development Rijk 

o Bureau DG 

o Werkgeverschap en Arbeidsvoorwaarden (W&A) 

o Advies en Interim-management (AIM) 

o ABD Politietop 

 

5. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD); 

o Eenheid Binnenlandse Veiligheid 

o Eenheid Dienstencentrum 

o Eenheid Informatie Management 

o Eenheid Inlichtingen Buitenland 

o Eenheid Kenniscentrum Verbetermanagement en Innovatie 

o Eenheid Operationele Expertise & Ondersteuning 

o Eenheid Regie 

o Eenheid Strategie en Beleid 
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o Eenheid Trendanalyse & Fenomeenonderzoek 

o Businessunit Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging 

o Businessunit Veiligheidsonderzoeken 

 

6. Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering; 

o Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving 

o Directie Bestuursondersteuning 

o Directie Financieel-Economische Zaken 

o Directie Communicatie 

o Directie Personeel en Organisatie (P&O) 

o Projectdirectie Nieuwbouw Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

o Secretariaat Raad voor het openbaar bestuur en Raad voor de financiële 

verhoudingen 

 

7. Rijksvastgoedbedrijf i.o. 

o Rijksgebouwendienst (RGD)  

 Directie Advies en Architecten 

 Directie Vastgoed 

 Directie Projecten 

 Directie Beheer 

 Directie Bedrijfs- en bestuurszaken 

 Atelier Rijksbouwmeester 

o Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 

 Directie Vastgoed (voorheen Domeinen Onroerende Zaken); 

 Directie Ontwikkeling (voorheen GOB). 

o Directie Rijksvastgoed 
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9  Addendum: paper Capita Selecta 
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Inleiding 

De Rijksoverheid is bezig een reorganisatie van haar interne producten en diensten op het gebied van 

P&O te realiseren. Voorheen had elk ministerie nog een of meerdere expertiseafdelingen waar 

specialistische kennis werd ontwikkeld en diensten werden verstrekt het gebied van de HRM-thema’s 

mobiliteit, leren en ontwikkelen, arbeidsjuridisch advies en gezondheid. Deze gespecialiseerde 

dienstverlening wordt ook wel tweedelijns P&O-dienstverlening genoemd.  

 De Rijksoverheid heeft in het kader van haar bezuinigingsplannen echter besloten dit stelsel 

te veranderen: zij beoogt haar organisatiestructuur als geheel, en daarmee ook de tweedelijns P&O-

diensten compacter te organiseren. Om deze reden zijn vanaf 1 januari 2012 de afzonderlijke 

expertiseafdelingen overgebracht naar een HR-Shared Service Centrum (HR-SSC). Dit centrum treedt 

op als gecentraliseerd kennispunt, dat alle departementen voorziet van P&O-expertise. Deze 

expertise wordt ook omschreven als tweedelijns P&O-dienstverlening. Het HR-HR-SSC is in het 

nieuwe stelsel nog de enige aanbieder die het gehele rijk hierin voorziet. Zij wordt daarom geacht te 

zorgen voor ‘een eenduidig, transparant, efficiënt goed werkend stelsel van tweedelijns P&O-diensten 

voor alle ARAR-ambtenaren’ (Kadernotitie project HR-SSC, 21 februari 2012). Mijn onderzoek zal 

worden uitgevoerd binnen het kader van dit project.  

 De centralisatie van tweedelijns P&O-basisdienstverlening in een Shared Service Centrum is 

een initiatief van Ministerie X. Dit initiatief staat niet op zichzelf, maar is een resultante van 

verschillende factoren: het is ontworpen vanuit een bepaalde ideologie, door mensen met bepaalde 

belangen. Daarnaast heeft het invloed op de werkwijze van mensen binnen en buiten de organisatie. 

Om meer te weten te komen over de achtergrond van het HR-SSC zal dit essay een verdieping bieden 

in de identiteit van Ministerie X als organisatie in het algemeen, en de doorwerking van deze 

identiteit op de publieke dimensie van het HR-SSC als HR-aspect in het bijzonder.   

 Op het eerste gezicht lijkt het misschien ver gezocht om de identiteit van Ministerie X als 

organisatie te onderzoeken, daar een ministerie een overheidsinstantie is. Hiermee ligt de duiding 

van de identiteit als publiek voor de hand. Tijdens de Master Strategisch Human Resource 

Management aan de Universiteit Utrecht is echter gebleken dat het klassieke onderscheid tussen 

publiek en privaat vervaagt onder trends als New Public Management (NPM), commerciële ideeën en 

initiatieven in de publieke sector, en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), publieke 

instigatie in de private sector.  

 Het klassieke onderscheid tussen publiek en privaat wordt daarmee op de proef gesteld. De 

theorieën van Rainey (2003) en Noordegraaf en Teeuw (2003) laten zien dat er ook andere, ‘levende’ 

manieren zijn om de identiteit van een organisatie te duiden dan het klassieke onderscheid tussen 

publiek en privaat. Er zijn dus alternatieven om de strikte tweedeling tussen publiek en privaat om de 

identiteit van een organisatie te beschouwen.  

 Het is van belang de identiteit van Ministerie X te beschouwen, omdat deze organisatie-

identiteit, samen met de marktfactoren en institutionele kaders invloed heeft en heeft gehad op de 

totstandkoming van HR-beleid binnen een organisatie (Paauwe, 2004). Het initiatief tot de opbouw 

van het HR-SSC en de realisatie van dit plan zijn namelijk een uitkomst van ontwikkelingen in de 

markt en de manier waarop de organisatie daarop reageert binnen de institutionele kaders. Wanneer 

duidelijk is hoe deze contextfactoren met elkaar hebben geïnteracteerd, is het HR-Shared Service 

Centrum beter in haar context te begrijpen.  

 Om deze reden is het interessant te onderzoeken of de a priori vastgestelde publieke 

identiteit van Ministerie X nog steeds dit predicaat mag dragen in het licht van deze theorieën, en 
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hoe deze identiteit vervolgens doorwerkt op de realisatie van het HR-SSC. De centrale vraag van dit 

essay kan dan ook als volgt geformuleerd worden: 

 

Hoe is de identiteit van Ministerie X te duiden en hoe werkt deze identiteit door in de publieke 

dimensie van het HR-SSC?  

 

Deze vraag zal in twee gedeelten uiteengezet worden. Allereerst zal de identiteit van Ministerie X 

onder de loep genomen worden, waarbij de theorieën van Noordegraaf en Teeuw (2003) en Rainey 

(2003) als kader worden gebruikt. Wanneer op deze manier de identiteit van Ministerie X is 

vastgesteld, zal uiteengezet worden hoe deze identiteit samen met de andere contextfactoren van 

invloed is op het Rijksbrede HR-SSC voor tweedelijns P&O-basisdienstverlening. Zo kan geïllustreerd 

worden dat de invoering van het HR-SSC binnen het Rijk wordt bepaald door en afhankelijk is van de 

context waarin zij wordt gecreëerd, en dat zij begrepen kan worden door inzicht te geven in het 

holistisch netwerk van haar invloeden en stakeholders.  

 

Theorie  

Noordegraaf een Teeuw (2003: 6) schrijven dat het debat over de kenmerken van publieke en private 

organisaties eigenlijk een discussie is over identiteit. Zij stellen de vraag of er zoiets bestaat als een 

zuiver ‘publieke’ en ‘private’ identiteit, aangezien het harde klassieke onderscheid daartussen 

controversieel blijkt. Noordegraaf en Teeuw laten in hun studie zien dat er op meerdere manieren 

betekenis kan worden gegeven aan de identiteit van een organisatie en dat haar identiteit op een 

andere manier te duiden is dan het klassieke onderscheid weergeeft: Zij pleiten voor een meer 

‘levend’ onderscheid tussen publiek en privaat.  

 Om dit pleidooi te onderbouwen, maken zij gebruik van de inzichten van Gawthrop (1984, in: 

Noordegraaf en Teeuw, 2003). Gawthrop stelt dat een organisatie losgekoppeld moet worden van 

haar traditionele publieke of private identiteit en dat een nieuw onderscheid gemaakt dient te 

worden op basis van vier dimensies die kunnen bijdragen aan een nieuwe manier van identificatie. 

De vier dimensies bestaan uit de ideeën van een organisatie over doelgerichtheid, oorzakelijkheid, 

tijd en orde.  

 Doelgerichtheid kan immers op verschillende manieren worden opgevat. In de private 

denkwereld is de ateleologische opvatting leidend. Dit betekent dat de organisatie geen hogere lange 

termijn doelstellingen kent die richting geven aan de organisatie: de focus ligt op de korte termijn. 

Deze opvatting staat haaks op het publieke, teleologisch perspectief: juist het hogere, 

maatschappelijke doel bepaalt hier de koers van de organisatie.  

 Naast doelgerichtheid bepaalt ook de semantische uitleg van oorzakelijkheid de identiteit 

van een organisatie. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen een atomisch en holistisch 

perspectief. Het atomisch perspectief is een private opvatting, waarbij de relatie tussen oorzaak en 

gevolg en doelen en middelen eenduidig is. Het atomisch perspectief is daarom gericht op directe 

causale verbanden. Het holistisch perspectief is gaat juist uit van een complexe, interdependente 

omgeving waarin de richting van causale relaties ambivalent of onduidelijk kan zijn. Een holistisch 

perspectief wordt gezien als onderdeel van een publieke identiteit.  

 Ten derde is de tijdsperceptie van een organisatie bepalend voor haar karakter. Kenmerkend 

voor een private organisatie is een statisch tijdsbesef, waarbij louter het heden of de zeer korte 

termijn aandacht krijgt. Dit private kenmerk is in overeenstemming met haar visie van 
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doelgerichtheid: in beide kenmerken komt de focus op het heden terug. Een publieke identiteit 

wordt juist gekenmerkt door een dynamisch tijdsbesef, wat een groter bereik kent: de toekomst 

wordt betrokken in overwegingen, zodat gestuurd kan worden op lange termijn voordelen.  

 Ten slotte kan orde op twee verschillende manieren worden uitgelegd: orde is ofwel 

verticaal, ofwel horizontaal. De verticale, private uitleg van orde gaat over een hiërarchisch systeem 

met duidelijke machtsrelaties, waarbij een helder onderscheid bestaat over de posities binnen de 

organisaties. De horizontale, publieke uitleg van orde gaat juist uit van wederzijdse afhankelijkheden: 

macht. 

 De vier aspecten doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde duiden dus naar gelang hun 

interpretatie op een publieke dan wel private identiteit. Hierbij is een genuanceerder onderscheid 

mogelijk: een organisatie kan in meerdere of mindere mate een publieke identiteit hebben. Met deze 

nieuwe beoordelingscriteria kan het debat over publieke en private organisaties een nieuwe vorm 

aannemen.  

 Ook Rainey (2003) betwist het harde, klassieke onderscheid tussen publiek en privaat. Hij 

gaat uit van hybride organisaties die kenmerken van beide identiteiten kunnen hebben. Hij geeft 

hiervoor drie redenen. De eerste is dat de functies van publieke en private organisaties en interne 

functieomschrijvingen op elkaar kunnen lijken, bijvoorbeeld onder invloed van New Public 

Management. Dit komt onder andere doordat ‘many people and organizations in the public and 

private sector perform virtually the same functions’ (Rainey, 2003: 60).  

 Ten tweede zijn de publieke en private sector op een complexe manier met elkaar 

verbonden: ‘these entangled relations muddle the question of where government and the private 

sector begin and end’ (Rainey, 2003: 60). Beide sectoren zijn van elkaar afhankelijk. Een simpel 

voorbeeld hiervan dit dat de overheid inkomsten krijgt uit belastingen die door de private sector 

betaald worden. Vice Versa kunnen bedrijven onder bepaalde omstandigheden steun of subsidie 

aanvragen bij de overheid. Beide opereren dus in elkaars context.  

 Bovendien zijn de sociale rollen die publieke en private organisaties vervullen niet altijd 

duidelijk van elkaar te onderscheiden. Private organisaties kunnen betrokken zijn bij de vorming van 

beleid, en vice versa kunnen publieke organisaties als stakeholder optreden bij private instellingen.  

Om drie bovengenoemde redenen Rainey (2003) het onderscheid tussen privaat en publiek dan ook 

niet dichotoom, maar als continuüm. Dit komt overeen met de visie van Noordegraaf en Teeuw 

(2003): er dient een ‘levend’ onderscheid gemaakt te worden tussen een private en publieke 

identiteit op basis van onderscheidende kenmerken.  

 Rainey (2003) hanteert echter andere kenmerken dan Noordegraaf en Teeuw (2003) voor het 

vaststellen van de identiteit van een organisatie. Hij onderscheid drie kenmerken om te beoordelen 

in hoeverre een organisatie een publiek of privaat karakter heeft, namelijk: ownership, funding en 

mode of social control, oftewel de manier waarop eigendom, financiering en sociale controle 

geregeld zijn. Volgens Rainey (2003) kan een organisatie publiek of privaat eigendom zijn, hetgeen 

bepalend is voor haar identiteit. Als tweede onderscheidend kenmerk duidt Rainey (2003) de 

financiering, die publiek of privaat kan zijn. Het derde criterium is de manier waarop de sociale 

controle van een organisatie, die ofwel via een polyarchisch systeem, ofwel via marktmechanismen 

geregeld wordt. Afhankelijk van de samenstelling van bovengenoemde kenmerken, valt een 

organisatie in bepaalde categorie, zoals vermeld in tabel 1. 

De theorieën van Rainey (2003) en Noordegraaf en Teeuw (2003) gaan er dus beiden vanuit 

dat het klassieke, harde onderscheid tussen publiek en privaat vervaagt: organisaties zijn hybride 

vormen die van beider kenmerken kunnen hebben. Echter, de kenmerken om de identiteit van een 
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organisatie vast te stellen, worden door de auteurs verschillend vastgesteld. Waar Noordegraaf en 

Teeuw (2003) doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde aanwijzen als identiteitsindicatoren, ziet 

Rainey (2003) eigendom, financiering en sociale controle als bepalend voor de positie van een 

organisatie in dit debat. Zij hanteren dus beiden een verschillende invalshoek. Beide theorieën zullen 

gebruikt worden om te bepalen wat de publieke identiteit is van Ministerie X. 

Tabel 1 organisatie-identeit: kenmerken van Rainey (2003). 

 Ownership Funding Mode of Social Control 

Bureau Public  Public Polyarchy 

Government corporation Public Private Polyarchy 

Government-sponsored enterprise Private Public Polyarchy 

Regulated enterprise Private Private Polyarchy 

Government enterprise Public Public Market 

State-owned enterprise Public Private Market 

Government contractor Private Public Market 

Private enterprise Private Private Market 

(Perry and Rainey, 1988 in: Rainey, 2003: 71) 

 

 

Publieke Identiteit 

Volgens de theorie van Noordegraaf en Teeuw (2003) wordt de identiteit van Ministerie X bepaald 

door haar opvattingen op doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. Uit de gehanteerde taal in de 

beleidsdocumenten blijkt echter dat het problematisch is een zwart-witte indeling te maken op basis 

van deze criteria.  

 Allereerst is het moeilijk te zeggen of Ministerie X er een teleologische of een ateleologische 

interpretatie van doelmatigheid op nahoudt. Dit hangt er natuurlijk ook vanaf hoe korte en lange 

termijn geoperationaliseerd worden. Wanneer ik echter uitga van mijn eigen inschatting daarvan, is 

de algemene visie gericht op de lange termijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men in 2012 al 

bezig is de visie op HR voor 2020 te formuleren (kadernotitie, project HR-SSC, 21 februari 2012). 

 Dit sluit echter niet uit dat er anderzijds ook korte termijn projecten zijn die op korte termijn 

organisatieveranderingen dienen te realiseren, zoals deze reorganisatie van tweedelijns P&O-

dienstverlening naar een Shared Service Centrum. Hoewel Ministerie X zich dus voornamelijk richt op 

effecten voor de lange termijn, hebben zij ook projecten van een meer ateleologische aard. Er 

kunnen dus zowel teleologische als ateleologische visies op doelmatigheid worden onderscheiden.   
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 Op de visie van Ministerie X op oorzakelijkheid is hier eveneens geen lijnrecht onderscheid te 

trekken tussen een holistisch en atomisch perspectief. Hoewel de omgeving mede door het 

Rijnlandse polyarchisch karakter complex is en de organisatie derhalve zoveel mogelijk rekening 

houdt met de gevolgen voor alle partijen (Kadernotitie, project HR-SSC, 2012), zijn er ook heldere 

(financiële) doelen gesteld om het directe resultaat van beleid te meten. De realisatie van een Shared 

Service centrum dient namelijk concreet een besparing van 24 miljoen op te leveren.  

 Tegelijkertijd is de doelstelling om een ‘een eenduidig, transparant, efficiënt goed werkend 

stelsel van tweedelijns P&O-diensten voor alle ARAR-ambtenaren’ in te voeren (Kadernotitie project 

HR-SSC, 21 februari 2012). Omdat het HR-SSC bedoeld is ter ondersteuning van de HRM-

verantwoordelijkheden van lijnmanagers, dient het ook deze behoeften daadwerkelijk te 

ondersteunen. Er wordt in de kadernotitie van 21 februari 2012 dan ook rekening gehouden met 

mogelijk onbedoelde effecten, andere visies en de perspectieven van de verschillende stakeholders 

op het beleid. De holistische en atomische visie zijn dus beiden in die proces aanwezig.  

 In het tijdsaspect kent Ministerie X wel een voornamelijk publieke identiteit: de organisatie 

heeft een dynamisch tijdsbeeld, waarbij zowel het verleden, het heden en de toekomst worden 

meegenomen met de formulering van beleid. Dit is ook het geval bij de invoering van het Shared 

Service Centrum. De focus ligt daarbij op de effecten van beleid op de lange termijn (Kadernotitie 

Project HR-SSC, 21 februari 2012). 

 Ten slotte, kent Ministerie X een verticale orde, waarbij macht en beslissingsbevoegdheid 

belangrijk zijn. Besluiten worden top-down genomen, hoewel medewerkers initiatieven mogen 

aandragen. Hierin hebben zij een adviserende functie: het besluit voor een nieuw beleidsontwerp zal 

door een van beide ministers van Ministerie X genomen moeten worden.  

 Het voorbeeld van Ministerie X illustreert dat de variabelen die Noordegraaf en Teeuw (2003) 

hanteren, net als het onderscheid tussen publiek en privaat, het zijn dus geen dichotome indicatoren, 

maar zij vormen eveneens een continuüm waarin de mate van de variabelen bij elkaar opgeteld 

bijdragen aan de meer of minder publieke of private identiteit van een organisatie. Derhalve kan dus 

alleen gesproken worden over de mate waarin een organisatie publiek of privaat is, maar ook de 

mate waarin zij aan de gestelde criteria voldoen.  

 Wanneer gekeken wordt naar de criteria die Rainey (2003) hanteert om een onderscheid te 

maken, kan een heel andere conclusie getrokken worden. Zijn indicatoren wijzen namelijk op een 

Bureau-type, een organisatietype dat publiek eigendom is, waarbij de organisatie publiek wordt 

gefinancierd en waarbij de sociale controle door een veelheid aan partijen gebeurt, een polyarchie. 

Ministerie X is namelijk een ambtelijke uitvoeringsorganisatie onder twee ministers uit de Tweede 

kamer, hetgeen publiek eigendom impliceert. Het Ministerie wordt namelijk volledig vanuit de 

staatskas gefinancierd, dus uit de belastingopbrengsten betaald door de burger. Ook de financiering 

is dus publiek. Juist doordat het Ministerie een overheidsorganisatie is die betaald wordt uit de 

staatskas en als core business heeft om in het welzijn van de Nederlandse burger te voorzien, is er 

een veelvoud aan partijen dat het Ministerie controleert. Op basis van de door Rainey (2003) 

genoemde criteria kan worden vastgesteld dat Ministerie X als een louter publieke organisatie gezien 

kan worden.  

 Kortom, uit de casus van Ministerie X blijkt dat het niet eenvoudig deze organisatie te duiden 

in termen van publiek en privaat. Hoewel uit de criteria van Rainey (2003) blijkt dat Ministerie X een 

louter publieke organisatie is, is op basis van de criteria van Noordegraaf en Teeuw (2003) eenzelfde 

conclusie problematischer. Het ministerie is volgens deze criteria, mitst deze als continuüm worden 

opgevat, een vermenging van publieke en private kenmerken. Hoewel deze organisatie in het 
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klassieke onderscheid en de theorie van Rainey (2003) dus een publieke identiteit kent, laten 

Noordegraaf en Teeuw (2003) zien dat ook private kenmerken in de organisatie aanwezig zijn. 

 

 

Maatschappelijk kader 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de identiteit van een organisatie bepalend is voor de publieke 

dimensie van een organisatie. Het is echter niet de enige factor. Er zijn namelijk verschillende 

factoren die de totstandkoming van HR-beleid beïnvloeden. In deze paragraaf zal daarom worden 

onderzocht welke invloeden hebben geleid tot de invoering van het HR-SSC. Hierbij zal gebruik 

worden gemaakt van de contextually based human resource theory van Paauwe (2004). Deze theorie 

is schematisch weergegeven in figuur 1.  

 Paauwe (2004) gaat in HRM and Performance uit van een integrale, systeemtheoretische 

benadering: de verschillende contexten en stakeholders van een organisatie hebben immers invloed 

op het te voeren HR-beleid. Voor een strategische vormgeving van het HR-beleid is het daarom nodig 

dat er rekening wordt gehouden met de interne en externe situatie.  

 
Figuur 2 Paauwe (2004): The contextually based human resource theory 

 

Binnen de interne en externe situatie van een organisatie onderscheidt Paauwe verschillende 

categorieën: de PMT-dimensie, de configuratie en de SCL-dimensie. De PMT-dimensie staat voor het 

product, de markt en de technologie van een organisatie. Een andere invloed komt vanuit de 

configuratie, namelijk het unieke historisch erfgoed. Dit omvat eveneens de organisatiecultuur en de 
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identiteit van een organisatie. Ten slotte is er de SCL-dimensie. Deze staat voor het geheel aan 

sociaal-politieke, culturele en wet- en regelgevingsaspecten.  

 De drie dimensies hebben elk op hun eigen uitwerking op de dominante coalitie, het geheel 

van partijen en actoren dat betrokken is bij, en invloed uitoefent op de vorming van HR-beleid. De 

dimensies scheppen namelijk eisen en kaders waarbinnen gemanoeuvreerd kan worden. Hoe dat 

precies in zijn werk is gegaan bij de invoering van het Shared Service centrum, zal in het vervolg van 

deze paragraaf worden uitgelegd.  

 

PMT-dimensie Ministerie X 

Zoals beschreven staat de PMT-dimensie voor alle ontwikkelingen op het gebied van de markt, de 

technologie en de producten van de Rijksoverheid. Deze dimensie is momenteel volop in beweging. 

De Rijksoverheid ondervindt namelijk de gevolgen van de demografische transitie binnen Nederland. 

De Babyboomgeneratie vergrijst en zal op korte termijn de arbeidsmarkt verlaten. Daarnaast 

berichten Garssen en Stoeldraijer voor het CBS (20113) dat de levensverwachting van ouderen sterk 

gestegen is. Dit heeft direct invloed om de AOW-uitgaven: hoe langer de gepensioneerde 

bevolkingsgroep leeft, hoe meer budget de overheid hiervoor dient te reserveren om de zorgkosten 

in de toekomst te kunnen dekken.  

Een ontwikkeling die deze trend versterkt is de ontgroening van de bevolking: verhoudingsgewijs zijn 

er minder jongeren die de arbeidsmarkt betreden dan ouderen die de arbeidsmarkt verlaten (CBS, 

2011). Om deze reden zal er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Dit betekent eveneens een 

opwaartse druk op de collectieve lasten. Vanuit deze ontwikkeling ontstaat de vraag om 

bezuinigingen (Rijksbegroting, 2012).  

 Een andere ontwikkeling die een opwaartse druk geven op de collectieve lasten zijn de 

financiële en economische crises. Deze crises hebben de begrotingstekorten versterkt. Bovendien 

ondergaat de wereldeconomie een gestage metamorfose. Het aandeel van China, India en Brazilië in 

de handel wordt steeds groter, waardoor deze landen dragen weliswaar bij in mondiaal economisch 

herstel, maar verschuift tevens het economisch zwaartepunt naar deze gebieden. Hun productie 

draait op volle toeren, terwijl de Westerse Landen kampen met schuldproblemen door de 

kredietcrises. De uitdaging is om de concurrentiekracht van Nederland te behouden in deze 

veranderende wereld. Hoewel de Rijksbegroting 2012 positief is over de huidige concurrentiepositie 

van Nederland, is het van belang dat deze ook in de toekomst behouden blijft.  

Door deze PMT-factoren zijn financiële stabiliteit en het vinden van een balans in de 

overheidsuitgaven de prioriteiten. De doelstellingen hangen daarbij met elkaar samen. Zoals Rainey 

(2003) stelt is de overheid ook afhankelijk van de markt. Gezonde overheidsfinanciën zijn immers 

moeilijk te realiseren met een stagnerende economie en instabiele financiële markten. De crisis in 

landen als Spanje en Ierland heeft laten zien dat onevenwichtigheden in de economie een solide 

begrotingsbeeld kunnen breken (Rijksbegroting 2012). Een effectieve, flexibele, efficiënte overheid 

kan daaraan bijdragen (Kadernotitie Project HR-SSC, 2012). Een compacte en doelmatig werkende 

overheid wordt daarom als randvoorwaarde gezien voor de toekomst.  

 

 

                                                             
3
 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3511-

wm.htm  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3511-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3511-wm.htm
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Configuratie Ministerie X 

De Rijksoverheid kent een traditie van bezuinigen: de sociale welvaartsstaat is minder uitgebreid dan 

in haar beginjaren. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid in de context van de ontzuiling en 

secularisatie meer initiatieven genomen om in de welvaart van de burger te voorzien. Dit groeide uit 

tot een uitgebreide verzorgingsstaat. Toen in de Jaren ’80 onder kabinet Lubbers immers bleek dat 

deze uitgebreide verzorgingsarrangementen met een dito overheid financieel niet meer houdbaar 

waren, is het snijden in de arrangementen en daarmee de terugtreding van de overheid in gang gezet 

Op dit moment in de geschiedenis was dus voor het eerst sinds het ontstaan van de Nederlandse 

verzorgingsstaat sprake van bezuinigingen (Schuyt, 1991). Bezuiniging en terugtreding van de 

overheid zijn sindsdien belangrijke thema’s.  

 Binnen het kader van de overheidsbezuinigingen heeft ook een nieuw discours zijn intrede 

gedaan: New Public Management-discours (NPM). New public management houdt in dat private 

doelstellingen als besparing, efficiëntie en effectiviteit als instrumenten kunnen dienen om publieke 

organisaties financieel rendabeler te maken. Dit komt onder andere terug in de beleidstaal. Zoals 

Noordegraaf en Teeuw (2003: 2) opmerken, is het taalgebruik in de publieke sector de laatste jaren 

sterk veranderd: commerciële termen als ‘product’, ‘klant’ en ‘productinnovatie’ hebben hun weg 

gevonden naar het beleid. Deze trend is terug te vinden in stukken van Ministerie X over de invoering 

van het HR-SSC. In de beleidsstukken wordt gesproken over de ‘klant’ van tweedelijns P&O-

‘dienstverlening’. Ook lopen er initiatieven binnen de Rijksoverheid als Compacte Rijksdienst, die een 

compactere, effectievere en efficiëntere overheid moeten bewerkstelligen (Kadernotitie 2010). De 

reden waarom het HR-SSC wordt opgezet, is dan ook van financiële aard. New Public Management 

komt dus terug in de organisatiecultuur en manier van werken. 

 Onder de invloed van de bezuinigingen onder het kabinet Rutte en het hedendaagse discours 

van Nieuw Public Management ligt dus de nadruk op een monitoring, effectiever en efficiënter 

werken binnen de publieke sector. Wanneer de samenleving bestuurd wordt door een overheid die, 

met minder middelen maximale output weet te behalen, kost zij minder geld, en kan zij dus 

efficiënter werken.  

 De missie van de Rijksoverheid is echter wel gericht op een publiek belang: 

 

‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze 

democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in 

vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de 

wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als 

dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. De 

Rijksoverheid. Voor Nederland.’ (Rijksoverheid, 2010). 

 

Deze missie heeft dus betrekking op de Nederlandse samenleving als geheel. Het is dan ook logisch 

dat verschillende Dit komt terug in de besluitvormingscultuur. 

 In de Nederlandse politiek is een beïnvloeding volgens het Rijnlandmodel gebruikelijk. 

Paauwe (2004: 123) beschrijft de kern van het Rijnlandmodel als ‘The typical decision-making process 

on almost any matter of significance in the Netherlands involves an extensive process of multi-party 

consensusbuilding and the pursuit of mutually beneficial compromise’. Deze besluitvormingscultuur 

kan teruggevonden worden bij de inrichting van het HR-SSC. Bij dit project zijn namelijk verschillende 

partijen op verschillende niveaus betrokken: op maatschappelijk niveau, op organisatieniveau en op 
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werknemersniveau. Op deze stakeholders zal worden ingegaan in de bij de beschrijving van de 

dominante coalitie.  

  

SCL-dimensie Ministerie X 

Bij de inrichting van het HR-SSC dient natuurlijk rekening gehouden met de institutionele, 

arbeidsrechtelijke kaders. Mogen werknemers overgeplaatst worden, wat te doen met overtollige 

medewerkers op de afdelingen en zijn de werknemers verplicht met het nieuwe systeem te werken? 

Dit zijn enkele vragen die spelen bij de inrichting van het HR-SSC.  

 Het ministerie heeft immers te maken met een speciaal type werknemers, de ARAR-

ambtenaren. De rechtspositie van de ambtenaar is in het Ambtenarenrecht geregeld en niet in het 

Burgerlijk wetboek In plaats van onder een CAO vallen ambtenaren onder het Algemeen 

Rijksambtenaren Regelement, waardoor er juridische verschillen zijn. Hoewel de feitelijke positie van 

de ambtenaar steeds meer op die van de werknemer gaat lijken, hebben ambtenaren nu nog steeds 

een relatief beschermde positie.  

 Daarnaast is het wel officieel mogelijk lijnmanagers van alle departementen te verplichten de 

diensten bij het HR-SSC af te nemen. Het is door een van de ministers van Ministerie X weliswaar 

besloten dat het HR-SSC gerealiseerd diende te worden en dat het een besparing van 24 miljoen 

diende op te leveren. Dit ministerieel besluit is algemeen bindend, en het kan consequenties hebben 

wanneer departementen besluiten anders dan bij het HR-SSC af te nemen. Dit vormt het justitieel 

kader waarbinnen het HR-SSC dient te opereren. 

 Kortom, vanuit de interne en externe context is er bij de overheid nadruk komen te liggen op 

bezuinigen. Door de economische crises, het vergrijzen en de ontgroening van de populatie en de 

daarmee gepaard gaande nadruk op NPM heeft de overheid zich ten doel gesteld een eenduidig, 

transparant, efficiënt goed werkend stelsel van tweedelijns P&O-diensten voor alle ARAR-

ambtenaren.  

 

Dominante coalitie 

De dominante coalitie representeert het actorsperspectief binnen the contextually based human 

resource theory. Deze coalitie beschrijft Paauwe (2004) als de dominante actoren betrokken bij de 

besluitvorming tot een bepaalde HR-strategie. Deze stakeholders van project HR-SSC hebben in 

meerdere of mindere mate invloed gehad op de totstandkoming en implementatie van het HR-SSC.  

 Op maatschappelijk niveau is de samenleving als geheel betrokken bij een ‘effectiever en 

efficiënter werkende’ overheid. Zoals eerder geïllustreerd werd is het voor Nederland als geheel 

belangrijk om haar concurrentiepositie te behouden en haar overheidsuitgaven terug te dringen om 

de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. De aanleiding voor de invoering van het HR-SSC is ook 

voornamelijk van financiële aard: met compacte overheid wordt eigenlijk een financieel draagbare 

overheid bedoeld.  
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Figuur 3. verantwoordelijkheid voor de implementatie van het HR-SSC,  een hiërarchie 

 

 

Ook op organisatieniveau hebben verschillende stakeholders invloed gehad op het vertalen van de 

interne en externe ontwikkelingen naar het implementatieplan van een Rijksbreed HR-SSC voor alle 

tweedelijns P&O-dienstverlening. In figuur 2 zijn deze stakeholders schematisch weergegeven.  

 De minister van Ministerie X heeft naar aanleiding van politiek debat in de tweede kamer het 

besluit genomen tot de centralisatie van de het expertisecentrum op het gebied van tweedelijns 

P&O-diensten. Als hoofd van het ministerie draagt zij hiervoor de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Dit besluit is ter uitvoering bij de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk gelegd. Deze 

ICBR geeft opdracht aan de uitvoeringsorganisatie voor dit besluit: het Directoraat-generaal 

organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) van het Ministerie X. Dit Directoraat-Generaal is 

verantwoordelijk voor onder andere het beleid op het gebied van personeel en organisatie. Dit 

orgaan heeft als taak ervoor te zorgen dat de departementen zo goed mogelijk als werkgever en als 

efficiënte en effectieve organisatie functioneren.  

 Onder de DGOBR is een stuurgroep opgericht om het project te coördineren, bestaande uit 

een ICBR-portefeuillehouder, twee leden van de Interdepartementale commissies, de directeur en 

secretaris OBR en potentieel een FIN-lid. Tevens is er een verantwoordelijke aangesteld voor de 

coördinatie van het project, een interim-projectmanager. De deelprojecten zijn kleinere 

projectgroepen die voornamelijk uitvoeringswerk doen voor het te bereiken resultaat.  

 De verschillende stakeholders hebben tevens allen een eigen agenda bij de uitvoering van de 

plannen. De besluitvorming voor de start en de inrichting van het HR-SSC is dan ook een continu 
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proces waarbij in verschillende vergaderingen met de verschillende partijen de aanpak is vastgesteld. 

Dit tijdrovend, polyarchisch overleg op organisatieniveau kent een Rijnlands karakter.  

 Op het individuele werknemersniveau krijgen medewerkers en lijnmanagers te maken met 

de dagelijkse praktijk van het nieuwe stelsel. Om bij te kunnen dragen aan het efficiënter werken is 

het van belang dat deze groep uitvoerende werknemers het besluit draagt en dat het besluit voor 

hen dient bij te dragen aan effectiever en efficiënter werken. Echter, het aankopen van tweedelijns 

P&O-dienstverlening dient altijd te gebeuren vanuit een ontstane behoefte bij een departement. De 

vraag ervan is dus leidend, niet het aanbod. Alvorens hij of zij de benodigde faciliteiten inkoopt, zal er 

dus bij de lijnmanager een vraag moeten ontstaan. Hij/zij dient ‘de weg te weten’ naar de aanbieders 

van deze diensten, zodat hij/zij de medewerkers hierin kan faciliteren. De lijnmanager is dus een 

schakel in het beleidsimplementatieproces. De rol die zij bij de invoering van het HR-SSC spelen is dat 

zij daadwerkelijk met de tweedelijns P&O-dienstverlening op afstand moeten gaan werken.  

 Deze stakeholders hebben er allen belang bij dat ‘een eenduidig, transparant, efficiënt goed 

werkend stelsel van tweedelijns P&O-diensten voor alle ARAR-ambtenaren’ gerealiseerd wordt dat 

tevens een besparing van 24 miljoen oplevert (Kadernotitie Project HR-SSC, 21 februari 2012). Hoe 

dit stelsel er echter uit moet zien om aan haar doelstelling te realiseren, is echter een punt van 

discussie tussen de partijen.  

 Kortom, er wordt met behulp van the contextually based human resource theory van Paauwe 

(2004) dus een analyse gemaakt van de publieke dimensie van Ministerie X in het algemeen en de 

invoering van het HR-SSC in het bijzonder. Daaruit blijkt dat verschillende actoren en invloeden een 

rol spelen bij de initiatie en realisatie van een HR-SSC voor tweedelijns P&O-dienstverlening.  

 Op maatschappelijk niveau, organisatieniveau en het individuele werknemersniveau zijn er 

verschillende partijen die baat hebben bij een compacte, goed werkende rijksoverheid. Voor de 

samenleving als geheel verlicht het de druk op de collectieve lasten, op organisatieniveau beoogt het 

bij te dragen aan efficiëntere bedrijfsvoering en voor de individuele werknemer, in dit geval de 

lijnmanager, dient het ondersteuning te bieden in zijn HR-taken.  

 De keuze voor het HR-SSC is door de betrokken partijen gemaakt op basis van invloeden 

vanuit de PMT-dimensie, de configuratie van de organisatie zelf en de institutionele kaders, ook wel 

de SCL-dimensie genoemd. Hieruit blijkt het belang van de context voor de initiatie en realisatie van 

een HR-beleidsaspect. Door deze context in de analyse van een vraagstuk mee te nemen, kan een 

volledig beeld gekregen worden van de doelstellingen en belangen binnen een HR-beleidsaspect als 

de invoering van het HR-SSC.  

 

Conclusie  

Het doel van deze uiteenzetting was om de publieke dimensie te duiden van Ministerie X in het 

algemeen en de invoering van het HR-SSC voor tweedelijns dienstverlening in het bijzonder. Om deze 

publieke dimensie te beschrijven zijn drie theoretische benaderingen toegepast uit de Capita Selecta 

bijeenkomsten: die van Noordegraaf en Teeuw (2003), die van Rainey (2003) en the contextually 

based human resource theory van Paauwe (2004). 

 Allereerst is gekeken naar de typologieën van Noordegraaf en Teeuw (2003) en  Rainey 

(2003)  om de identiteit van Ministerie X vast te stellen. Beide artikelen beproeven namelijk het 

klassieke onderscheid tussen publiek en privaat. Noordegraaf en Teeuw stellen dat de visies van een 

organisatie op doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde bepalend zijn voor de identiteit van een 
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organisatie, terwijl Rainey eigendom, financiering en sociale controle als belangrijke 

identiteitsindicatoren ziet. Hoewel de beoordeling van de identiteit van Ministerie X op basis van de 

criteria van Rainey overeenstemt met haar klassieke imago als publieke organisatie, laat het 

onderscheid van Noordegraaf en Teeuw zien dat ook private invloeden in deze organisatie aanwezig 

zijn. Deze kenmerken hadden vooral invloed op meetbare, directe korte termijn prestaties, een 

indicator van de NPM-gedachte.  

Wanneer ten slotte gekeken wordt naar de context van de organisatie, blijkt dat de verschillende 

contexten waarin het Ministerie opereert en van waaruit het HR-SSC geïnitieerd is, grote invloed 

heeft op het beleid. Met name de financiële crises, hebben aanleiding gegeven voor een 

reorganisatie van de structuur op het gebied van P&O: het roer moest om, alles moet efficiënter, 

flexibeler en effectiever zodat de lijnmanager als ARAR-ambtenaar goed ondersteund wordt in zijn 

HR-verantwoordelijkheden. Binnen de kaders van de organisatiecultuur en arbeidswetgeving heeft 

de dominante coalitie besloten tot de invoering van een gecentraliseerd expertisecentrum. Op deze 

manier hoopt ze haar HR-expertise strategisch te organiseren, om in te kunnen spelen op haar 

publieke omgeving.  
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