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Samenvatting
Binnen dit onderzoek heeft de invloed van de Global Financial Crisis (GFC) op het HR-beleid van 
gemeenten centraal gestaan, waarbij naast de invloed eveneens de motieven om het HR-beleid aan 
te passen zijn onderzocht. Gemeenten zijn met betrekking tot de GFC een interessant onderwerp van 
studie, omdat deze geconfronteerd worden met bezuinigingen en nieuwe taken op sociaal gebied. 
Deze beide aspecten zullen moeten worden geïntegreerd binnen de organisatie. Om de impact van 
deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de achterliggende motieven te achterhalen is de 
volgende hoofdvraag geformuleerd: In hoeverre heeft de GFC de invulling van het HR-beleid van 
gemeenten beïnvloed en welke motieven spelen een rol bij de manier waarop gemeenten hebben 
gereageerd op de GFC in het HR-beleid?

Uit de onderzochte wetenschappelijke literatuur blijkt dat er een brede theoretische basis bestaat 
dat een contextuele factor, zoals de GFC, organisaties als geheel evenals het HR-beleid beïnvloeden. 
Binnen dit onderzoek bleek de ‘Contextually Based Human Resource Theory’ van Paauwe (2004) 
bruikbaar. Binnen dit model oefenen drie dimensies invloed uit op de organisatie: de PMT (Product, 
Markt, Technical)-dimensie, de SCL (Social, Cultural, Legal)-dimensie en de organisatiegeschiedenis/ 
erfenis. De eerste twee dimensies werken van buitenaf op de organisatie in, terwijl de laatste 
bepaald wordt door keuzes die de organisatie in het verleden gemaakt heeft. 

Hoewel de GFC een relatief nieuw fenomeen is, dat zijn intrede deed in 2008, zijn er reeds enkele 
onderzoeken verschenen waarin de relatie tussen de GFC en het HR-beleid centraal staat. Binnen dit 
onderzoek is de theorie omtrent de recessionary bundels van Teague en Roche (2013) gehanteerd. In 
deze theorie wordt onderscheid gemaakt in de mate waarin organisaties gebruik hebben gemaakt 
van harde en zachte HR-aanpassingen, waarbij de eerste gericht is op zaken omtrent bezuinigingen 
en het verminderen van de personeelsbezetting. Onder de tweede categorie vallen maatregelen die 
de betrokkenheid van medewerkers vergroten, zoals communicatie. In hoeverre organisaties harde 
dan wel zachte maatregelen hebben doorgevoerd in combinatie met de al dan niet aanwezige 
tijdsdruk bepalen binnen welke recessionary bundel de organisatie geplaatst kan worden. Hierbij 
worden de volgende drie bundels onderscheiden: pure restructuring, responsible restructuring of 
employment stabilization. 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met de 
HR-verantwoordelijken, en in een aantal gevallen eveneens met een manager, van de volgende 
gemeenten: Apeldoorn, Ede, Emmen, Hattem, Hoorn, Leeuwarden, Putten, X en Zeewolde. Tevens 
heeft er een interview plaatsgevonden met een manager en de HR-verantwoordelijke van een 
Sociaal Werkbedrijf om de doorwerking van de GFC in kaart te brengen. 

Uit de resultaten blijkt dat de volgende hoofdonderwerpen per dimensie zijn te onderscheiden:

PMT-dimensie SCL-dimensie Organisatiegeschiedenis Harde HR-
aanpassingen

Zachte HR-
aanpassingen

Bezuinigingen Nieuwe 
taken

Politiek Personeelsbezetting 
en aangepaste 
processen

Mobiliteit 

Digitalisering MVO Imago Flexibiliteit Training en 
ontwikkeling

Klantrelatie Subsidies Resultaatgerichtheid Communicatie 

Gemeentelijke 
samenwerking
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Naar aanleiding van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- De GFC heeft de omgeving van gemeenten op een dusdanige wijze beïnvloed dat de 

organisaties zich genoodzaakt zagen de organisaties intern hierop aan te passen. Deze 
veranderingen hebben tevens tot aanpassingen in het HR-beleid geleid;

- Harde aspecten zijn veelal het uitgangspunt geweest van HR-aanpassingen, om deze 
vervolgens te ondersteunen met zachte maatregelen;

- Er bestaat veel homogeniteit in de wijze waarop gemeenten gereageerd hebben op de GFC 
in het HR-beleid. De intensiteit van de maatregelen verschilt echter per organisatie;

- De nadruk binnen het HR-beleid ligt op efficiëntie, flexibiliteit en mobiliteit;
- Managers zijn harder geraakt door de genomen maatregelen dan uitvoerende medewerkers.

Bij de beantwoording van de hoofdvraag komt naar voren dat de GFC voor contextveranderingen 
heeft gezorgd waar de organisaties op hebben moeten reageren. De impact van de GFC op zowel de 
organisaties als het HR-beleid is daarom behoorlijk groot geweest. Bij aanpassingen in het HR-beleid 
zijn de volgende motieven de belangrijkste geweest: bezuinigingen, efficiëntie, publieke opinie en 
benutten van het momentum. Hierbij moet worden aangemerkt dat de bezuinigingen als katalysator 
van alle veranderingen hebben gediend. Tevens bestaat er een spanning tussen de lange en korte 
termijn, met name op het gebied van vergrijzing. Hoewel de aanpassingen in grote mate 
overeenkomen hebben de organisaties de speelruimte optimaal getracht te benutten. De intensiteit 
van de maatregelen verschilt daarom per organisatie.

In de discussie wordt stilgestaan bij de toepasbaarheid van de recessionary bundels in een Rijnlandse 
context. Bovendien wordt de vraag opgeworpen in hoeverre deze bundels toepasbaar zijn wanneer 
de tijdsdruk ontbreekt bij de organisaties. Tevens wordt de bijzondere rol van managers behandeld. 
Deze groep medewerkers is harder geraakt door reorganisaties, maar hebben eveneens een 
belangrijkere rol gekregen binnen de nieuwe organisaties. 

Bij de tekortkomingen wordt stilgestaan bij de respondentengroep, die mogelijk positiever is over 
zijn eigen beleid dan uitvoerende medewerkers zullen zijn. Tevens wordt de complexiteit van het 
ontrafelen van GFC-ontwikkelingen en overige ontwikkelingen behandeld. Als aanbevelingen worden 
het betrekken van uitvoerende medewerkers bij de respondentengroep, het op een later tijdstip 
onderzoeken van de integratie van nieuwe taken, nader onderzoeken van de rol van managers en de 
focus op training en ontwikkeling leggen genoemd.  
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1. Inleiding
De wereldwijde economie heeft sinds 2008 te kampen met een crisis. Deze crisis begon met het 
instorten van de huizenmarkt in Amerika. Een groot aantal Amerikanen kon de hypotheek niet meer 
opbrengen waardoor grote hypotheekbanken eveneens met betalingsproblemen te maken kregen. 
Vanwege de grote verbondenheid tussen de financiële markten raakten ook de Europese banken in 
moeilijkheden. Bedrijven konden geen leningen meer afsluiten waardoor zij eveneens in de 
problemen kwamen. De problemen bij de banken sloegen zo over naar het bedrijfsleven, waardoor 
de kredietcrisis zich ontwikkelde tot een wereldwijde economische crisis, ook wel Global Financial 
Crisis, hierna GFC genoemd. Banken die om dreigden te vallen werden door overheden overeind 
gehouden door kapitaalinjecties. Ook de Nederlandse overheid koos voor deze aanpak en 
ondersteunde, onder andere, Fortis en SNS. Deze kapitaalinjecties hebben een grote impact op de 
begroting van de Nederlandse overheid. De staatssteun en bijbehorende betalingsproblemen hebben 
tot grootschalige bezuinigingen binnen de gehele publieke sector geleid (Kalse, 2008).  

GFC in Nederland
Deze bezuinigingen van de Rijksoverheid in Nederland komen mede voort uit de Europese regels van 
het Stabiliteits- en Groeipact. Deze regels houden in dat EU-lidstaten verplicht worden het 
begrotingstekort onder 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te houden. De opstelling van 
deze regels is ingegeven door de betalingsproblemen van landen in de eurozone die met 
miljardenleningen van de EU voor een faillissement moesten worden behoed. De miljardenleningen, 
kapitaalinjecties en nationaliseringen trekken echter een zware wissel op de Nederlandse begroting. 
Hierdoor loopt het begrotingstekort van de Nederlandse overheid op tot boven de door de EU 
gestelde 3%-norm. Deze ontwikkelingen maken dat de Rijksoverheid en bijbehorende lagere 
overheden miljarden moeten gaan bezuinigingen (Rijksoverheid, 2013).

Gemeenten en GFC
Ook gemeenten ontkomen niet aan deze bezuinigingen. In de periode 2013-2017 wordt er vanuit de 
Rijksoverheid 1,25 miljard euro bezuinigd op lokaal bestuur. Hiernaast worden gemeenten verplicht 
gezamenlijk een structurele bezuiniging van 2,5 miljard euro te bewerkstelligen (Rijksoverheid, 
2013).  

Naast de bezuinigingen worden de gemeenten tevens geconfronteerd met decentralisatie van taken 
die eerder door de Rijksoverheid uitgevoerd werden. De drie grootste taken die in de toekomst door 
de gemeenten moeten worden uitgevoerd zijn de Jeugdwet, WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) en de participatiewet ( CPB, 2013). Hoewel zij financieel gecompenseerd worden
geven veel gemeenten aan dat zij verwachten dat dit extra budget niet toereikend zal zijn 
(Rijksoverheid, 2013).

Buiten de door de Rijksoverheid geïnitieerde veranderingen merken gemeenten tevens via andere 
factoren de gevolgen van de GFC. Zo zijn meerdere gemeenten in de financiële problemen geraakt 
door teruglopende grondverkopen. Hierdoor zien gemeenten zich genoodzaakt voor te miljarden te 
moeten afboeken (Berns, Bouwhuijsen & Celik, 2013).  

De hiervoor beschreven ontwikkelingen, naar aanleiding van de GFC, hebben voor gemeenten de 
volgende veranderingen teweeg gebracht:

- De bezuinigingen bij de Rijksoverheid die een doorwerking richting gemeenten kennen, 
waardoor deze gedwongen zijn eveneens te bezuinigen,

- Taken op het gebied van sociale voorzieningen worden gedecentraliseerd richting 
gemeenten,

- Verminderde marktcondities waardoor investeringen moeilijker of niet terugverdiend 
worden, bijvoorbeeld de teruglopende grondverkopen.
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Bovenstaande zaken samengevat heeft de GFC eraan bijgedragen dat gemeenten meer taken met 
minder gelden zullen moeten gaan uitvoeren. Dit sterkt de assumptie dat deze ontwikkelingen 
invloed hebben gehad op gemeenten en hun HR-beleid, er bestaat echter onduidelijkheid wat voor 
invloed dit precies is. Dit onderzoek tracht deze vraag te beantwoorden, om vervolgens in kaart te 
brengen welke motieven aan deze interne veranderingen ten grondslag lagen. 

1.1 Probleemstelling

1.1.1.Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen wat de invloed van de GFC is geweest op 
gemeenten en hiernaast duidelijk te krijgen welke motieven de aanpassingen van het HR-beleid van 
gemeenten in reactie op de GFC hebben bepaald. Hierbij zal worden onderzocht hoe de gedwongen 
bezuinigingen hand in hand gaan met het doorvoeren van nieuwe taken. Waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan hoeveel speelruimte gemeenten, en met name de HR-afdeling, hebben gehad bij 
het doorvoeren van eventuele aanpassingen in het HR-beleid en in hoeverre groepen medewerkers 
geraakt worden door de genomen maatregelen. 

1.1.2. Vraagstelling

Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: In hoeverre heeft de GFC de invulling 
van het HR-beleid van gemeenten beïnvloed en welke motieven spelen een rol bij de manier waarop 
gemeenten hebben gereageerd op de GFC in het HR-beleid?

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 
1. Wat is de invloed van contextuele factoren op het HR-beleid?
2. Wat is de GFC?
3. Welke gevolgen heeft de GFC  voor de ambtelijke organisatie en in het bijzonder het HR-

beleid?
4. Welke onderdelen van het HR-beleid zijn aangepast onder de invloed van de GFC ?

a. Welke motieven lagen hieraan ten grondslag?
5. Welke groepen medewerkers worden met name geraakt door eventuele aanpassingen van 

het HR-beleid en welke groepen worden juist ontzien?
a. Welke motieven lagen hieraan ten grondslag?

De eerste twee deelvragen zijn theoretisch van aard en zullen in het theoretisch kader worden 
beantwoord. De eerste deelvraag richt zich op de gevolgen van de contextuele factoren voor 
organisaties en het HR-beleid. Hierbij zal een contextanalyse worden gemaakt van de omgeving van 
gemeenten in Nederland. De tweede vraag heeft als doel inzicht te krijgen in wat de GFC precies is,
waarbij zal worden toegelicht welke factoren deze crisis zo omvangrijk hebben gemaakt. Hierna zal 
de literatuur op het gebied van de GFC en zijn invloed op HRM nader worden onderzocht. 

De laatste deelvragen zijn empirisch van aard en worden beantwoord met behulp van interviews met 
managers en HR-verantwoordelijken van gemeenten. Deelvraag 3 heeft als doel een eerste inzicht te 
verkrijgen in hoe groot de invloed van de GFC op de organisatie als geheel, en in het bijzonder het 
HR-beleid, is geweest. Deelvraag 4 richt zich sterker op de onderdelen van het HR-beleid die door de 
GFC zijn aangepast en de motieven waarom voor bepaalde opties is gekozen. Bij de laatste deelvraag 
zal er onderscheid worden gemaakt tussen de groepen medewerkers waarop de genomen 
maatregelen betrekking hebben. 

1.2 Theoretische relevantie
Dit onderzoek tracht bij te dragen aan de kennisontwikkeling omtrent de GFC en zijn invloed op het 
HR-beleid. Meerdere auteurs gaan uit van het gegeven dat de omgeving en zijn bijbehorende 
contextuele factoren van invloed zijn op de vorming van het HR-beleid (Boxall & Purcell, 2011; 
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Kouwenhoven et al, 2005; Paauwe, 2004). Volgens deze theorieën zou de GFC daarom van invloed 
moeten zijn geweest op het HR-beleid. Het is echter nog onduidelijk wat deze invloed precies is 
(Teague & Roche, 2013). 

Naar de invloed van de GFC zijn reeds meerdere onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken richten zich 
echter grotendeels op profit-organisaties. Dit onderzoek wil zich hiervan onderscheiden door de 
focus op non-profitorganisaties, namelijk gemeenten, te leggen. De motieven zijn een tweede aspect 
waarop dit onderzoek zich wil differentiëren ten opzichte van eerder uitgevoerde onderzoeken. Deze
studies zijn voornamelijk kwantitatief van aard, waarbij enkel de invloed van de GFC op het HR-beleid 
centraal staat. Door zich te richten op de motieven tracht deze studie een extra verdiepingsslag te 
maken, die binnen de wetenschappelijke literatuur relatief weinig naar voren is gekomen. 

Een ander interessant aspect is de vraag hoe groot de speelruimte van HRM is geweest bij de 
genomen maatregelen. Zo geeft Paauwe (2004) aan dat de speelruimte van HRM groter zou zijn in 
tijden van groei en dat deze speelruimte tijdens tijden van crisis zou inkrimpen. Deze vraag laat deze 
auteur verder echter onbeantwoord. De bevindingen van Gunnigle et al (2013) ontkrachten juist 
deze stelling. Mogelijk kan dit onderzoek de rol van HRM in crisistijd verduidelijken. 

Een laatste gegeven dat mogelijk naar voren kan komen is in hoeverre de betrokken respondenten 
handelen om hun eigen positie te versterken. Met andere woorden: welke medewerkers worden 
met name geraakt door de aanpassingen in het HR-beleid? Over dit onderwerp is relatief weinig 
literatuur verschenen. De bevindingen van Gunnigle et al (2013)geven een kleine indicatie dat de 
managers ontzien worden, maar slechts op een klein aspect als training. Dit kan niet als een 
generaliserend fenomeen worden gezien. 

1.3 Praktische relevantie
De GFC is een actueel thema dat veel publieke aandacht genereert. De GFC is regelmatig onderwerp 
van gesprek binnen de media en de politiek is vrijwel dagelijks bezig met de gevolgen hiervan. Deze 
gevolgen zijn eveneens van toepassing op gemeentelijke organisaties en lijkt daardoor in veel 
gevallen ook het HR-beleid te raken. Tevens brengt dit onderzoek in kaart in hoeverre de gemeenten 
verschillen dan wel overeenkomen bij het aanpassen van het HR-beleid in reactie op de GFC. Dit 
onderzoek heeft daarbij niet de intentie om de ‘best practices’ in kaart te brengen, maar geeft wel 
een overzicht van welke aanpassingen gemeenten hebben gedaan. Hierbij geeft het inzicht in het 
‘waarom’ van de aanpassingen en de medewerkers die geraakt worden. Bovendien zijn binnen dit 
onderzoek gemeenten van verschillende grootte betrokken, wat maakt dat er onderzocht kan 
worden in hoeverre organisatieomvang meespeelt bij de genomen maatregelen. 

1.4 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk zal een theoretische basis worden gelegd van actuele wetenschappelijke 
literatuur om in kaart te brengen wat de GFC is en de invloed van een dergelijke contextuele factor 
op het HR-beleid helder te krijgen. Door middel van dit literatuuronderzoek kunnen de theoretische 
deelvragen worden beantwoord. Deze antwoorden zullen vervolgens dienen als input voor de 
topiclijst en zo de empirische deelvragen ondersteunen. In het derde hoofdstuk zal een 
methodologische verantwoording worden afgelegd. 
De onderzoeksresultaten, waarvan op basis van de analyses een antwoord zal worden gegeven op de 
empirische deelvragen, staan centraal in het vierde hoofdstuk. Hierna zal het onderzoeksrapport in 
het vijfde hoofdstuk worden afgesloten met een conclusie, discussie en aanbevelingen. 
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2. Theoretisch Kader
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen omtrent de GFC en het HR-
beleid worden onderzocht. De belangrijkste concepten worden uiteengezet waarna er wordt 
toegewerkt naar een conceptueel model. In de eerste paragraaf zal inzichtelijk worden gemaakt in 
hoeverre contextuele factoren de invulling van het HR-beleid bepalen. Waarna de ‘contextually 
based Human Rescource theory’ van Paauwe (2004) deels zal worden toegepast op de situatie rond
de GFC. In de tweede paragraaf worden de oorzaken van de GFC toegelicht, om vervolgens de 
implicaties voor organisaties en het HR-beleid in kaart te brengen. Hierna wordt onderzocht welke 
verschillen er bestaan tussen groepen medewerkers. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met de 
gehele invulling van het model van Paauwe (2004) en het hieruit voorvloeiende conceptuele model 
die binnen dit onderzoek gebruikt zal worden, waarna verwachtingen geformuleerd zullen worden.

2.1 Invloed contextuele factoren op HRM
Binnen de HRM-literatuur is de invloed van de omgeving van een organisatie op het HR-beleid 
meerdere malen aan bod gekomen (Boxall & Purcell, 2011; Kouwenhoven et al, 2005; Paauwe, 2004, 
Tsui et al, 1997). Binnen deze literatuur bestaat consensus dat beslissingen die organisaties nemen 
bij het aanpassen van de strategie contextafhankelijk zijn. Een veelvuldig geciteerde auteur op dit 
gebied is Legge, die stelt dat: ‘HR is vulnerable to outside conditions’ (via Gudlaugsdottir & Raddon, 
2010,p.1). Over hoe groot deze invloed is, of zou moeten zijn, bestaat echter nog discussie. 

Traditionele opvattingen gaan ervan uit dat organisaties zowel een horizontale als een verticale fit 
moeten bewerkstelligen binnen het HR-beleid. De eerste gaat uit van een samenhang tussen de HR-
praktijken, de tweede stelt dat er een relatie zou moeten zijn tussen de organisatie- en de HR-
strategie (Boxall & Purcell, 2011). Paauwe (2004) stelt dat bij de vorming van het HR-beleid de visie 
van het management, de organisatiecultuur en de institutionele omgeving eveneens van belang zijn. 
Daarom moet een organisatie tevens streven naar een environmental fit. Deze fit houdt in dat een 
organisatie zijn HR-strategie zal moeten afstemmen op de omgeving van de organisatie. De omgeving 
beïnvloedt hierbij het HR-beleid, maar het HR-beleid ook de omgeving.

Kouwenhoven et al (2005) sluiten zich aan bij Paauwe. Volgens deze auteurs bepaalt de omgeving in 
wisselwerking met het personeel en andere interne elementen, zoals het management en de cultuur,
de invulling van het HR-beleid. Aan de hand van deze aspecten hebben Kouwenhoven et al (2005) 
het klaver-6-model opgesteld. In dit model staat de relatie van het personeel, de elementen van de 
organisatie en de omgeving centraal. Een organisatie moet op zoek naar de eisen die ten aanzien van 
het personeel uit dit samenspel voortvloeien om zo het HR-beleid vorm te geven. Deze onderlinge 
samenhang brengt met zich mee dat een verandering in de omgeving gevolgen kan hebben voor de
organisatie en zo een verandering in het HR-beleid teweeg kan brengen. 

De toepassing van het klaver-6-model lijkt op de positioneringsbenadering van Porter (via Boxall & 
Purcell, 2011), waarbij middels een SWOT-analyse zowel de sterke en zwakke punten als de kansen 
en bedreigingen in de omgeving van een organisatie worden verkend. Hierna wordt bepaald binnen 
welk segment de eigen organisatie zich wil positioneren. Binnen het klaver-6-model wordt, na deze 
SWOT-analyse, een streefprofiel opgesteld, waarin wordt opgenomen wat de organisatie binnen 3 
jaar wil bereiken. Deze manier van strategievorming wordt ook wel getypeerd als een outside-in 
benadering. 

Volgens Paauwe (2004) valt de omgeving van een organisatie uiteen in twee dimensies. Enerzijds is 
dit de Product Markt Technologie dimensie, hierna PMT, en anderzijds is dit de Social Cultural Legal 
dimensie, hierna SCL. De eerste dimensie beïnvloedt het HR-beleid naar aanleiding van de markt 
waarin de organisatie opereert. Om mee te kunnen blijven doen met de concurrentie zal de 
organisatie aan de eisen van deze dimensie moeten voldoen. De omgeving verwacht echter ook van 
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de organisatie dat deze goed met zijn medewerkers omgaat. De waarden en normen die deze 
omgeving heeft over zaken zoals fairness en legitimiteit bepalen daardoor mede het HR-beleid en –
praktijken van de organisatie. Paauwe laat deze twee dimensies terugkomen in zijn model omtrent 
de Contextually Based Human Resource Theory (figuur 2.1). Het model zal worden toegelicht vanuit 
het perspectief van de gemeenten en de GFC, om zo direct praktisch inzichtelijk te maken hoe het 
model met betrekking tot het onderzoek uitwerkt. 

Figuur 2.1: The Contextually Based Human Resource Theory (gebaseerd op Paauwe, 2004,via Farndale & Paauwe, 2007)

Zoals naar voren komt in figuur 2.1 beïnvloeden zowel de PMT als de SCL-dimensie de dominante 
coalitie van een organisatie. De dominante coalitie binnen een organisatie bestaat uit stakeholders 
die invloed hebben op de invulling van het HR-beleid(p 92). Hoewel deze coalitie 
organisatieafhankelijk is kan er bij een gemeente worden gedacht aan stakeholders zoals HR-
managers, algemene managers, de gemeentesecretaris en vakbonden. Tussen de PMT- en SCL-
dimensie bestaat een strategische spanning tussen economische rationaliteit (toegevoegde waarde, 
PMT) en relationele rationaliteit (morele waarden, SCL). Binnen de PMT-dimensie komen de 
verplichte bezuinigingen en de nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren naar voren, alsmede 
andere marktmechanismes met als belangrijkste onderdeel de teruglopende grondverkopen
(Janssen, 2012; Rijksoverheid, 2013). Een voorbeeld van hoe gemeenten de SCL dimensie van de 
crisis ervaren zijn de extra taken op het gebied van sociale voorzieningen die zij moeten gaan 
uitvoeren, zoals de jeugdwet en de WMO (CPB, 2013). Buiten deze twee dimensies zijn ook de 
organisatiecultuur en organisatiegeschiedenis van invloed op de dominante coalitie. Dit facet kan het 
beste worden omschreven als de manier waarop binnen een organisatie gewerkt wordt. 

De dominante coalitie eveneens geconfronteerd met spanning tussen economische en relationele 
rationaliteit. Met betrekking tot de GFC houdt dit in dat gemeenten bij het bezuinigen rekening 
moeten houden met de morele waarden enerzijds en het overleven van de organisatie anderzijds. 
Gemeenten zullen bij het bezuinigen rekening moeten houden met wat de omgeving van de 
gemeente verwacht. Binnen deze publieke dimensie komt de dubbele rol van sociale legitimiteit 
tijdens de GFC naar voren. Waar de omgeving bij sociale legitimiteit verwacht dat een werkgever 
goed met zijn medewerkers omgaat ligt dit bij de bezuinigingen rondom de GFC gecompliceerder. De 
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burgers worden geconfronteerd met de GFC en willen dat de lasten evenredig verdeeld worden. 
Extra voorzieningen voor ambtenaren zullen daarom mogelijk juist op weerstand vanuit de 
samenleving stuiten in plaats van te worden toegejuicht.

De hiervoor benoemde dimensies bepalen tevens de speelruimte van de dominante coalitie bij de 
invulling van het HR-beleid. Hierbij geldt dat voor publieke organisaties de speelruimte beperkter is 
dan bij private organisaties. Publieke managers zijn afhankelijk van middelen afkomstig uit 
belastinginkomsten en kunnen niet, zoals private managers, hun middelen vergroten door het 
afstoten van niet-winstgevende producten of het aanboren van nieuwe markten (Overmans & 
Noordegraaf, 2014). Door de bezuinigingen en opgelegde extra taken lijkt deze speelruimte binnen 
gemeenten nog kleiner te zijn geworden.

Samenvattend zijn de volgende aspecten van belang wanneer het model van Paauwe (2004) wordt 
toegepast op de GFC. In figuur 2.2 zijn deze zaken toegepast op het linkerdeel van het model van 
Paauwe (2004).

- De omgeving van een organisatie bestaat uit twee dimensies (PMT, SCL) die samen met de 
organisatiegeschiedenis/erfenis de speelruimte van de dominante coalitie bepalen. 

- Met betrekking tot de PMT-dimensie komen de bezuinigingen, extra taken en teruglopende 
grondverkopen naar voren. Binnen de SCL-dimensie zijn de nieuwe taken op het gebied van 
sociale voorzieningen de belangrijkste ontwikkeling. 

- Tussen de PMT – en SCL-dimensie bestaat een strategische spanning, die de speelruimte en 
strategische keuzes van de dominante coalitie bepalen. 

- Deze dominante coalitie beslist over de invulling van het HR-beleid, deze coalitie kan per 
gemeente verschillen, maar zou kunnen bestaan uit de gemeentesecretaris, managers, HR-
managers en vakbonden.

- Bij het maken van beslissingen zal de dominantie coalitie worden geconfronteerd met de 
publieke dimensie van gemeenten, waarbij tijdens de GFC sociale legitimiteit een dubbel rol 
heeft. Hierdoor worden uitgaven kritischer gevolgd door de burgers. 

IIs  Bezuinigingen
 Verantwoordelijkheid extra taken
 Teruglopende grondverkopen

Speelruimte

 Motieven strategische keuzes

 Jeugdwet
 WMO
 Participatiewet

Figuur 2.2: Invloed GFC op HR, op basis van Paauwe (2004)

De drie dimensies die van buitenaf het HR-beleid bepalen zijn opgenomen in figuur 2.2. Binnen de 
dominante coalitie zijn belanghebbenden rondom het HR-beleid geplaatst. In hoeverre deze 
stakeholders daadwerkelijk invloed hebben op de invulling van het HR-beleid kan echter per 
gemeente verschillen. Bij de strategische keuzes zijn tevens de motieven opgenomen, omdat dit 
onderzoek de achterliggende gedachte achter deze beslissingen tracht te achterhalen. Voordat er 
uitspraken kunnen worden gedaan over in hoeverre de GFC het HR-beleid heeft beïnvloed zal de 

PMT-dimensie GFC

Organisatiegeschie

denis/ erfenis
Gemeentesecretaris, 

managers, HR-manager, 

vakbonden

SCL dimensie GFC
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reeds verschenen literatuur op dit gebied moeten worden onderzocht, om dit vervolgens te kunnen 
integreren binnen het model van Paauwe (2004). Na de verkenning van deze literatuur zal de 
rechterzijde van het model worden ingevuld. 

Concluderend valt er te zeggen dat er een brede theoretische basis bestaat om te kunnen stellen dat 
contextuele factoren van invloed zijn op zowel organisaties als het HR-beleid. Meerdere auteurs die 
onderzoek hebben gedaan naar de GFC in combinatie met het HR-beleid ondersteunen deze stelling 
(Gudlaugsdottir & Raddon, 2013; Gunnigle et al, 2013; McDonnel & Burgess, 2013; Roche & Teague, 
2012; Teague & Roche; 2013). In het restant van dit hoofdstuk zal deze invloed en zijn implicaties 
voor het HR-beleid nader worden bestudeerd. 

2.2 Ontstaan GFC
De term GFC verwijst naar de gebeurtenissen rondom de ineenstorting van vele grote financiële 
instellingen in de Verenigde Staten en Europa in 2007 en 2008 (McDonnell & Burgess, 2013). De 
directe aanleiding is het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Dit faillissement 
werd ingeleid door hypotheekaanbieders die hypotheken hebben verstrekt met een lage rente in de 
eerste jaren en een verhoogde rente in de jaren hierna. Hierdoor komen Amerikaanse 
huizenbezitters in de problemen met het aflossen van de hypotheek, waarna kleine banken in de 
problemen komen. De crisis kan uitgroeien tot een globale crisis door de grote verwevenheid die 
tussen financiële instellingen mondiaal bestaat. Deze onderlinge verwevenheid is ontstaan doordat 
financiële instellingen wereldwijd zich bij elkaar hebben verzekerd met leningen en andere financiële 
producten, waardoor grotere banken eveneens in de problemen komen (Kalse, 2008). Om een totale 
ineenstorting van de financiële markten tegen te gaan zagen veel overheden zich genoodzaakt actie 
te ondernemen om het financiële systeem te ondersteunen (McDonnell & Burgess, 2013). 

In de jaren voorafgaand aan de GFC lieten banken in de westerse wereld hoge winsten en sterke 
balansen zien (Cabral, 2012). Dat de financiële wereld uiteindelijk op een dusdanige manier in elkaar 
stortte is te wijten aan vier redenen:

1. Vele financiële instellingen konden niet voldoen aan de vorderingen van schuldeisers nadat 
de activa in waarde was gedaald. Deze waardedaling kwam voort uit de te hoge hypotheken 
die verstrekt werden. De reden dat deze hypotheken konden worden afgesloten was de 
beperkte bescherming die de consumenten kregen (McDonnel & Burgess, 2013).

2. De hiervoor genoemde grote onderlinge verwevenheid tussen financiële instellingen 
wereldwijd. Doordat overheden ervoor kozen organisaties van de ondergang te redden 
middels nationaliseringen en kapitaalinjecties kon de financiële crisis zich uitbreiden tot een 
algehele crisis, omdat overheden hierdoor eveneens met oplopende schulden te kampen 
kregen (Cabral, 2012; McDonnell & Burgess, 2013).

3. Cabral (2012) stelt dat de falende regulering als belangrijkste reden van de GFC kan worden 
beschouwd. Vele economieën hebben verschillende autoriteiten die direct en indirect de 
financiële markten reguleren, maar bij de GFC ontbrak het deze autoriteiten aan middelen 
om de gevolgen van de GFC te beperken. Echter, niet alleen de financiële regulering ontbrak, 
maar ook de overheidsregulering (McDonnell & Burgess, 2013). 

4. De laatste oorzaak is de link die tussen ‘financial faillure’ en de algehele economie ontstond. 
Door de ontwikkelingen in de financiële wereld durfden consumenten minder geld uit te 
geven, waardoor naast de financiële instellingen andere organisaties eveneens in 
betalingsproblemen kwamen(McDonnell & Burgess, 2013). 

De consequenties van de GFC zijn hedendaags nog niet volledig duidelijk. De GFC ontwikkelt zich nog 
altijd en dit maakt dat de gevolgen op de lange termijn lastig zijn in te schatten(McDonnel & Burgess, 
2013). Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de gevolgen van de GFC te beperken en 
bovendien te voorkomen dat in de toekomst een soortgelijk incident plaats kan vinden. Door de 
nieuwe regels worden financiële instellingen beperkt in hun financiële speelruimte, waardoor zij 
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minder risico’s kunnen nemen met hun gelden (Cabral, 2012). Vrijwel alle overheden kozen voor een 
Keynesiaanse aanpak van de GFC. Dit houdt in dat ervoor gekozen werd met extra 
overheidsinvesteringen de economie op peil te houden (McDonnell & Burgess, 2013). Deze 
verschillende vormen van overheidsinterventies tijdens de GFC zijn opgenomen in figuur 2.3.

Vorm van interventie Doel 

Fiscale maatregelen Stimuleren van economie

Ondersteuningsmaatregelen Ondersteunen financiële sector en instituties

Directe financiële ondersteuning Delen schuld of organisatieonderdelen 
overnemen om financiële instellingen voor 
faillissement te behoeden

Extra investeringen in economie Stimuleren algehele economie
Figuur 2.3: vormen van overheidsinterventies tijdens de GFC (McDonnel & Burgess, 2013)

De Nederlandse overheid zag zich eveneens genoodzaakt organisaties te nationaliseren of te 
voorzien in kapitaalinjecties . Onder andere ABN AMRO, een deel van Fortis en SNS Reaal werden 
door de staat overgenomen, terwijl ING ondersteund werd met overheidsgelden (Kalse, 
2008;Volkskrant, 2012). Deze investeringen trokken een zware wissel op de overheidsbegroting, wat 
tot gedwongen bezuinigingen binnen overheidsorganisaties op alle niveaus heeft geleid. 

2.3 Impact GFC op gemeenten in Nederland
Eerdere crises kunnen een eerste beeld geven van hoe gemeenten omgaan met tijden van 
economische neergang. Een belangrijke bijdrage op dit gebied komt van Levine, Rubin en Wolohijian 
(1981), die ten tijde van de olie- en de hieruit volgende financiële- crisis onderzoek gedaan hebben 
naar bezuinigingsbeleid binnen vijf Amerikaanse steden. Gemeenten kregen tijdens deze crisis
eveneens te maken met een daling in de financiering vanuit de Rijksoverheid. De gemeenten 
reageerden op deze ontwikkeling door meer aandacht te besteden aan efficiëntie, betalingen uit te 
stellen en het versoberen van services. Deze laatste bevinding is opvallend, omdat gemeenten wilden 
voorkomen dat zij services niet meer konden aanbieden. Tijdens de GFC zijn er landen die 
overeenkomstig deze bevinding gehandeld hebben (Grossi & Cepiku, 2014). 

Weske, Leisink en Knies (forthcoming) onderzoeken bezuinigingsmaatregelen van gemeenten in 
Europa, waaronder Nederland, tijdens de GFC. Zij starten vanuit de stelling dat bezuinigingen 
ingegeven worden door interne of externe krachten. Voor gemeenten houdt dit in dat bezuinigingen 
kunnen worden aangedreven door interne druk, vanuit de gemeente zelf, of dat deze worden 
ingegeven door externe druk vanuit de Rijksoverheid. Deze laatste lijkt met betrekking tot de GFC de 
voornaamste reden te zijn voor bezuinigingen. Hiernaast geven de auteurs aan dat tevens de 
tijdspanne waarbinnen de bezuinigingen bereikt moeten zijn een rol spelen. Deze tijdspanne is 
afhankelijk van de financiële staat van de Rijksoverheid. De auteurs concluderen dat de maatregelen 
die gemeenten nemen vooral gericht zijn op het doorvoeren van kwantitatieve maatregelen, zoals 
snijden in banen en reorganisaties. De reden dat overheden in Europa op een overeenkomstige 
manier reageren op de GFC kan voortkomen uit de regels die door de EU aan deze landen worden 
opgelegd, waarbij de lokale overheden enige speelruimte krijgen om de opgelegde maatregelen te 
modificeren naar de kenmerken van de eigen organisatie (Weske et al, forthcoming). 

Overmans en Noordegraaf (2014) concluderen na een studie naar de bezuinigingsmaatregelen van 
gemeenten in Nederland dat deze maatregelen gekenmerkt worden door twee dimensies: een focus 
op stabiliteit of een focus op verandering. Bovendien valt er eveneens een tweedeling te maken op 
basis van de mate waarin er financiële maatregelen en organisatiemaatregelen zijn genomen. De 
meerderheid van de gemeenten heeft bij bezuinigingen gekozen voor fiscale maatregelen die gericht 
zijn op interne besparingen, waarbij de organisatie heringericht wordt met minder middelen en er 
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een vacaturestop wordt ingevoerd. Tevens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van een externe 
versobering van diensten, bijvoorbeeld door belastingverhoging. Deze resultaten zijn overeenkomstig 
de bevindingen van Henry (2013) bij organisaties uit de profitsector. Deze auteur stelt dat het 
overleven van de organisatie voorop staat en organisaties daarom minder risico’s durven te nemen. 
Hierom grijpen ze veelal terug op meer conservatieve maatregelen die in het verleden hun waarde 
hebben bewezen, waaronder het versoberen van de interne organisatie (p. 91). De bevindingen van 
Leisink en Bach(forthcoming) ondersteunen deze auteurs op het gebied van versobering en 
risicovermijding. Echter vinden deze auteurs, overeenkomstig met de bevindingen van Teague en 
Roche (2013) in de profit-sector, dat gemeenten in Nederland in eerste instantie gekozen hebben 
voor een verminderde personeelsbezetting om kosten te besparen. Een andere manier waarop 
gemeenten in Nederland bezuinigingen trachten te bewerkstelligen is het uitbesteden van diensten 
naar andere organisaties (Weske et al, forthcoming).

In figuur 2.4 is de literatuur omtrent de invloed van de GFC op gemeenten samengevat, waardoor 
duidelijk wordt op welke aspecten de bezuinigingen gericht zijn en welke maatregelen hierbij horen.

Auteurs Bezuinigingen gericht op Maatregelen

Overmans en Noordgraaf 
(2014)

Besparingen en versoberingen o.a. bezuinigingen binnen 
organisatie en veranderingen 
binnen belastingen 

Grossi en Cepiku (2014) Versoberen o.a. versobering van diensten

Weske et al (forthcoming) Kwantitatieve maatregelen o.a. reorganiseren en  snijden 
in lonen

Leisink en Bach (forthcoming) Versoberen o.a. verminderde 
personeelsbezetting en 
risicovermijding

Figuur 2.4: Samenvatting literatuur GFC en gemeenten

Figuur 2.4 laat zien dat bezuinigingsmaatregelen van gemeenten voornamelijk gericht zijn op 
versoberen. Deze versobering doet zich zowel intern, middels organisatieveranderingen, als extern 
voor door het aanpassen van diensten. De versobering van externe diensten brengt intern eveneens 
veranderingen met zich mee, zo zullen de werkprocessen mogelijk worden aangepast. In hoeverre 
HR hierbij een rol speelt en wat dit inhoudt voor de onderdelen van het HR-beleid zal in paragraaf 2.4 
aan de orde komen. 

2.4 GFC en HR
Hoewel onderzoeken tijdens eerdere economische crises een verband hebben aangetoond tussen 
een economische recessie en aanpassingen in het HR-beleid (Gunnigle et al, 2013) denkt Paauwe dat
de rol van HR tijdens crisistijd kleiner wordt, zonder hier overigens empirisch bewijs voor te hebben.
Onderzoeken tijdens de GFC laten echter een tegenovergesteld beeld zien. De rol van HR blijkt juist 
groter gedurende een organisatiecrisis (Gudlaugsdottir & Raddon, 2013; Gunnigle et al, 2013; Roche 
& Teague, 2012). Deze grotere rol van HR komt voort vanuit de vele raakvlakken die HR heeft met 
crisismaatregelen, zoals het verminderen van de arbeidskosten en reorganisaties (Gunnigle et al, 
2013; Roche & Teague, 2012). Uit onderzoek van Gudlaugsdottir en Raddon (2013) blijkt dat HR zelfs 
taken erbij heeft gekregen. Deze uitbreiding is niet louter een positieve ontwikkeling, want veelal zijn 
dit administratieve taken die eerder door managers werden uitgevoerd en in crisistijd naar HR zijn 
gedelegeerd (p.6). Gunnigle et al (2013) stellen in hun onderzoek dat hoewel de rol van HR groter is 
geworden er sprake is van een ‘double edged sword’. De rol van HR is dan wel groter geworden, de 
HR-afdeling zelf is veelal ingekrompen. Tot welke veranderingen in het HR-beleid dit kan leiden zal in 
deze paragraaf onderzocht worden. 
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2.4.1. Theoretische concepten GFC en HR

Om veranderingen binnen het HR-beleid te categoriseren hebben Teague en Roche (2013) de 
recessionary bundels ontwikkeld. Deze theorie gaat ervan uit dat organisaties bij reorganisaties 
algemene HRM-praktijken invoeren door middel van bundels. Hierbij wordt in eerste instantie 
onderscheid gemaakt tussen technical en behavioural bundels. Onder de technical HRM-bundel 
vallen harde aspecten, zoals loonkostenbesparingen en de personeelsbezetting. Behavioural HRM-
bundels richten zich voornamelijk op zachte aspecten, zoals het behouden of vergroten van de 
betrokkenheid en motivatie van de medewerkers tijdens bezuinigingsronden. HR-praktijken die 
hiertoe gerekend kunnen worden zijn maatregelen om de werknemers en vakbonden betrokken te 
houden en het benadrukken van competentieontwikkeling (Teague & Roche, 2013). 

De mate waarin de technical dan wel behavioural HRM-bundels vertegenwoordigd zijn binnen de 
genomen maatregelen bepalen welke recessionary bundel van toepassing is op de organisatie. Deze 
bundels worden employment stabilisation, responsible restructuring en pure restructuring genoemd.
Onder de eerste twee vormen vallen organisaties die de acute druk van de recessie ervaren, maar 
ondanks dit gegeven de tijd nemen om HR-bezuinigingen te plannen. Bij deze organisaties zullen 
kenmerken van zowel technical als behavioural bundels te vinden zijn, waarbij er voornamelijk 
gebruik wordt gemaakt van HRM-praktijken die een hoge betrokkenheid genereren. Organisaties die 
worden gekenmerkt door een pure restructuring-aanpak zullen voornamelijk gebruik maken van 
technical HRM-bundels om bezuinigingen te realiseren. De drie vormen worden nader toegelicht in 
figuur 2.5.

Employment stabilization Responsible restructuring Pure restructuring
Geen gedwongen ontslagen Loonkostenreductie, verspreid 

over meerdere functies en 
werktijden

Verlaagde personeelsbezetting 
enkel om loonkosten te 
bezuinigen

Werktijdvermindering en 
vermindering part-time en 
tijdelijke contracten

Communicatie om 
betrokkenheid van 
medewerkers en vakbonden te 
realiseren omtrent HR-
bezuinigingen

Andere maatregelen om de 
loonkosten te drukken

In-sourcing Door middel van communicatie 
betrokkenheid, hoge moraal en 
motivatie behouden wanneer 
er veranderingen plaatsvinden 
in de personeelsbezetting

Weinig veranderingen in de 
werkpraktijken

Training medewerkers voor 
nieuwe functies

Weinig aandacht voor de 
consequenties voor het gedrag 
van medewerkers bij 
reorganisatiemaatregelen

Communiceren om begrip voor 
HR-plannen te realiseren

Minimaal overleg met 
vakbonden en minimale 
concessies vanuit de werkgever 
bij deze onderhandelingen

Figuur 2.5. Recessionary Bundles (Teague & Roche, 2013)

Het onderscheid tussen harde en zachte aspecten, waarbij de eerste HR als een last ziet en de 
tweede HR beschouwt als een voordeel, wordt door meerdere auteurs onderschreven(Grant & 
Shields, 2002; Gudlaugsdottir & Raddon, 2013; McDonnell en Burgess,2013). Binnen deze literatuur 
wordt gewaarschuwd voor de keuze van enkel harde aspecten. Dit wordt door McDonnell en Burgess 
(2013) zelfs een ‘critical weakness’ genoemd. Deze auteurs geven aan dat kostenreducties moeten 
worden gecombineerd met strategieën die innovatie, service- en productkwaliteit promoten om als 
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organisatie op de lange termijn organisatiesucces te blijven bereiken. Om deze stelling te 
ondersteunen wordt een grootschalig onderzoek van Roche et al aangehaald waaruit blijkt dat 
communicatie en informatieverschaffing de meest effectieve HR-praktijken zijn voor organisaties bij 
het managen van de recessie (McDonnell & Burgess, 2013). Kranz en Steger (2013) benadrukken 
eveneens het belang van communicatie. Organisaties kunnen bij de communicatie de beslissingen 
‘sociaal construeren’ om zo de medewerkers achter de plannen te scharen (p. 256). Uit onderzoek 
van Henry (2013) blijkt dat kleine en middelgrote organisaties in het Verenigd Koninkrijk ook 
daadwerkelijk meer gebruik maken van communicatiemechanismen in crisistijd (p. 95). De motieven 
voor deze extra nadruk worden echter niet beantwoord binnen het onderzoek.

Grant en Shields (2002) plaatsen kanttekeningen bij de opvatting dat harde aspecten een negatieve 
uitwerking hebben op de gehele organisatie. Deze auteurs geven aan dat enkel zachte aspecten 
tevens ongewenste effecten met zich mee kunnen brengen. Daarom zouden beide vormen 
tegelijkertijd moeten worden gebruik om de grootste bijdrage aan organisatieperformance te 
bewerkstelligen (Grant & Shields, 2002,p. 318).

Naast de theoretische basis voor het onderscheid van harde en zachte HRM-maatregelen wordt de 
theorie omtrent de recessionary bundels eveneens door meerdere auteurs ondersteund op het 
gebied van tijdsdruk. Organisaties die een grote tijdsdruk ervaren zullen ervoor kiezen bezuinigingen 
te bereiken via technical bundels, terwijl organisaties die meer de tijd nemen om veranderingen door 
te voeren rekening zullen houden met de medewerkers en zullen kiezen voor behavioural bundels. 
Buiten de hiervoor genoemde Weske et al stellen Marchington en Kynighou (2012) eveneens dat een 
gemeente bij de afname van overheidsfinanciën de keuze zal moeten maken tussen de duurdere en 
langzamere optie, waarbij werknemersbetrokkenheid en participatie centraal staan, of de goedkope 
optie waarbij onmiddellijke verandering het doel is. Dit wordt in het onderzoek van Gunnigle et al 
(2013) weerlegd. Hierin komt naar voren dat organisaties voornamelijk van harde HR-aspecten 
gebruik hadden gemaakt, ongeacht tijdsdruk. Deze auteurs geven echter bij de beperkingen van hun 
onderzoek aan dat bij eventueel vervolgonderzoek kan worden onderzocht hoe de veranderingen 
zijn vormgegeven richting de medewerkers, wat meer inzicht kan bieden in hoe de zachte aspecten 
zijn gemanaged. Grossi en Cepiku (2014) vullen hierop aan dat organisaties in crisistijd voornamelijk 
gebruik maken van beleid dat zich richt op bezuinigingen op de korte termijn. Deze auteurs zien dit 
als een tekortkoming, omdat dit voor problemen kan zorgen op de lange termijn. In hun onderzoek 
onder gemeenten in Nederland zien Overmans en Noordegraaf (2014) eenzelfde soort fenomeen 
terugkomen. Met name kleine gemeenten hebben de focus op de korte termijn gericht en maken 
gebruik van kleine bezuinigingen om aan de eisen vanuit de Rijksoverheid te voldoen. 

In figuur 2.6 is een overzicht van de hiervoor aan bod gekomen auteurs en hun theorieën 
opgenomen. Hieruit blijkt dat het onderscheid tussen harde en zachte aspecten en tijdsdruk een 
geaccepteerde opvatting is binnen de literatuur, waarbij harde aspecten en grotere tijdsdruk een 
samenhang lijken te hebben. Organisaties in crisistijd zullen in eerste instantie voornamelijk gebruik 
maken van harde aspecten om op korte termijn bezuinigingen te bewerkstelligen. Voor gemeenten 
geldt dat er sowieso veranderingen gericht op harde aspecten zullen zijn doorgevoerd, omdat zij van 
de Rijksoverheid een tijdspanne opgelegd hebben gekregen waarbinnen de bezuinigingen moeten 
zijn bereikt. In hoeverre deze veranderingen gepaard gaan met zachte aspecten zal per organisatie 
verschillend zijn en zal in de interviews naar voren moeten komen. 
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Auteur(s) Nadruk op Theorie

Teague en Roche (2013) Tijdsdruk + hard en zachte 
aspecten

Recessionary bundels 

Weske et al (forthcoming) Tijdsdruk Nadruk op efficiëntie ten koste 
van formatieplaatsen

McDonnel en Burgess (2013) Harde en zachte aspecten Enkel kostenreductie: critical 
weakness

Kranz en Steger (2013) Harde en zachte aspecten Communicatie en 
informatieverschaffing meest 
effectief

Grant en Shields (2002) Harde en zachte aspecten Harde en zachte aspecten 
combineren voor beste 
performance

Gunnigle et al (2013) Tijdsdruk Organisaties in crisistijd maken 
vooral gebruik van harde 
aspecten, ongeacht tijdsdruk

Marchington en Kynighou 
(2012)

Tijdsdruk Keuze tussen bezuinigingen op 
korte termijn en 
werknemersbetrokkenheid op 
lange termijn

Figuur 2.6: opvattingen auteurs rondom GFC en HR

2.4.2 Doorwerking GFC naar specifieke HR-onderdelen

Meerdere auteurs hebben reeds onderzoek gedaan naar de gevolgen van de GFC voor onderdelen 
van het HR-beleid. In figuur 2.7 zijn de aspecten opgenomen die door meerdere auteurs zijn 
gevonden. Bij deze maatregelen komt wederom de behoefte van versobering naar voren, veel 
activiteiten worden versimpeld of minder uitgevoerd. Tevens richten organisaties zich op efficiëntie 
en interne flexibiliteit, waarbij veelal de werkprocessen worden aangepast.

Gevolgen GFC voor HR-onderdelen

Focus op loonbesparingen Verminderde trainingsactiviteiten

Verminderde personeelsbezetting Instellen van flexibele werktijden

Focus op performancemanagement Ontslaan van een aantal medewerkers

Verminderde werving en selectie Aangepaste interne werkprocessen
Figuur 2.7: Gevolgen GFC voor HR (Boyle & McDonnell, 2013; Gunnigle et al, 2013; Henry,2013; Jaussaud & Liu, 2011)

Ondanks dat de hiervoor genoemde aspecten door meerdere onderzoeken zijn vastgesteld is het 
gevaarlijk om deze zaken te generaliseren. Factoren zoals de sector, markt en schaal waarbinnen de 
organisatie functioneert kunnen de aanpassingen binnen het HR-beleid beïnvloeden (Gunnigle et al, 
2013). Wel zijn er aantal opvallende bevindingen:

- Gunnigle et al (2013) vinden in hun onderzoek binnen multinationals in Ierland dat de 
meerderheid van de organisaties ervoor gekozen heeft om naar aanleiding van de GFC te 
reorganiseren, waarbij de nadruk ligt op interne reorganisatie (p. 219). Bij de gemaakte 
aanpassingen komt voornamelijk de behoefte aan flexibiliteit naar voren. Zo is het gebruik 
van tijdelijke contracten en het aantal parttimers toegenomen ( Boyle & McDonnell, 2013; 
Gunnigle et al, 2013). 

- Boyle en McDonnell (2013) vonden dat organisaties massaontslagen zoveel mogelijk willen 
voorkomen. Organisaties zoeken eerst andere wijzen om een kostenreductie te 
bewerkstelligen (p. 260). Indien er wel gebruik wordt gemaakt van gedwongen ontslagen dan 
gebeurt dit vrijwel altijd in combinatie met bezuinigingen op andere HR-aspecten (Boyle & 
McDonnell, 2013; Gudlaugsdottir & Raddon, 2013). 
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- In het onderzoek van Gunnigle et al (2013) komt een dubbele rol van training en 
ontwikkeling naar voren. Managers mogen trainingsprogramma’s blijven volgen, vanwege 
hun grotere belang voor de organisatie. Medewerkers krijgen deze mogelijkheid niet, omdat 
de organisaties kosten willen besparen. 

2.5 GFC en groepen medewerkers
Dit onderzoek richt zich tevens op de vraag in hoeverre de maatregelen die genomen zijn 
verschillende groepen medewerkers geraakt heeft. Om deze vraag te onderzoeken zal er eerst in 
kaart moeten worden gebracht welke verschillen er bestaan tussen groepen medewerkers, om 
vervolgens de literatuur omtrent de GFC en groepen medewerkers te onderzoeken. 

Volgens Grant en Shields (2002) reageert iedere individuele medewerker anders op HRM. Deze 
auteurs zien, evenals Kranz en Steger (2013), HR als ‘discursive’ dat wordt gevormd door een 
‘construct of social reality’. De reacties van medewerkers belangrijk bij het slagen van HR-initiatieven, 
omdat zij bijdragen aan de competitive advantage van de organisatie. De medewerkers vervullen 
hierbinnen een sleutelrol, zij kunnen de doorslaggevende factor zijn die de organisatie deze 
competitieve voorsprong geeft (Grant & Shields, 2002; Boxall & Purcell, 2011). 

Naast de differentiëring van medewerkers op individueel niveau zijn er meerdere auteurs die stellen 
dat er eveneens verschillen bestaan tussen groepen medewerkers (Lepak & Snell 1999; Steijn, 1999, 
Tsui et al, 1997). Steijn (1999) maakt onderscheid op basis van het ‘flexible firm’ model van Atkinson. 
Dit model maakt onderscheid tussen kern- en perifere medewerkers, waarbij medewerkers die 
kerntaken in het primaire proces uitvoeren een vast dienstverband krijgen. De perifere 
medewerkers, die minder fundamentele taken in de organisatie uitvoeren, ontvangen dit privilege 
niet. In het onderzoek van Steijn (1999) wordt de segmenteringstheorie bevestigd. Deze theorie gaat 
ervan uit dat flexibele medewerkers vanwege de aard van hun arbeidscontract grotere kans hebben 
om werkloos te worden. Binnen dit onderzoek is deze bevinding relevant, omdat deze groep 
werknemers eerder geconfronteerd zal worden met de invloed van GFC dan de kernmedewerkers.

Ook volgens Lepak en Snell (1999) zijn er verschillende groepen medewerkers te onderscheiden. 
Bovendien zouden er volgens deze auteurs verschillende HR-strategieën moeten zijn binnen een
organisatie, om zo te voorzien in de specifieke behoeften van deze groepen. De groepen menselijk 
kapitaal zijn ingedeeld op basis van twee dimensies: de strategische waarde en het unieke karakter 
van de medewerkers. Tevens wordt een indeling gemaakt op basis van de meest efficiënte vorm om 
arbeid te organiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen internalisering en externalisering. 
Internalisering van arbeid houdt in dat organisaties erop toezien dat medewerkers hun competenties 
correct en efficiënt ontwikkelen. Bij externalisering worden medewerkers ingehuurd of maakt de 
organisatie bij bepaalde activiteiten gebruik van outsourcing, de ontwikkeling van medewerkers is 
hierbij van ondergeschikt belang (Lepak & Snell, 1999). De type medewerkers van Lepak en Snell 
(1999) zijn ondergebracht in figuur 2.8.

Cho en Newhouse (2013) beschrijven een aantal mechanismen die de kwetsbaarheid van groepen in 
crisistijd bepalen. Het, voor dit onderzoek, belangrijkste mechanisme is de perceptie van de 
organisatie ten aanzien van de productiviteit van de groepen medewerkers en de impact die een 
ontslag zal hebben. Hierbij speelt onder anderen stereotypering een rol bij de beslissingen van een 
organisatie om medewerkers te behouden of te vervangen (Cho & Newhouse, 2013). Leung, 
Stampini en Ventachellum (2009) betogen dat het menselijk kapitaal de kwetsbaarheid van de 
medewerkers bepaalt. Deze stelling wordt ondersteund door de bevindingen van hun onderzoek.  
Hierin komt naar voren dat de kans dat een persoon zijn baan verliest kleiner is wanneer deze 
persoon over een betere opleiding en meer ervaring beschikt (p. 7). 
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De mate waarin de organisatie waarde hecht aan de toegevoegde waarde van medewerkers kan 
eveneens naar voren komen binnen talent management. Het topmanagement, lijnmanagement en 
HR zijn de interne stakeholders die veelal een grote rol wordt toegewezen bij de toepassing van 
talentmanagement (Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013). Deze stakeholders hebben echter ook hun 
eigen percepties op de toegevoegde waarde van medewerkers, wat een rol kan spelen bij welke 
medewerkers de kans krijgen zich te ontwikkelen en welke niet. Gunnigle et al (2013) trekken na hun 
onderzoek de conclusie dat managers in crisistijd wel de mogelijkheid krijgen om trainingen te volgen 
en zich te ontwikkelen, terwijl lagere medewerkers deze gelegenheid niet krijgen. Dit fenomeen kan 
zich ook binnen gemeenten voordoen. 

Figuur 2.8. Type werknemers Lepak & Snell (1999)

Samenvattend kan er worden gesteld dat de literatuur het erover eens lijkt dat er differentiatie 
bestaat tussen verschillende groepen medewerkers. Tevens lijkt de bijdrage van de medewerker aan 
de kerntaken en de strategische waarde hiervan te bepalen hoe sterk de positie van een medewerker 
binnen een organisatie is. Tijdens crisistijden kunnen de groepsverschillen groter zijn geworden. 

2.6 Conceptueel model
Nu de heersende opvattingen over de invloed van de GFC op organisaties, het HR-beleid en de 
medewerkers in kaart is gebracht kan het rechtergedeelte van het model van Paawe (2004) worden 
ingevuld. Het gedeelte dat in paragraaf 2.1 reeds is ingevuld is gebaseerd op veranderingen in de 
omgeving. Het rechtergedeelte richt zich op hoe deze externe factoren interne veranderingen in de 
HR-strategie teweeg brengen. 

Uit de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat het onderscheid tussen harde en zachte 
aspecten binnen het HR-beleid een algemeen geaccepteerde opvatting is om het HR-beleid in kaart 
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te brengen. Binnen dit onderzoek zal eveneens gebruik worden gemaakt van dit onderscheid om de 
aanpassingen binnen het HR-beleid naar aanleiding van de GFC in kaart te brengen. De HR 
uitkomsten zullen gecategoriseerd worden op basis van de recessionary bundels van Teague en 
Roche (2013), die gebaseerd zijn op technical (harde aspecten) en behavioural bundels (zachte 
aspecten). Een andere reden die de keuze voor de theorie van de recessionary bundels rechtvaardigt 
is de tijdsdruk die door meerdere auteurs als belangrijk wordt geacht. Bovendien hebben de auteurs 
de bundels naar aanleiding van de GFC ontworpen, wat het binnen dit onderzoek goed toepasbaar 
maakt. De totale invulling van het model van Paauwe (2004) op basis van de invloed van de GFC op 
het HR-beleid van gemeenten is opgenomen in figuur 2.10.

Nu het volledige model van Paauwe is ingevuld is het met betrekking tot de GFC duidelijk welke 
factoren in de omgeving de invulling van het HR-beleid kunnen bepalen. In het model wordt, naast 
de in paragraaf 2.1 naar voren gebrachte spanning  omtrent sociale legitimiteit, eveneens duidelijk 
dat organisaties enige ruimte hebben om aanpassingen in het HR-beleid door te voeren. De motieven 
voor deze aanpassingen zijn nog weinig naar voren gekomen in de literatuur. Wel is duidelijk 
geworden dat tijdsdruk mogelijk een factor van belang kan zijn. Overige motieven zullen in de 
interviews door de respondenten naar voren moeten worden gebracht. 

Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een conceptueel model dat gebaseerd is op een 
vereenvoudigde versie van het model van Paauwe (2004). De dimensies die in de externe omgeving 
op de organisaties inwerken zijn in het model opgenomen. Evenals in figuur 2.10 wordt er in het 
conceptuele model gebruik gemaakt van de recessionary bundels van Teague en Roche (2013). Bij de 
analyse van de impact op de medewerkersgroepen zal er gebruik worden gemaakt van de typeringen 
van Lepak en Snell . Binnen deze benadering worden de groepen werknemers benaderd vanuit 
organisatieperspectief. Bovendien is het praktisch goed toepasbaar, omdat de auteurs ervan uitgaan 
dat externe factoren de relatie tussen werknemer en werkgever kunnen beïnvloeden. Binnen dit 
onderzoek is dit gegeven interessant, omdat de GFC als externe factor voor een omslag in deze 
relatie gezorgd kan hebben. Het conceptuele model dat binnen dit onderzoek gehanteerd wordt is 
opgenomen in figuur 2.11.

Figuur 2.11: Conceptueel model
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2.7 Verwachtingen
Na de verkenning van de literatuur kan er worden gesteld dat er een gerede kans bestaat dat de GFC 
als externe factor het HR-beleid van gemeenten heeft beïnvloed. Een deel van de aanpassingen zal 
gekwalificeerd worden als harde aspecten, omdat alle gemeenten in Nederland een 
bezuinigingstaakstelling vanuit het rijk opgelegd hebben gekregen. In hoeverre gemeenten ook 
gebruik hebben gemaakt van zachte aspecten zal tijdens de interviews naar voren moeten komen. 

Bij het doorvoeren van bezuinigen is de verwachting eveneens dat er verschillen bestaan tussen de 
groepen medewerkers op wie de maatregelen betrekking hebben. In lijn met de bevindingen van 
Gunnigle et al (2013) op het gebied van training en ontwikkeling is het mogelijk dat de managers op 
meerdere gebieden gespaard zijn. De segmenteringstheorie van Steijn (1999) kan hierbij tevens naar 
voren komen. Dit houdt in dat de medewerkers zonder een vast contract de organisatie hebben 
moeten verlaten.
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Figuur 2.11: Invloed GFC op HR, volledige invullling model Paauwe (2004).
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3. Methodische verantwoording
In dit hoofdstuk komt naar voren hoe de data is verzameld, op welke manier dit is gebeurd, hoe deze 
is verwerkt en welke methoden gebruikt zijn om de data te analyseren. Bovendien wordt er 
stilgestaan bij de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 

3.1 Aard van het onderzoek
De GFC deed zijn intrede in 2008. Deze jonge leeftijd is er debet aan dat er in vergelijking met andere
HR-onderwerpen minder literatuur omtrent dit onderwerp is verschenen. Bij aanvang van dit 
onderzoek bestonden er onderzoeken omtrent de invloed van de GFC op het HR-beleid, maar deze 
studies waren voornamelijk binnen profit organisaties uitgevoerd. Bovendien waren deze 
onderzoeken overwegend kwantitatief van aard, waarbij het achterhalen van de impact van de GFC 
op HR-praktijken het voornaamste doel was. Dit onderzoek onderscheidt zich van deze studies door 
zich ten eerste op een publieke organisatie, te weten gemeenten, te richten. Ten tweede ligt de 
focus van dit onderzoek op de motieven die veranderingen in het HR-beleid naar aanleiding van de 
GFC hebben ingegeven. Vanwege de beperkte studies die er omtrent deze motieven bestonden is de 
interpretatieve stroming gepast, waarbij de ervaringen van mensen centraal staan. De focus ligt op 
de beleefde waarheid van mensen en gaat minder af op feiten (van der Velde, Jansen & Dikkers, 
2013). Van der Velde et al (2013) stellen tevens dat exploratief onderzoek het meest passend is 
wanneer: ‘Er nog geen theorie en/of hypothese aanwezig is’ (p. 44). Boeije et al (2009) voegen het 
volgende hieraan toe:  ‘Als er nog maar weinig kennis aanwezig is of als er nog geen afdoende 
praktische oplossingen bestaan voor een bepaald probleem, wordt een explorerend onderzoek 
gedaan’ (p. 48). Vanwege de beperkte kennis over de motieven van gemeenten in Nederland om het 
HR-beleid aan te passen in de reactie op de GFC is de explorerende onderzoeksvorm gepast. 

Explorerend onderzoek valt onder de kwalitatieve onderzoeksmethode. Deze onderzoeksmethode 
stelt de onderzoeker in staat meer de diepte in te gaan. Het onderzoek gaat hierbij uit van het 
specifieke karakter van de sociale werkelijkheid. Binnen deze vorm van onderzoek wil de 
onderzoeker ‘te weten komen hoe de mensen die hij onderzoekt de sociale situatie interpreteren’ 
(Boeije, 2012, p. 20). Het gaat hierbij om hoe de respondenten de gevolgen van de GFC hebben 
ervaren. Deze ervaring kan voor ieder individu een andere betekenis hebben. 

3.2 Literatuuronderzoek
In tegenstelling tot de onderzoekers die een open onderzoeksbenadering voorstaan, waarbij een 
onderzoeker zonder het bestuderen van bestaande theorieën data gaat verzamelen, is er binnen dit 
onderzoek voor gekozen om vooraf een theoretisch kader op te stellen. De literatuurstudie van dit 
onderzoek heeft ten eerste een richtinggevende rol. De onderzoeker heeft onderzocht welke 
theorieën reeds bestaan binnen de literatuur over de GFC en de impact hiervan op het HR-beleid. Dit 
literatuuronderzoek heeft bijgedragen aan het blootleggen van hiaten omtrent het 
onderzoeksonderwerp om vervolgens aan de hand hiervan een probleemstelling te formuleren die
van waarde kan zijn binnen het wetenschappelijk vakgebied (Boeije et al, 2009).

De onderzoeker heeft gekozen voor een inductieve aanpak. Hierbij is de data die respondenten 
aanleveren leidend, waarna vervolgens de regelmatigheden worden onderzocht. Door eerdere 
studies is echter wel aangetoond dat er een verband bestaat tussen de GFC en aanpassingen in het 
HR-beleid. Deze bevindingen hebben de invulling van zowel het conceptueel model als de topiclijst 
beïnvloed. Na het analyseren van de data zullen de gevonden gegevens met elkaar vergeleken 
worden om regelmatigheden tussen de organisaties en respondenten in kaart te brengen. Door aan 
de hand van de systematisch verkregen en geanalyseerde onderzoeksgegevens een theorie te 
ontwikkelen zijn de empirische gegevens de belangrijkste input voor de te ontwikkelen theorieën. 



24

Deze manier van werken is overeenkomstig de gefundeerde theoriebenadering, ook wel grounded 
theory genoemd (Boeije, 2012, p. 20). 

3.3 Respondentengroep 
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef. Dit houdt in dat uit de 
populatie doelgericht eenheden zijn geselecteerd die bepaalde kenmerken representeren (Boeije et 
al, 2009). Binnen de gemeenten is gesproken met de HR-verantwoordelijke en in een aantal gevallen 
eveneens met een algemeen manager. Tevens is in de vorm van een duo-interview gesproken met 
een manager en de HR-verantwoordelijke van een sociaal werkbedrijf, om zo de doorwerking van het 
gemeentelijk beleid te onderzoeken. Dit maakt dat er in totaal 13 interviews zijn gehouden met 14 
respondenten. Vanwege hun zitting in de door Paauwe (2004) beschreven ‘dominante coalitie’ (zie 
hoofdstuk 2) is voor deze respondentengroep gekozen. 

De onderzoeker heeft getracht een maximale variatie te bewerkstelligen binnen de steekproef. Voor 
deze maximale variatie is gekozen om de diverse uitingsvormen van een verschijnsel in de steekproef 
terecht te laten komen ( Boeije et al, 2009). Om aan de eisen van maximale variatie te voldoen zijn 
gemeenten van verschillende grootte binnen het onderzoek betrokken. De gemeenten die hebben 
meegewerkt en hun aantal inwoners zijn opgenomen in figuur 3.1.

Gemeente Aantal inwoners Respondenten

Gemeente Hattem 11.000 HR-verantwoordelijke

Gemeente Zeewolde 21.000 HR-verantwoordelijke

Gemeente Putten 24.000 HR-verantwoordelijke

Gemeente X 26.000 HR-verantwoordelijke + 
doorwerking getest bij sociaal 
werkbedrijf

Gemeente Hoorn 71.000 HR-verantwoordelijke

Gemeente Emmen 108.000 HR-verantwoordelijke + 
manager

Gemeente Leeuwarden 108.000 HR-verantwoordelijke + 
manager

Gemeente Ede 110.000 HR-verantwoordelijke

Gemeente Apeldoorn 157.000 HR-verantwoordelijke + 
manager

Sociaal Werkbedrijf - Duo HR-verantwoordelijke + 
manager

Figuur 3.1: overzicht gemeenten en respondenten

3.4 Dataverzamelingsmethoden 
Binnen kwalitatief onderzoek is het interview een veelgebruikte vorm van dataverzameling. 
Interviews geven onderzoekers de mogelijkheid om door te vragen en diep op de zaken in te gaan en 
zo gedetailleerde beschrijvingen van respondenten te verkrijgen, waardoor deze manier van data 
verzamelen van belangrijke waarde kan zijn (Boeije, 2012). Dit onderzoek heeft zijn data verzameld 
aan de hand van semi-gestructureerde interviews, waarbij gebruik werd gemaakt van een topiclijst. 
Deze werkwijze draagt bij aan het in kaart brengen van regelmatigheden en patronen, waardoor het 
de mogelijkheid geeft om verschillende interviews met elkaar te vergelijken (Boeije, 2012). De 
topiclijst werd opgesteld aan de hand van het uit de literatuurstudie voortvloeiende conceptueel 
model. De topiclijst was echter niet leidend tijdens de interviews. De onderzoeker nam een flexibele 
houding aan om dieper in te gaan op relevante onderwerpen die door de respondent naar voren 
werden gebracht, dit is in lijn met de werkwijze beschreven door van der Velde et al (2013) en is 
volgens Boeije (2012) een groot voordeel van het werken met semi-gestructureerde interviews. Het 
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open karakter van deze werkwijze draagt eraan bij dat de ervaringen en beleving van respondenten 
goed naar voren zijn gekomen (Boeije et al, 2009). Tevens heeft de onderzoeker zich tussentijds laten 
leiden door de gevonden resultaten door deze bij volgende interviews te gebruiken. Dit is een
kenmerk van de open onderzoeksprocedure waarbij veel beslissingen worden genomen tijdens het 
onderzoek en niet voorafgaand aan de dataverzameling (Boeije, 2012). De onderzoeker heeft 
getracht methodetriangulatie toe te passen. Buiten de interviews heeft de onderzoeker eveneens 
beleidsstukken doorgenomen van een aantal gemeenten. Deze beleidsstukken hebben de 
onderzoeker een duidelijker beeld verschaft van de maatregelen die gemeenten hebben genomen. 

Om de bruikbaarheid van de topiclijst en de opgestelde vragen te testen is eerst een pilot-interview 
gehouden met een bekende van de onderzoeker die werkzaam is als manager binnen een non-
profitorganisatie. Dit gaf de onderzoeker de kans de introductie te oefenen en de vragen aan te 
passen. Na dit interview konden de vragen beter worden toegesneden op het referentiekader van de 
respondenten. 

Alle interviews zijn, na de introductie, geopend met dezelfde openingsvragen. De onderzoeker vroeg 
eerst naar de invloed van de GFC op de gehele ambtelijke organisatie om dit vervolgens te 
specificeren richting het HR-beleid. Zo kon snel in het interview in kaart worden gebracht hoe de 
respondent de gevolgen van de GFC heeft ervaren. Tevens liep er gedurende de interviews een 
opnamerecorder mee die het interview registreerde. De opgenomen interviews gaven de 
onderzoeker tijdens de analyse de kans om zo dicht mogelijk bij de woorden van de respondent te 
blijven en zo min mogelijk informatie te verliezen. Bovendien zorgt het opnemen van de interviews 
ervoor dat de onderzoeker zich enkel hoeft te concentreren op het gesprokene (van der Velde et al, 
2013). De interviews met een enkele respondent duurden tussen de 40 en 60 minuten, het duo-
interview nam vijf kwartier in beslag. 

3.5 Analyse
Om de bevindingen uit de interviews goed te kunnen analyseren zijn deze na afloop getranscribeerd 
en vervolgens geanalyseerd met behulp van het digitale programma Nvivo. De codes kwamen tot 
stand op basis van het ontwikkelde conceptueel model en de deelvragen. De interviews zijn 
gecodeerd op basis van de invloed van de GFC op de organisatie, de gedane HR-aanpassingen en de 
impact op de medewerkersgroepen. Met betrekking tot de motieven is er gekozen voor een open 
codering, waarbij na afloop van de interviews naar overeenkomstige antwoorden is gezocht. Deze 
manier van coderen wordt door Boeije (2012) beschreven als open en axiaal coderen. In bijlage B van 
dit rapport is de gehanteerde codeboom opgenomen. 

3.6 Kwaliteitscriteria
Door middels een aantal aspecten rekening te houden met zowel de betrouwbaarheid als de 
validiteit is de kwaliteit van dit onderzoek gewaarborgd. 

3.6.1 Betrouwbaarheid

‘Wanneer er sprake is van betrouwbare methoden van dataverzameling zal herhaling van de 
waarnemingen tot een gelijke uitkomst moeten leiden’(Boeije et al, 2009, p. 274). Om de 
betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen is er gebruik gemaakt van de standaardisatie van 
dataverzameling. Dit betekent dat de onderzoeker omschrijft hoe en waarom bepaalde stappen 
genomen zijn, zodat het onderzoek door andere onderzoekers herhaald kan worden. Hiernaast is bij 
alle interviews gebruikt gemaakt van dezelfde topiclijst. Hierdoor is het mogelijk de interviews met 
elkaar te vergelijken, waardoor de resultaten gestandaardiseerd kunnen worden en de interviews 
meerdere malen op dezelfde manier gehouden kunnen worden (Boeije et al, 2009). 
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3.6.2 Validiteit

Validiteit houdt in dat er ‘gemeten wordt wat men beoogd te meten’(Boeije et al, 2009, p. 274). Zoals 
eerder naar voren is gekomen zijn de interviews snel uitgewerkt, zodat tijdens het voorgaande 
interview opgedane inzichten konden worden meegenomen bij het volgende interview (Boeije, 
2012). Tevens draagt de directe verwerking van de interviews bij aan de validiteit, omdat het risico 
van vertekening is ingeperkt (Boeije et al, 2009). Tot slot heeft de aard van de interviews, semi-
gestructureerd, de interne validiteit van dit onderzoek vergroot. Hierdoor kreeg de onderzoeker de 
kans alle sensitizing concepts tijdens aan bod te laten komen(Boeije et al, 2009, p. 256). 

Buiten de hiervoor uitgewerkte eisen van interne validiteit bestaan er ook kwaliteitseisen wat betreft 
de externe validiteit. De externe validiteit behandelt in hoeverre de onderzoeksconclusies gelden 
voor andere niet onderzochte situaties. Dit komt naar voren in de generaliseerbaarheid van de 
conclusies. Dit onderzoek is minder gericht op waarheidsvinding, maar meer op de ervaringen van de 
respondenten. Andere respondenten binnen de gemeenten zouden een andere kijk op de zaken 
kunnen hebben. Tevens zijn bij dit onderzoek een minimaal aantal gemeenten betrokken. De 
bevindingen kunnen daarom wel een eerste inzicht geven in de motieven van gemeenten om het HR-
beleid aan te passen in reactie op de GFC, maar ze kunnen niet gegeneraliseerd worden voor alle 
gemeenten in Nederland.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk staan de resultaten uit de interviews centraal. Naar aanleiding van deze resultaten 
kunnen in het volgende hoofdstuk de empirische deelvragen worden beantwoord. Dit hoofdstuk zal 
opgebouwd worden naar aanleiding van de geformuleerde empirische deelvragen, waarbij per 
deelvraag de meest opvallende resultaten zullen worden gepresenteerd. 

4.1 Gevolgen GFC voor ambtelijke organisatie
Hoewel de literatuur ervan uitgaat dat de GFC gevolgen zou hebben voor gemeenten, is het 
desalniettemin raadzaam om deze gevolgen in de empirie te onderzoeken. Deze invloed wordt
gecategoriseerd aan de hand van de dimensies van Paauwe (2004). Waarbij er onderscheid wordt 
gemaakt tussen de PMT-dimensie, SCL-dimensie en de organisatiegeschiedenis/ erfenis.

4.1.1. PMT-dimensie GFC

Binnen deze dimensie zullen de economische gevolgen van de GFC worden behandeld. Hierbij gaat 
het om de financiële staat van de gemeente , de veranderingen in de producten en diensten, de 
manier waarop deze worden aangeboden en de mate van gemeentelijke samenwerking.

Bezuinigingen
Alle gemeenten geven aan te zijn geconfronteerd met verminderde financiering vanuit de overheid. 
Dit heeft gemeenten gedwongen om te bezuinigen en het gros van de gemeenten heeft ervoor 
gekozen om door middel van het reorganiseren van de ambtelijke organisatie deze bezuinigingen, 
grotendeels, te bewerkstelligen. Bezuinigingen waren echter niet de enige drijfveer.

‘Er zijn gemeenten die dat(de bezuinigingen) als momentum hebben gepakt , die ontwikkeling hebben 
aangegrepen om er meteen een reorganisatie aan te koppelen.’ (Respondent 8).

Veel gemeenten hebben de GFC en zijn ontwikkelingen gebruikt om reorganisatieplannen die ze al 
hadden door te voeren. De opgelegde bezuinigingen hebben in deze gevallen als katalysator 
gefungeerd om veranderingen sneller door te voeren. 

‘Ik denk dat we sowieso hadden moeten reorganiseren, maar dat de crisis, bezuinigingen het wel 
versneld hebben. Daarnaast was er ook gewoon de noodzaak om de organisatie aan te passen op de 

behoefte buiten.’(R7).

De gemeenten maken hierbij gebruik van de speelruimte die ze als organisatie hebben. Hierdoor 
verschilt de mate waarin er is gereorganiseerd per gemeente. Waar gemeente Apeldoorn, Ede en X 
de organisatie hebben omgegooid heeft de gemeente Emmen voor een kleinere omwenteling 
gekozen. De gemeente Leeuwarden geeft aan midden in een reorganisatieproces te zitten, hoewel 
enkele afdelingen al wel omgevormd zijn. 

In gemeenteland lijkt efficiency het sleutelwoord te zijn. Bij alle reorganisaties komt dit aspect naar 
voren, maar ook de gemeenten die met een minder ingrijpende bezuinigingstaakstelling zijn 
geconfronteerd (Hattem, Hoorn, Putten en Zeewolde) leggen hier de nadruk op. Om deze efficiency 
te bereiken wordt veel aandacht besteed aan procesversnelling. Bij de gemeenten die 
gereorganiseerd hebben worden de teams ‘logischer’ bij elkaar gezet om de processen te versnellen. 
Bij de gemeenten Apeldoorn en Emmen werd hier mede voor gekozen om de integraliteit tussen de 
afdelingen te verbeteren. De afdelingen zullen meer afdelingsoverschrijdend moeten samenwerken. 
Binnen de gemeente Hoorn wordt eveneens gewerkt vanuit het integraal management-concept. 

Met enkel het verkorten van de processen en verbeterde interne samenwerking worden de 
opgelegde taakstellingen niet gehaald door gemeente Apeldoorn, Ede, Emmen, Leeuwarden en X. 
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Deze gemeenten hebben afscheid moeten nemen van hun flexibele medewerkers zonder vast 
contract. Binnen Apeldoorn, Ede en Leeuwarden hebben de ontwikkelingen tevens tot gedwongen 
ontslagen geleid. Opvallend is dat bij Apeldoorn en Leeuwarden een groot deel van de boventallige 
medewerkers nog in dienst is binnen andere functies. De gemeenten worden geconfronteerd met 
een spanning; enerzijds willen zij hun verplichtingen als werkgever nakomen en de medewerkers in 
dienst houden, mede omdat er met minder mensen hetzelfde werk moet worden gedaan. Anderzijds 
bestaan er de bezuinigingstaakstellingen die niet genegeerd kunnen worden. Bovendien worden 
gemeenten geconfronteerd met het gegeven dat ontslagen medewerkers wederom ‘komen 
aankloppen’ voor de WW-betalingen en zijn gemeenten verplicht medewerkers van werk-naar-werk 
te begeleiden. De gemeenten Apeldoorn en Ede geven aan de gevolgen van de crisis eveneens 
middels marktwerking te ondervinden, door middel van verliezen op grondverkopen. 

De gemeente Zeewolde heeft niet intern gereorganiseerd, maar heeft wel een verandering 
ondergaan op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken. Deze taken zijn ondergebracht in Meerinzcht, 
een samenwerkingsverband met twee buurgemeenten. Ook de P&O-afdeling valt onder deze nieuwe 
organisatie. Middels deze samenwerking moet onder andere een bezuiniging gehaald worden, 
waardoor de nadruk op efficiëntie wordt gelegd. 

Het sociaal werkbedrijf heeft door middel van twee krachten de gevolgen van de GFC ondervonden. 
Ten eerste door de crisis in het bedrijfsleven waardoor bedrijven minder geneigd zijn met een sociaal 
werkbedrijf in zee gaan. Bovendien zijn de prijzen lager indien dit wel gebeurd. 

‘Nu komt die harde kant ook bij opdrachtgevers boven water en dan zeggen ze ik maak hardere 
keuzes.’ (R2).

Ten tweede heeft de organisatie te maken met verminderde financiering vanuit de gemeenten. Bij 
deze budgetkortingen komt de doorwerking van de GFC naar voren. Het Rijk stelt voor de gemeenten 
minder gelden beschikbaar, waardoor de gemeenten de subsidie moeten terugvoeren. 

‘Alleen het budget wordt minder, daar kunnen gemeentes niks aan doen, daar kunnen wij niks aan 
doen, daarvoor moet je echt bij de centrale overheid zijn. Die besluiten dat.’(R2).

Door deze twee effecten ontstaat een neerwaartse spiraal, waardoor ook het sociale werkbedrijf zich 
genoodzaakt zag te reorganiseren. Overeenkomstig de reactie van gemeenten heeft het sociaal 
werkbedrijf ervoor gekozen om de processen te optimaliseren. De reorganisatie heeft eveneens tot 
een inkrimping van de organisatie geleid. Dit werd ingegeven door politieke keuzes op het gebied van 
re-integratie. Hierdoor is het re-integratieonderdeel van de organisatie gereduceerd. 

Digitalisering
Een hulpmiddel om de gewenste efficiëntie te bereiken is het gebruik maken van digitale 
voorzieningen. De digitalisering kan zowel intern als extern zijn uitwerking hebben. Er bestaat op dit 
gebied een spanning tussen het investeren in deze voorzieningen en bezuinigen. 

‘Als het halleluja zal zijn dan zouden we geld genoeg hebben om dat digitale werken gelijk in te 
voeren’(R1).

De mate van digitalisering verschilt per gemeente, maar is wel binnen alle gemeenten een issue. De
hiervoor genoemde spanning leidt ertoe dat er veel afwegingen worden gemaakt voordat er een 
aanpassing wordt gedaan op ICT-gebied. De gemeente Hoorn heeft er heel bewust voor gekozen om 
op ICT-gebied een grote slag te maken. In deze keuze waren de voordelen van een kostenbesparing 
en de nagestreefde efficiëntie doorslaggevend. Door het invoeren van laptops kon het nieuwe 
werken binnen de gemeente vorm worden gegeven, waardoor een gemeentelijk kantoor kon 
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worden afgestoten, wat een besparing oplevert. De grotere gemeenten Apeldoorn en Emmen 
hebben bij het reorganiseren ervoor gekozen om uniformiteit binnen de systemen aan te brengen. 
Dit is in lijn met de integraliteit die beide gemeenten nastreven. De gemeenten Apeldoorn, Hattem
en Putten hebben voor hun medewerkers I-pad’s beschikbaar gesteld. Er bestaat echter verschil 
tussen de groepen medewerkers die het hulpmiddel ontvangen. Binnen Apeldoorn wordt kritisch 
gekeken naar welke medewerkers een I-pad nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk, terwijl
deze binnen Putten voor alle medewerkers beschikbaar zijn gesteld. 

Binnen het sociale werkbedrijf is digitalisering eveneens een belangrijk onderwerp. De organisatie 
heeft iemand in dienst genomen die verantwoordelijk is voor de digitalisering van de organisatie. De 
focus ligt hierbij op interne digitalisering, met procesverbetering als belangrijkste doel.

Klantrelatie
De gemeenten denken veelvuldig na over hoe zij de relatie met de burger optimaal vorm kunnen 
geven. Hierbij geldt het volgende uitgangspunt:

‘De dienstverlening aan de burger staat voorop, omdat die uiteindelijk niks mag merken hiervan(de 
reorganisatie).’ (R1).

De respondent van de gemeente Ede geeft aan dat zowel de middelenfuncties als de lijnfuncties 
moeten bezuinigen. De lijnfuncties hebben echter de opgave gekregen dat de externe klant niets van 
deze bezuinigingen mag ervaren in de dienstverlening. De gemeenten Apeldoorn, Emmen, 
Leeuwarden en X hebben ervoor gekozen om een aantal zaken kritisch tegen het licht te houden, 
waarbij de focus ligt op bouwprojecten. De redenen die de gemeenten voor deze ontwikkeling geven 
is tweeledig. Enerzijds zorgt dit voor besparingen. Anderzijds zijn de gemeenten van mening dat het 
niet gepast is tegenover de burger om grote bouwprojecten te starten in tijden van bezuinigingen. 

Alle gemeenten geven aan de diensten richting de burger zoveel mogelijk te digitaliseren. Deze 
tendens komt voort uit verschillende redenen:

- De gemeenten willen de dienstverlening richting de burger vergemakkelijken;
- De efficiëntie van de processen optimaliseren, waaraan digitalisering kan bijdragen.

De gemeente Apeldoorn is de enige gemeente binnen dit onderzoek die actief bezig is met het in 
kaart brengen van de vraag naar bepaalde diensten. Andere gemeenten geven aan kritisch te kijken 
wat ze kunnen behouden, ombuigen of afstoten, maar geven weinig voorbeelden. Veelal ligt de focus 
op het behouden van de diensten, waartoe ook de diensten die niet wettelijk verplicht zijn behoren. 
Gemeenten proberen voornamelijk te bezuinigen op interne processen of zaken anders te 
organiseren om zo extern de voorzieningen op peil te houden. 

Het sociaal werkbedrijf houdt zich eveneens bezig met het afstoten van diensten die niet meer 
winstgevend zijn. Dit is voor deze organisatie enigszins makkelijker. Waar gemeenten geconfronteerd 
met voorzieningen die ze wettelijk moeten uitvoeren heeft het sociaal werkbedrijf enkel de 
verplichting de sociale medewerkers aan het werk te houden. Dit heeft ertoe geleid dat van een 
aantal productie-eenheden afscheid is genomen en er nieuwe producties zijn opgezet. 

Gemeentelijke samenwerking
De ontwikkelingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden hebben ertoe geleid dat de 
samenwerking met buurgemeenten werd gezocht. De redenen voor deze samenwerking zijn 
uiteenlopend. Zo wordt de samenwerking aangemoedigd door het Rijk, wat voor veel gemeenten de 
motor is geweest om te starten met de samenwerking. De kleinere gemeenten geven aan dat de 
samenwerking voor de organisatie noodzakelijk is geweest, omdat de werkzaamheden te 
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gecompliceerd werden. Dit is eveneens de reden dat de grote gemeenten Apeldoorn, Ede, Emmen en 
Leeuwarden samenwerken met kleinere gemeenten, maar dan vanuit een faciliterende rol.

Met uitzondering van de gemeente Putten hebben alle gemeenten samenwerkingsverbanden met 
buurgemeenten. Putten is recentelijk uit de vorming van een samenwerkingsverband gestapt. De 
reden hiervoor is dat de politiek zijn autonomie niet wilde verliezen. De gemeenten X en Zeewolde 
zijn het verst in de samenwerking met de buurgemeenten, waarbij de bedrijfsvoeringsafdelingen 
samenwerken op dezelfde locatie. 

Een laatste reden om de samenwerking te zoeken met andere gemeenten ligt op het gebied van 
personele mobiliteit. Alle gemeenten die in een samenwerkingsverband werken geven aan dat zij 
onderling vacatures uitwisselen, voordat deze extern worden uitgezet. Gemeenten hopen door het 
uitwisselen van vacatures medewerkers te behouden voor de sector. 

Bij het sociaal werkbedrijf is een soortgelijke trend zichtbaar, maar dan in relatie tot de 
opdrachtgever. De organisatie is zich meer gaan profileren als partner van bedrijven. Hierdoor is de 
samenwerking met opdrachtgevers intensiever geworden. 

Samenvatting
Binnen de PMT-dimensie zijn bezuinigingen, digitalisering, klantrelatie en gemeentelijke 
samenwerking als onderwerpen behandeld. De mate waarin de gemeenten de impact van de 
bezuinigingen ervaren verschilt. Er zijn gemeenten die naar aanleiding hiervan hebben moeten 
reorganiseren, andere gemeenten leggen enkel de nadruk op efficiëntie. De klant mag niks merken 
van deze veranderingen, alhoewel voor de interne klant een uitzondering wordt gemaakt. Door 
producten te digitaliseren hopen de gemeenten een dubbelslag te slaan. Hierdoor wordt de klant 
tegemoet gekomen, maar wordt tevens een bijdrage geleverd aan de efficiëntiedoelstellingen. De 
gemeentelijke samenwerking is in de afgelopen jaren toegenomen. Enkel de gemeente Putten maakt 
geen gebruik van samenwerking met buurgemeenten. Binnen het sociaal werkbedrijf spelen dezelfde 
thema’s en heeft daarom eveneens moeten reorganiseren. Echter, deze organisatie merkt tevens via 
marktwerking de effecten van de GFC. Opdrachtgevers zijn minder geneigd om van de diensten van 
de organisatie gebruik te maken. Naast de reorganisatie maakt het sociaal werkbedrijf eveneens 
gebruik van het verkorten van de processen, waarbij digitalisering als hulpmiddel fungeert. 

4.1.2. SCL-dimensie GFC

Binnen deze paragraaf zal de impact van de GFC op de sociale kant van de gemeenten worden 
uitgewerkt. Binnen deze paragraaf zullen achtereenvolgens de nieuwe taken, Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (hierna MVO)1 en subsidies worden behandeld. 

Nieuwe taken

‘Je zit nu nog in de fase dat je zegt: wat heeft de organisatie nodig om dit te organiseren?’ (R10).

De gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met drie nieuwe taken: jeugdwet, WMO en 
participatiewet. Hoewel de deadline nadert geven alle gemeenten aan dat onduidelijk is hoe dit 
vormgegeven wordt. De Rijksoverheid is hier debet aan, omdat deze pas 31 mei jongstleden in de 
meicirculaire het budget bekend heeft gemaakt. Ondanks de tijdsdruk geven gemeenten aan dat zij 
ervan overtuigd zijn dat het gaat lukken om dit voor 1 januari 2015 te bewerkstelligen. Tezamen met 
de nieuwe taken willen de gemeenten een rolverandering bewerkstelligen. Deze verandering is in lijn 

  
1

MVO is een begrip dat verwarring bij de lezer kan oproepen. Daarom is in het trefwoordenregister (bijlage A) 
een uitleg van het begrip opgenomen. De onderstreepte woorden binnen dit hoofdstuk zijn binnen dit register 
terug te vinden. 
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met de ontwikkelingen in de maatschappij en de hiermee samenhangende participatiewet. Het 
wordt niet meer ‘zorgen voor maar zorgen dat ‘(R4). De gemeenten Emmen, X en Zeewolde willen 
dat met een regierol gaan invullen, waarbij de gemeente een toezichtfunctie inneemt. Bij de overige 
gemeenten is de rol nog niet uitgekristalliseerd.

De nieuwe taken gaan gepaard met een wettelijke verplichting voor gemeenten om hun producten 
digitaal aan te bieden. De gemeenten zien dit als een positieve ontwikkeling. Het past zowel bij de 
digitalisering in de gehele maatschappij als bij de nieuwe rol die gemeenten willen aannemen. 
Gemeenten bevinden zich op dit punt echter ook in een spagaat. Hoewel de voordelen van 
digitalisering worden ingezien is het doorvoeren lastig vanwege de bezuinigingen. Dat het wettelijk 
verplicht wordt een aantal diensten te digitaliseren zal een stok achter de deur zijn om digitalisering 
sneller door te voeren, maar tegelijkertijd zijn gemeenten zich bewust dat er in de toekomst harde 
keuzes gemaakt zullen moeten worden om dit te bereiken. 

Het Sociaal Werkbedrijf merkt dat de perceptie van gemeenten richting de organisatie veranderd is. 
in de jaren voor de GFC zag de gemeente het sociaal werkbedrijf als een belangrijke partner bij het 
bewerkstelligen van hun sociale taak. Als gevolg van de GFC heeft het Rijk ervoor gekozen het 
gemeentelijk budget voor de participatiewet terug te schroeven. Hierdoor leggen de gemeenten de 
nadruk op hoeveel geld het Sociaal Werkbedrijf uit het participatiebudget opslokt, terwijl het sociaal 
werkbedrijf juist wil benadrukken dat zij geld opleveren voor de gemeente. 

MVO
De mate waarin de gemeenten MVO-activiteiten ondernemen is zeer uiteenlopend. In hoeverre 
gemeenten hier gebruik van maken lijkt sterk leiderschapsafhankelijk. Zo geven de respondenten van 
de gemeenten Hoorn en Zeewolde aan dat het binnen hun gemeenten een belangrijk onderwerp is. 
Binnen Hoorn is dit het gevolg van de burgemeester die dit een belangrijk aspect vindt. Binnen 
gemeente Zeewolde is dit één van de speerpunten van het college geweest en heeft het ertoe geleid 
dat Zeewolde tot duurzaamste gemeente van Nederland is gekozen. De overige gemeenten geven 
aan dat MVO minder sterk naar voren komt, wel wordt er gebruik gemaakt van stages en/of 
traineeships en wordt bij aanbestedingen duurzaamheid in het oog gehouden. Echter, meerdere 
gemeenten geven aan dat het lastig is om MVO vorm en inhoud te geven in tijden van crisis. Ook hier 
komt de spanning tussen investeren en kostenbesparingen naar voren. Zo geeft de respondent van 
de gemeente X aan dat niet de maatschappelijke verantwoording, maar de kosten leidend zijn. 
Meerdere respondenten sluiten zich hierbij aan en zijn van mening dat de win-winsituatie belangrijk 
moet zijn bij het ondernemen van MVO-activiteiten.

De mate waarmee gemeenten naar buiten treden met MVO-activiteiten verschilt. Zo geeft de 
respondent van de gemeente Ede aan dat deze gemeente voornamelijk extern gebruik maakt van 
MVO-activiteiten. Andere gemeenten kiezen er bewust voor om niet of minder met MVO naar buiten 
te treden, omdat dit in tijden van bezuinigingen door de burger negatief kan worden opgepakt.

Binnen het sociaal werkbedrijf is MVO beperkt onderwerp van gesprek. Volgens de respondenten is 
de hype over en is MVO ingehaald door de realiteit van het heden. Dit betekent echter niet dat het 
helemaal van de agenda is verdwenen. Het is nog wel van belang omdat dit van de overheid geëist 
wordt. Deze eisen zijn veelal op de milieukant van MVO gericht, bijvoorbeeld omtrent CO2-uitstoot. 

Subsidies
Meerdere gemeenten (Ede, Emmen, Putten, X en Zeewolde) geven aan dat de bezuinigingen hun 
uitwerking hebben gehad of zullen hebben op de subsidies, waarbij er kritisch wordt gekeken naar 
waar de subsidies naartoe gaan. De gemeente Ede geeft aan voor de keuze te staan de subsidies te 
verlagen of de belasting te verhogen. De gemeente Putten is van mening dat mensen dan wel 
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organisaties met goede plannen moeten komen voordat subsidies verstrekt worden. Binnen dezelfde 
gemeente wordt meer gebruik gemaakt van leningen in plaats van subsidies. 

Samenvatting
Binnen de SCL-dimensie zijn drie onderwerpen te onderscheiden: nieuwe taken, MVO en subsidies. 
De nieuwe taken moeten per 1 januari 2015 door de gemeenten uitgevoerd worden, maar de 
respondenten geven aan dat vooralsnog onduidelijk is hoe deze ingevuld worden. Het sociaal 
werkbedrijf wacht eveneens af wat de plannen van de gemeenten zijn. Deze organisatie merkt een 
verandering in de perceptie van gemeenten, waarbij de uitgaven van de organisatie kritischer 
worden bekeken. MVO binnen de gemeenten is sterk leiderschaps- dan wel politiek afhankelijk, 
waardoor de mate waarin MVO ondernomen wordt sterk verschilt. De respondenten van het sociaal 
werkbedrijf geven aan dat de hype MVO is ingehaald door de orde van de dag. Op het gebied van 
subsidies zijn de gemeenten over het algemeen kritischer geworden. Subsidies moeten in tijden van 
bezuinigingen goed terecht komen. 

4.1.3 Organisatiegeschiedenis/ erfenis

Binnen deze dimensie zullen voornamelijk de organisatieafhankelijke keuzes worden toegelicht, 
waarbij de focus zal liggen op de politiek en het imago van de organisaties.

Politiek
De ambtelijke organisaties zijn afhankelijk van de politieke besluitvorming. Een eerste voorbeeld 
waarin dit gegeven zich illustreert zijn de recente gemeenteraadsverkiezingen. Binnen een aantal 
gemeenten heeft het beleid door deze verkiezingen stilgelegen. Tevens wilde de zittende colleges
geen nadelige beslissingen nemen in de aanloopperiode van de verkiezingen, omdat dit stemmen 
zou kosten. Hierdoor hebben enkele gemeenten beslissingen over eventuele bezuinigingen op 
voorzieningen voor de burger uitgesteld. De respondenten geven aan dat ook na de verkiezingen er 
een onzekere tijd voor de organisatie aanbrak. Na de verkiezingen vonden de coalitievormingen 
plaats. Na de vorming van de coalitie worden de gevolgen voor de organisatie duidelijk. 

De samenwerking met het college is in meerdere gemeenten aan verandering onderhevig geweest. 
In de relatie tussen beide partijen zijn twee ontwikkelingen zichtbaar:

- Afstand nemen van de heersende ‘regentencultuur’
- Inperken van risicomanagement

De gemeenten willen naar organisaties toewerken waar de professionals centraal staan. Dit betekent 
een afrekening met de door een respondent getypeerde ‘regentencultuur’. Binnen deze cultuur 
bemoeiden leden van het college zich veelvuldig met de dagelijkse gang van zaken binnen de 
organisatie. In de nieuwe situatie willen gemeenten hun professionals meer ruimte geven om hun 
kennis en ervaring te gebruiken. De relatie tussen deze medewerkers en raadsleden wordt hierbij 
ingevuld als een overlegrelatie en niet meer als een top-downrelatie. 

‘Nou wij hadden een college dat was meer een regentencultuur. Die heel bepalend waren en 
ambtenaren zelfs individueel aanspraken, en het zijn toch wel meer jongere mensen in het college op 

dit moment. Die toch veel meer open het oor te luister willen leggen, wat een heel andere cultuur 
binnen de organisatie geeft.’(R7).

De tweede ontwikkeling gaat hand in hand met de hiervoor beschreven ontwikkeling. Een aantal 
gemeenten geven aan het risicomanagement te willen inperken. Dit heeft voornamelijk betrekking 
op de mandatering. Binnen veel gemeenten waren de mandateringen een keten van goedkeuringen,
waarbij de collegevoorstellen van beleidsmedewerkers via de teamleider en afdelingshoofd richting 
wethouder of gemeentesecretaris ging. De tussenstappen van teamleider en afdelingshoofd zijn er 
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binnen veel gemeenten uitgehaald. Dit leidt enerzijds tot procesoptimalisatie. Anderzijds past het bij 
de ontwikkeling die gemeenten nastreven, waarbij professionals meer verantwoordelijkheid krijgen. 

Imago
De gemeenten lijken zich bewust van de negatieve perceptie die burgers veelal van ambtenaren en 
publieke organisaties hebben. In de huidige crisistijd treden gemeenten naar buiten met zaken die 
deze perceptie tegenspreken. Mijlpalen omtrent bezuinigingstaakstellingen en 
efficiëntiedoelstellingen worden extern gecommuniceerd. De burger moet zo het gevoel krijgen dat 
het belastinggeld aan de juiste zaken besteed wordt. Voor gemeenten is het vertrouwen van de 
burger belangrijk, omdat de organisatie zijn bestaansrecht ontleent aan de burgers. Op dit aspect 
trekken de respondenten veelvuldig de parallel met het bedrijfsleven. Deze organisaties ervaren een 
grotere tijdsdruk, omdat er altijd het gevaar bestaat dat de organisatie failliet gaat. Hoewel 
gemeenten dit gevaar niet kennen, kunnen zij wel op een andere manier failliet gaan:

‘Wij kunnen misschien ook failliet gaan maar dan zit het veel meer in vertrouwen. Dienstverleningen, 
dan gaat het veel meer over burgers en dat soort zaken, dat we daar minder goed in worden of dat 

dat slecht gewaardeerd wordt.’ (R8).

Samenvatting
Met betrekking tot de organisatiegeschiedenis/ erfenis zijn de onderwerpen politiek en imago 
behandeld. De grote rol van de politiek komt naar voren bij de recente verkiezingen, waardoor het 
beleid van gemeenten korte tijd heeft stilgelegen en beslissingen die door de burger als negatief 
kunnen worden ervaren zijn uitgesteld. De lijn tussen politieke vertegenwoordigers en de 
beleidsmedewerkers is veelal korter geworden. Hierdoor wordt het risicomanagement ingeprekt en
komt meer verantwoordelijkheid bij de professionals leggen. Hiernaast zijn gemeenten actief bezig 
om het imago van de organisaties te verbeteren. Dit proberen de gemeenten te bereiken door 
behaalde efficiëntie- en bezuinigingsdoelstellingen richting de burger te communiceren. 

4.2 HR-aanpassingen naar aanleiding van de GFC
In de voorgaande paragrafen is de impact van de GFC op de gehele organisatie in kaart gebracht. De 
drie hiervoor behandelde dimensies maken onderdeel uit van de linkerkant van het voor dit 
onderzoek ontwikkelde conceptueel model. Deze paragraaf behandelt de onderdelen die deel 
uitmaken van de rechterkant van het conceptueel model: de gedane HR-aanpassingen en de 
motieven voor deze veranderingen. In lijn met het conceptueel model zullen deze aanpassingen 
gecategoriseerd worden op basis van harde (4.2.1) en zachte aspecten (4.2.2). 

4.2.1 Harde HR-aanpassingen en motieven

In deze paragraaf zullen de harde HR-aanpassingen en de motieven voor deze aanpassingen naar 
voren komen. Figuur 4.1 geeft een overzicht van deze aanpassingen per gemeente. De aard van deze 
aanpassingen en de motieven zullen worden toegelicht. Hierbij komen de volgende onderwerpen 
aan bod: personeelsbezetting en aangepaste processen, flexibiliteit en resultaatgerichtheid. 
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Gemeente Harde HR-aanpassingen

Hattem Formatieverschuivingen n.a.v. afstoten diensten,
proces- en functiebeschrijvingen, processen 
geoptimaliseerd

Zeewolde Selectieve vacaturestop, organisatiekrimp, 
leanmanagement, bedrijfsuitvoerende 
onderdelen samengevoegd met andere 
gemeenten

Putten Payrollcontracten, leanmanagement

X Selectieve vacaturestop, mensen met losse 
contracten laten gaan, bedrijfsuitvoerende 
onderdelen samengevoegd met andere 
gemeenten, nieuw functiesysteem, 
leanmanagement, grotere span of control 
managers

Hoorn Leanmanagement, selectieve vacaturestop, 
nieuwe werken

Emmen Leanmanagement, strategische 
personeelsplanning, personeelsbezetting 
veranderd, planningsgesprekken gericht op 
resultaat, nieuwe functie-indeling

Leeuwarden Boventallige medewerkers, leanmanagement, 
personeelsbezetting veranderd, selectieve 
vacaturestop, nieuwe functie-indelingen

Ede Leanmanagement, selectieve vacaturestop, 
nieuwe werken, vertrekregeling oudere 
medewerkers, grotere span of control managers, 
planningsgesprekken gericht op resultaat

Apeldoorn Boventalligen, organisatiekrimp, grotere span of 
control managers, veranderde 
personeelsbezetting

SW-bedrijf Flexpool, leanmanagement, organisatiekrimp, 
afdelingsoverschrijdend werken, flexdagen 

Figuur 4.1: overzicht harde aanpassingen HR-beleid per gemeente

Personeelsbezetting en aangepaste processen
De GFC is van invloed geweest op de personeelsbezetting van gemeenten. Deze invloed uit zich niet
alleen in boventalligen en het afscheid nemen van flexibele medewerkers, maar ook in het werving-
en selectiebeleid. De eerste reactie van gemeenten op de bezuinigingen was het invoeren van een 
selectieve vacaturestop, waarbij elke vacature wordt onderzocht in hoeverre deze door overige 
medewerkers kan worden ingevuld. De respondenten geven aan dat deze vacaturestop meerdere 
jaren van kracht is en bij het gros van de gemeenten is dit een effectieve manier gebleken om de 
kosten omlaag te brengen. Opvallend is de dubbele rol van gemeenten wanneer zij vanwege een 
reorganisatie afscheid hebben genomen van medewerkers. Gemeenten hebben dan de verplichting 
medewerkers van werk-naar-werk te begeleiden. Gemeenten zijn eigen risicodrager en moeten de 
WW van ontslagen medewerkers die in de gemeente wonen betalen. Wanneer medewerkers 
worden ontslagen krijgen gemeenten dus wederom met deze medewerkers te maken. Deze 
procedure zorgt voor een afgewogen beslissingsproces voordat er tot deze harde maatregel wordt 
overgegaan. De werk-naar-werk begeleiding is tevens een belangrijke reden dat veel boventallige 
medewerkers nog altijd in dienst zijn van de gemeenten en veelal tijdelijke projecten uitvoeren.
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De gemeenten zijn zich echter bewust dat het werk niet minder is geworden. Om het voor de
overgebleven medewerkers te vergemakkelijken hebben alle gemeenten getracht de processen te 
verkorten. De meeste gemeenten hebben hierbij gebruik gemaakt van het concept leanmanagement. 
De overige gemeenten noemen dit concept niet, maar hebben een soortgelijk proces doorgevoerd. 
De manier waarop gemeenten dit hebben doorgevoerd verschilt. Een aantal gemeenten hebben 
hierbij gebruik gemaakt van een bottum-up proces, waarbij de medewerkers konden aandragen 
welke stappen uit een proces konden worden gehaald. Andere gemeenten hebben een aantal 
medewerkers opgeleid tot lean-adviseur en deze medewerkers moeten de principes van 
leanmanagement integreren binnen de organisatie. Dit gaat eveneens in overleg met  de 
medewerkers. De reden voor deze opmars van leanmanagement komen voort uit de bezuinigingen 
en de bijbehorende wens van gemeenten om de zaken efficiënter te gaan aanpakken:

‘Er is gewoon gezegd van wat kan beter, anders, efficiënter en waar laten we geld liggen of verspillen 
we geld?’ (R10).

Opvallend is dat bij alle gemeenten een grote rol voor de medewerkers is weggelegd. De gemeenten 
lijken zich bewust dat medewerkers goed kunnen inschatten welke stappen onnodig zijn en geven 
medewerkers hierin vrijheid om dit vorm te geven. Door de medewerkers bij dit proces te betrekken 
vindt leanmanagement draagvlak binnen de gehele organisatie.

‘Dat vind ik ook wel mooi om te zien, dat die medewerkers enthousiast zijn terwijl ze bezig zijn taken 
van zichzelf weg te snijden’ (R12).

Leanmanagement gaat binnen veel gemeenten hand in hand met digitalisering. De gemeenten zien 
in het digitaliseren van processen de oplossing voor het versnellen en verkorten van de processen. 
De respondenten geven aan dat digitalisering van de processen al langer een wens was van de 
organisatie, de GFC lijkt gemeenten daarom het momentum te bieden om de digitalisering door te
voeren. Op HR-gebied bestaat tevens een wettelijke verplichting om een aantal zaken, bijvoorbeeld 
de personeelsdossiers, digitaal te archiveren. 

Hoewel gemeenten veel formatieverlies kunnen opvangen met de herverdeling van taken en 
verkorten van de processen zijn de gemeenten die hard geraakt zijn door de crisis zich bewust dat dit 
proces, waarbij minder medewerkers meer werk moeten verrichten, niet kan blijven doorgaan. 

‘Maar op een gegeven moment is de rek er ook gewoon uit.’(R1).

Een aantal gemeenten zijn dusdanig aan de ondergrens gekomen dat werven weer overwogen 
wordt. De werving en selectieprocedure is echter wel veranderd. Alle gemeenten geven aan hun 
vacatures eerst binnen de samenwerkingsverbanden met andere gemeenten uit te zetten. Vacatures 
van de samenwerkingsgemeenten worden ook als interne vacature gezien. Het uitzetten van deze 
vacatures dient twee doelen:

- Versterking van mobiliteit tussen de gemeenten (nader toegelicht in paragraaf 4.2.2);
- Kostenbeparing op externe advertentiekosten.

De respondenten geven aan dat dit proces zeer goed verloopt en dat dankzij de samenwerking met 
andere gemeenten extern werven slechts sporadisch voorkomt. 

Binnen het sociaal werkbedrijf zijn leanmanagement en digitalisering eveneens belangrijke 
speerpunten van het HR-beleid. Van een selectieve vacaturestop is geen sprake, omdat de 
organisatie vanuit de gemeenten een quotum voor sociale werkers opgelegd krijgt. Wel is de 
organisatie gestopt met het inhuren van medewerkers. Tevens is de organisatie flink ingekrompen. 
Daarom is om dezelfde reden als bij gemeenten leanmanagement ingevoerd: om het werk met 
minder mensen te kunnen uitvoeren wordt de nadruk gelegd op het versnellen van de processen. 
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Digitalisering dient hierbij wederom als handvat. Het is voor de organisatie moeilijker geworden om 
nieuwe opdrachtgevers binnen te halen en daarom is er eveneens voor gekozen om een aantal 
medewerkers te detacheren. Zo kan de organisatie toch het gestelde quotum halen. 

Flexibiliteit

‘Ik denk dat het een beetje de heilige graal is van heel veel organisaties, flexibiliteit en wendbaarheid.’ 
(R11).

De gemeenten geven aan van buiten naar binnen te organiseren. Deze wens heeft ertoe geleid dat 
een aantal gemeenten voor een kanteling in de organisatie hebben gekozen. Bij de gemeente X is dit 
bij de reorganisatie naar voren gekomen, waarbij de organisatie van een functie- naar een product-
indeling is gegaan. De overige gemeenten kenmerken dit eveneens als een speerpunt van de 
organisatie. Het is echter de vraag in hoeverre dit door de GFC wordt ingegeven. Er lijkt voornamelijk 
sprake van een maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de burger als zelfredzaam wordt gezien. De 
gemeente Putten legt de accenten op dezelfde ontwikkeling, terwijl deze gemeente aangeeft niet 
hard geraakt te zijn door de crisis. Het van buiten naar binnen organiseren lijkt bij de nieuwe 
rolverdeling tussen gemeente en burger te passen. 

De nadruk op flexibiliteit komt eveneens naar voren bij het nieuwe werken. Dit concept is door de 
gemeenten Ede en Hoorn ingevoerd. Dit heeft voor een kostenbesparing gezorgd, maar is voor de 
gemeenten voornamelijk een manier om de medewerkers tegemoet te komen in hun behoeften. 
Andere gemeenten zouden graag deze omslag maken, maar hebben hier de financiën niet voor of
hebben de prioriteiten ergens anders liggen. 

‘Dat is nog wel lastig omdat het moeilijk is om dat geheel door te voeren, ja dat wil je wel maar het 
budget is nog beperkter dan eerst. (..) Maar nu is de behoefte er wel maar de prioriteiten liggen bij 

andere zaken, het is toch dat je een aantal bezuinigingstaken moet behalen voordat je daarmee 
begint.’ (R1).

De kleinere gemeenten geven aan deze middelen niet voorhanden te hebben. Een respondent van 
de gemeente Apeldoorn geeft aan dat het tijdsonafhankelijk door de medewerkers wordt toegepast. 
Het wordt ook verwacht van de medewerkers dat zij de gehele dag beschikbaar zijn. 

De gemeenten proberen ook via samenwerking tussen medewerkers flexibiliteit te bewerkstelligen.
De grotere gemeenten Apeldoorn, Ede, Emmen en Leeuwarden leggen hierbij de nadruk op 
integraliteit en afdelingsoverschrijdend werken. Voor deze grotere organisaties ligt het gevaar van 
verkokering op de loer, maar ook de kleinere gemeenten X en Zeewolde achten dit aspect belangrijk. 
Voor de eerste gemeente geldt dat de teams logischer bij elkaar zijn gezet om de processen en 
doorlooptijden te versnellen. De gemeente Zeewolde is in Meerinzicht gaan samenwerken, waar de 
eenmansfuncties kunnen overleggen met vakgenoten. Voor al deze gemeenten geldt dat 
medewerkers elkaar makkelijker kunnen vinden, wat de efficiëntie ten goede komt. 

Voor het Sociaal Werkbedrijf is flexibiliteit een belangrijk speerpunt van het HR-beleid. De 
organisatie is een flexpool aan het opzetten, zodat de uitvoerende medewerkers kunnen worden 
ingezet op plaatsen waar op dat moment werk is. Het afdelingsoverschrijdend is hierdoor
belangrijker geworden. Hier is voor gekozen, omdat het enerzijds geld oplevert, maar anderzijds om 
de uitvoerende medewerkers in beweging te krijgen. De organisatie kent geen individuele vrije dagen 
meer toe, maar schrijft flexdagen uit. Op dagen waarop er niet genoeg werk is krijgen alle 
medewerkers een verplichte vrije dag. Deze maatregel is genomen om geld te besparen en zorgt er 
bovendien voor dat alle uitvoerende medewerkers aan het werk kunnen.
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Resultaatgerichtheid
De gemeenten die hard geraakt zijn door de GFC geven aan de nadruk op resultaten te leggen, 
bijvoorbeeld door dit te laten terugkomen in de gepsrekscyclus. Voor de overige gemeenten geldt 
dat het wel belangrijk wordt geacht, maar dat de invulling hiervan nog onduidelijk is. De gemeenten
Hoorn en Zeewolde geven aan niet hard geraakt te zijn door de crisis, maar leggen wel de nadruk op 
resultaat. Binnen deze gemeenten is het onderdeel van de vrijheid die medewerkers krijgen. Er 
wordt gestuurd op resultaten en medewerkers krijgen de autonomie om dit op hun eigen manier te 
bereiken. 

Het sociaal werkbedrijf benoemd resultaat eveneens als belangrijk aspect binnen de organisatie, 
waarbij de output van de medewerkers sterk naar voren komt. 

‘Dan zie je dat we nu toch sterker kijken naar het functioneren van mensen.’ (R3).

De organisatie laat in de gesprekken met medewerkers de resultaten aan de orde komen en wil ook 
consequenties verbinden aan disfunctioneren van medewerkers. De organisatie is zich bewust dat 
iedere euro belangrijk is. Door dit in de gesprekscyclus te verwerken en afscheid te nemen van 
medewerkers die niet in deze ontwikkeling meekunnen probeert de organisatie de medewerkers hier 
ook bewust van te maken.  

Samenvatting
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: personeelsbezetting en aangepaste processen, 
flexibiliteit en resultaatgerichtheid. Gemeenten zijn achteruit gegaan in hun personeelsbezetting en 
om de overgebleven medewerkers niet teveel te belasten zijn de processen geoptimaliseerd, veelal 
met behulp van digitale oplossingen. Dit vraagt echter ook meer flexibiliteit van de medewerkers, die 
met andere systemen en afdelingsoverschrijdend moeten werken. Tevens leggen de gemeenten de 
nadruk op resultaatgerichtheid. De belangrijkste ontwikkeling op dit gebied is de integratie van 
resultaten binnen de gesprekscyclus. Binnen het Sociaal Werkbedrijf worden dezelfde accenten 
gelegd, waarbij met name het afrekenen op resultaten een cultuurbreuk is. 

4.2.2 Zachte HR-aanpassingen en motieven

In deze paragraaf zullen de zachte HR-aanpassingen en de reden voor deze aanpassingen nader 
worden toegelicht. Evenals in de vorige paragraaf begint deze paragraaf met een overzicht van de 
veranderingen per gemeente (figuur  4.2). Vervolgens zullen de belanggrijkste onderwerpen nader 
toegelicht worden, te weten: mobiliteit, training en ontwikkeling en communicatie.
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Gemeente Zachte HR-aanpassingen

Hattem Geen aanpassingen opleidingsbudget, mobiliteit 
bevorderen, traineeships

Zeewolde Invulling samenwerkingsverband bottum-up 
proces, duurzame inzetbaarheid medewerkers, 
mobiliteit bevorderen, gesprekscyclus 
aanpassen, nieuw sociaal plan, gebruik van 
mentorschap en coaching, traineeships

Putten Geen aanpassingen opleidingsbudget

X Aantrekken jonger personeel, gebruik van 
coaching, geen aanpassingen opleidingsbudget, 
nadruk op communicatie, invulling 
samenwerkingsverband bottum-up proces

Hoorn Veranderingen in samenspraak met personeel, 
traineeships, geen aanpassingen
opleidingsbudget, mobiliteit bevorderen

Emmen Strategische personeelsplanning, geen 
aanpassingen opleidingsbudget, mobiliteit 
bevorderen, vitaliteit, mobiliteitseenheid 
opgericht

Leeuwarden Interne herplaatsingen boventalligen, 
transparante communicatie, geleidelijke 
kanteling organisatie, geen aanpassingen 
opleidingsbudget, mobiliteit bevorderen, 
traineeships, nieuw sociaal akkoord

Ede Duurzame inzetbaarheid medewerkers, geen 
aanpassingen opleidingsbudget, mobiliteit 
bevorderen, nadruk op communicatie

Apeldoorn Wijziging cultuur, mobiliteit bevorderen, geen 
aanpassingen opleidingsbudget, nadruk op 
communicatie, traineeships, 

SW-bedrijf Mobiliteit bevorderen, nadruk training en 
opleiding 

Figuur 4.2: overzicht zachte aanpassingen HR-beleid

Mobiliteit
Alle gemeenten geven aan mobiliteit van de medewerkers belangrijk te vinden. De belangrijkste 
reden die hiervoor gegeven wordt is dat de organisaties ten gevolge van de GFC ‘vastgeroest’ zaten.

‘Je ziet toch dat de organisatie zich kenmerkte door heel veel immobiliteit, mensen zaten 
vastgeketend in hun functie. Daar zat heel weinig beweging in omdat ze het zelf niet wilden.’(R6)

De sector werd voor de intreding van de GFC gekenmerkt door lange dienstverbanden en de 
onzekerheid die de GFC met zich mee brengt maakt dat medewerkers angstig zijn geworden om hun 
functie te verlaten. De gemeenten zijn echter van mening dat medewerkers in beweging moeten 
blijven en proberen de mobiliteit te bevorderen. Voor de gemeenten die met boventalligen te maken 
hebben (Apeldoorn, Ede en Emmen, Leeuwarden) was dit noodzaak, omdat deze medewerkers 
herplaatst moeten worden. De mobiliteitsmaatregelen zijn echter binnen alle gemeenten gericht op 
het gehele personeelsbestand. De hiervoor genoemde grote gemeenten hebben om deze 
ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren een eigen mobiliteitsbureau opgericht. De kleinere 
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gemeenten hebben de middelen niet om een eigen bureau te vormen. Daarom zoeken deze 
organisaties de samenwerking met andere gemeenten, waaronder ook grotere gemeenten, om 
mobiliteit tussen de organisaties tot stand te brengen. 
Om het mobiliteitsbeleid te laten slagen is het belangrijk dat de medewerkers zich bewust zijn van 
hun loopbaanmogelijkheden en dat de organisatie op de hoogte is van hun wensen. De gemeenten 
trachten te bewerkstelligen dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun carrière. 
De gemeenten Ede, Emmen, Hattem, Leeuwarden en Zeewolde noemen dit ‘regisseur worden van je 
eigen loopbaan’. Bovendien hebben de gemeente Ede, Emmen en Leeuwarden mobiliteit 
opgenomen als onderdeel van de gesprekscyclus, om dit te laten landen bij de medewerkers. 

Een andere reden waarom gemeenten belang hechten aan de mobiliteitsgedachte is het vergrijzende
medewerkersbestand waarmee de meeste gemeenten geconfronteerd worden. Door de gemeenten 
Emmen en Leeuwarden wordt Strategische Personeelsplanning hierbij als hulpmiddel gebruikt. De 
gemeenten Apeldoorn, Ede en X hebben een personeelsscan laten maken. Hiermee wordt inzichtelijk 
gemaakt waar de komende jaren knelpunten ontstaan. De gemeente Ede heeft om de instroom van 
jongere medewerkers mogelijk te maken een vertrekregeling voor medewerkers boven de 62 jaar 
ingesteld. Deze maatregel dient tevens om mobiliteit bij de overige medewerkers te bewerkstelligen. 
Andere gemeenten lijken huiverig om vertrekregelingen in te stellen.

‘Er lijkt wel eens een jacht te ontstaan op senioren dat ze denken van ik ben niet meer welkom, daar 
moet je voor waken want dat is niet waar.’ (R10).

De reden dat de meeste gemeenten terughoudend zijn op het gebied van ouderen heeft te maken 
met de ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij langer doorwerken verplicht wordt. Deze 
respondenten geven aan na te denken hoe zij dit in de toekomst nader willen invullen. Om ondanks 
de vergrijzende organisatie en de door de bezuinigingen beperkte formatieruimte toch jongere 
medewerkers binnen te halen maken een aantal gemeenten gebruik van trainees. Bij de gemeenten 
Apeldoorn, Hattem en Hoorn lopen de traineestrajecten al. De gemeenten Zeewolde en Leeuwarden 
starten hier in de toekomst mee. Door middel van deze traineeships willen gemeenten de nieuwste 
kennis binnenhalen en zo als organisatie bijblijven bij de nieuwste ontwikkelingen.

Een opvallende bevinding is dat de gemeenten beperkt gebruik maken van maatregelen omtrent 
duurzame inzetbaarheid. De gemeenten kennen verouderde personeelsbestanden en de nadruk 
hierop zou daarom binnen de verwachting liggen. Binnen dit onderzoek geven enkel de gemeenten 
Ede en Emmen aan dat de organisatie dit in de toekomst wil invoeren. De andere gemeenten hebben 
dit aspect niet genoemd. Mogelijk zijn de gemeenten met zoveel andere ontwikkelingen bezig dat dit 
onderwerp voorlopig ondergesneeuwd wordt. 

Binnen het sociaal werkbedrijf is mobiliteit eveneens een belangrijk onderwerp. Binnen deze 
organisatie vindt echter een omgekeerde beweging plaats. Gemeenten willen veel 
verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen, maar dit is bij de medewerkers van een sociaal 
werkbedrijf niet mogelijk. Binnen deze organisatie is maatwerk belangrijk. Door middel van 
assessments en gesprekken met de leidinggevenden wordt in kaart gebracht wat de medewerker kan 
en wil. Binnen deze organisatie is het belangrijk dat de leidinggevende weet wat de medewerker 
motiveert en beweegt om zo het maximale resultaat uit deze werknemers te halen. 

‘Daarmee helpt deze zachtere kant de harde kant. Die dienen elkaar. Dan hoop je dat uiteindelijk ook 
de output verbeterd wordt.’(R2).
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Training en ontwikkeling
Hoewel de gemeenten op veel gebieden binnen de gehele organisatie concessies hebben moeten 
doen is er één aspect dat niet ter discussie staat: training en ontwikkeling. In figuur 4.3 worden de 
opvattingen van de respondenten op dit gebied weergegeven.

Gemeente Uitspraak training en ontwikkeling

Hattem ‘We hebben eigenlijk het principe van de 
ontwikkeling van onze medewerkers staat hoog 
in het vaandel. En die moeten we eigenlijk 
gewoon zo min mogelijk dwarsbomen.’

Zeewolde ‘Dat is wel iets minder dan eerder maar we 
komen er nog steeds mee uit en als er 
opleidingswensen zijn proberen we dat ook te 
honoreren. We stimuleren dat ook.’

Putten ‘Nee het opleidingsbudget staat niet ter 
discussie. Dat mag iedereen gewoon blijven 
volgen.’

X ‘We hebben voor zover ik weet geen 
aanpassingen hoeven doen aan training en
opleiding.’

Hoorn ‘Wij vinden mobiliteit belangrijk. Mobiliteit 
betekent ook dat je geld investeert in je 
organisatie.’

Emmen ‘Je gaat niet alles en iedereen training laten 
volgen, maar zeker in het kader van de 
loopbaantrajecten zeggen we daar niet zo snel 
nee tegen. Maar het moet wel enigszins bij je 
functie passen natuurlijk.’

Leeuwarden ‘In principe moet het gewoon mogelijk zijn. (..) 
Het moet ofwel passen in de huidige functie of in 
een reëel en passend loopbaanpad.’

Ede ‘We moeten mensen ook stimuleren daartoe, 
want je moet met minder mensen meer doen.’

Apeldoorn ‘Als je zegt van ik zie daar mogelijkheden ik wil 
mij daarop ontwikkelen dan gaan wij die 
faciliteiten bieden.’

Figuur 4.3: overzicht aanpassingen training- en opleidingsbudget

De kleine gemeenten geven aan vrijwel geen aanpassingen gedaan te hebben op het gebied van 
training en opleiding. Enkel de gemeenten Zeewolde en X geven aan dat het opleidingsbudget 
omlaag is gegaan, maar dit is enkel omdat dit budget wordt gebaseerd op een percentage van de 
loonsom. Verhoudingsgewijs is dit budget hetzelfde gebleven. De reden dat gemeenten training en 
ontwikkeling belangrijk achten hangt samen met mobiliteit. De gemeenten zijn van mening dat 
training en ontwikkeling onontbeerlijk is om dit te faciliteren. Bovendien achten de gemeenten het 
van groot belang in tijden van bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de diensten op peil te houden.

‘Anders gaat het ook weer ten koste van kwaliteit van de dienstverlening die je aan de burgers levert. 
En die zorgen toch voor ons bestaansrecht uiteindelijk. Dus ja waar een opleiding noodzakelijk is 

verschaffen wij die, dan kan die gevolgd worden door medewerkers. Dat is in stand gehouden, want 
ja als je personeel hebt dat niet adequaat kan, een functie kan uitoefenen wegens een gebrek aan 

kennis. Ja dat kost je veel meer geld.’(R1).
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‘Dat merk je wel heel duidelijk aan, het probleem is natuurlijk ook dat als je daaraan gaat schrappen, 
dan ga je jezelf wel tegenkomen op een gegeven moment.’(R4).

Tevens geven de gemeenten aan dat een groot deel van de trainingen en opleidingen die gevolgd 
worden verplicht zijn. Dit maakt dat een deel van het budget altijd in stand moet worden gehouden. 
Dit neemt niet weg dat gemeenten het belangrijk vinden dat alle medewerkers de mogelijkheid tot 
het volgen van training en opleiding krijgen.De grotere gemeenten die binnen dit onderzoek 
betrokken zijn (Apeldoorn, Ede, Emmen, Hoorn en Leeuwarden) geven eveneens aan dat het 
opleidingsbudget belangrijk is binnen de organisatie. Wel zijn deze grotere gemeenten van mening 
dat de organisatie kritischer is gaan kijken naar de opleidingsaanvragen. Het moet wel binnen het 
functieprofiel van de medewerker passen. Toch is er binnen deze gemeenten zeer sporadisch sprake 
van een afwijzing van een opleidingsverzoek. 

‘Maar wat je wel merkt en die discussie hadden we vorig jaar, dat er een dure studie was voor een 
medewerker, en dat we toch hebben gezegd van dat gaan we niet doen. Dat was zo op de toekomst

gericht, dan moeten we reëel zijn en kijken naar de dag vandaag wat we nu nodig hebben.’(R10).

Binnen het sociaal werkbedrijf wordt er op het gebied van training en ontwikkeling gebruik gemaakt 
van nieuwere technieken. De organisatie maakt gebruik van assessments om in kaart te brengen wat 
de sociale medewerkers wel en niet kunnen. De organisatie vindt het belangrijk dat de medewerkers 
zich binnen hun eigen niveau kunnen doorontwikkelen. Opvallend is dat het organisatiebrede 
opleidingsbudget niet is aangehaald. De focus ligt op de sociale medewerkers. 

Communicatie 
Met name binnen de gemeenten die die organisatie hebben moeten aanpassen (Apeldoorn, Ede, 
Emmen, Leeuwarden en X) is communicatie een belangrijk aspect. Deze gemeenten geven aan dat 
medewerkers via organisatiebijeenkomsten op de hoogte zijn gebracht van de plannen voor de 
organisatie. De uitwerking van de plannen voor het team en de functies zijn door de direct 
leidinggevende overgedragen. Gemeenten zijn zich bewust dat veranderingen weerstand met zich 
meebrengen, maar proberen dit door open en transparante communicatie weg te nemen. Bovendien 
is de grootste weerstand meerdere jaren na de GFC weggenomen bij de medewerkers. Volgens de 
respondenten zijn de medewerkers gewend aan de opvolgende veranderingen. In de beginfase, 
waarin de gevolgen voor de medewerkers onduidelijks waren, was communicatie een lastiger 
onderwerp. Gemeenten kregen hierbij te maken met spanning tussen tijdsdruk en zekerheid. 

‘Het lijkt alsof er niks gebeurt. Maar je kan niet allerlei losse eindjes communiceren. Je moet een 
mijlpaal communiceren en dan de volgende, als het zeker is. Dat is soms nog wel eens lastig. Dan 

denken mensen van ja ik hoor niks en ik zie niks maar er gebeurt van alles.’(R4).

De gemeenten willen veranderingen richting het personeel communiceren als het zeker is dat deze 
veranderingen doorgang vinden. Dit maakt dat medewerkers onrustig worden, omdat ze weten dat 
er grote veranderingen voor de deur staan, maar voor hun gevoel lange tijd geen informatie krijgen. 

De gemeenten X en Zeewolde hebben bij het samenvoegen van de bedrijfsvoeringsonderdelen voor 
een bottum-up proces gekozen. De gemeente Zeewolde geeft aan dat de medewerkers van 
verschillende functies in teams bij elkaar zijn gaan zitten om in kaart te brengen hoe de nieuwe 
organisatie voor hun functie vorm moet krijgen. Beide gemeenten geven aan dat dit een duurzame 
oplossing is, omdat de medewerkers betrokken zijn geweest bij het opzetten van de samenwerking. 

Een aantal gemeenten geven aan nieuwe akkoorden met vakbonden te hebben gesloten. De reden 
dat de samenwerking met vakbonden werd gezocht lijkt voornamelijk ingegeven doordat gemeenten 
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wettelijk verplicht zijn dit met de vakbonden te regelen. Wel geven de respondenten aan dat de 
veranderingen door medewerkers makkelijker werden geaccepteerd nadat de vakbonden akkoord 
waren. 

Het sociaal werkbedrijf geeft aan dat communicatie binnen de organisatie een lastig punt is. De 
organisatie heeft niet alleen met medewerkers te maken, maar moet ook het thuisfront informeren. 
Veelal wonen de medewerkers in huizen met meerdere cliënten en een verandering in de structuur 
van het werken heeft ook consequenties thuis. Het thuisfront moet daarom in eerste instantie 
geïnformeerd worden, waarna wordt geïnventariseerd wat wel en niet kan. Hier is wederom sprake 
van maatwerk, waarbij de medewerker stapje voor stapje naar de nieuwe richting wordt begeleid. 

Samenvatting
De volgende onderwerpen zijn behandeld: mobiliteit, training en ontwikkeling en communicatie. 
Gemeenten vinden mobiliteit belangrijk om medewerkers in beweging te krijgen. De grotere 
gemeenten hebben om dit te bewerkstelligen mobiliteitsbureaus opgezet. De kleinere gemeenten 
willen voornamelijk mobiliteit tussen gemeenten bewerkstellingen. Om mobiliteit te faciliteren 
wordt onder meer gebruik gemaakt van training en ontwikkeling. Op dit gebied hebben gemeenten 
vrijwel geen concessies gedaan, mede omdat training en ontwikkeling belangrijk is om op 
kennisgebied bij te blijven. Communicatie is vooral binnen gemeenten die gereorganiseerd hebben 
belangrijk. Dit vond plaats middels organisatiebijeenkomsten en persoonlijke communicatie door de 
direct leidinggevenden. Voor het Sociaal Werkbedrijf geldt dat mobiliteit eveneens belangrijker is 
geworden. De sociale medewerkers kunnen zo ingezet worden waar er waar is. Om duidelijk te 
krijgen welke taken deze medewerkers kunne uitvoeren worden assessments afgenomen. Eventuele 
veranderingen in het werk worden vervolgens gecommuniceerd met het thuisfront. 

4.3 Hoger management vs. werkvloer
In deze paragraaf zal worden geanalyseerd in hoeverre de gedane aanpassingen impact hebben op 
verschillende groepen medewerkers binnen de gemeenten. Hieruit moet blijken of er groepen 
medewerkers worden ontzien dan wel harder geraakt worden door de genomen maatregelen. 
Tevens zullen de motieven voor deze keuzes naar voren komen. In het theoretisch kader werd de 
verdeling van Lepak en Snell gehanteerd, waarbinnen de strategisch waarde centraal staat. Uit de 
empirie blijkt echter dat gemeenten onderscheid maken tussen managers en medewerkers. Aan de 
hand van dit onderscheid zullen de resultaten worden toegelicht. 

Managers 
De gemeenten hebben bij de reorganisaties afscheid genomen van veel managers. De gemeenten die 
afscheid hebben genomen van een aantal managers hebben hierbij dezelfde werkwijze gehanteerd: 
managers konden solliciteren op hun eigen functies, waarna besloten werd welke manager de 
nieuwe functie kreeg toegewezen. De managers die in dienst zijn gebleven hebben veelal een grotere 
span of control gekregen en hebben bovendien een rolverandering ondergaan. De inhoud willen de 
gemeenten meer bij de beleidsmedewerkers neerleggen. In figuur 4.4 is te zien welke veranderingen 
door de gemeenten zijn doorgevoerd. 

Figuur 4.4 laat zien dat de gemeenten waar gereorganiseerd is naar een organisatie met minder 
managers hebben toegewerkt. De gemeente X is de enige kleine gemeente die heeft moeten 
reorganiseren en heeft afscheid genomen van de helft van de afdelingshoofden. Het verschil tussen 
deze gemeente en de grotere gemeenten is dat de grotere gemeenten niet van de afdelingshoofden 
afscheid hebben genomen, maar van de laag managers daaronder. Deze gemeenten hebben ervoor 
gekozen de integraliteit te bevorderen door teams op een andere manier bij elkaar te zetten, waarbij 
teams zijn samengevoegd. De vorming van minder teams heeft er automatisch toe geleid dat er 
minder teammanagers nodig zijn. Binnen de gemeenten Apeldoorn, Ede en Leeuwarden is de span of 
control hierdoor omhoog gegaan. De gemeenten Apeldoorn en Ede hebben er zelfs voor gekozen 
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een gehele managementlaag te verwijderen. Buiten de grotere span of control wordt van managers 
ook een andere manier van leidinggeven verwacht. De gemeenten zijn van mening dat de 
organisaties voldoende professionals in dienst hebben om de inhoudelijke zaken uit te voeren. Van 
de managers wordt verwacht dat ze meer gaan managen. 

‘Veel minder managers moeten meer mensen leidinggeven. Dus niet met die inhoud bezig zijn, maar 
gewoon leidinggeven aan dat proces en de medewerkers. Daarop sturen. Dat betekent dus dat je 

straks, wat je nu nog van ze overneemt als P&O, maar dat ze dat straks zelf moeten doen.’(R4)

Gemeente Minder 
managers

Rolverandering Grotere 
span of 
control

Meer 
taken

Minder 
management-
lagen

Hattem

Zeewolde

Putten

X X X X

Hoorn

Emmen X X X X

Leeuwarden X X X

Ede X X X X

Apeldoorn X X X X
Figuur 4.4: veranderingen voor managers per gemeente

In de gemeenten Apeldoorn, Ede en Emmen krijgen de managers er taken bij. Veelal gaat dit om 
taken die nu bij HR-belegd zijn, zoals administratieve taken of ziektebegeleiding. Dit is in 
overeenstemming met de werkwijze van de gemeente Hoorn. Deze gemeente heeft deze taken al 
langer belegd bij de managers, zonder gebruik te maken van een reorganisatie. Overigens zijn veel 
van de afgewezen managers nog in dienst van de organisatie om projecten uit te voeren. De reden 
dat de gemeenten met minder managers zijn gaan werken ligt in de bezuinigingstaakstelling, maar 
ook in de efficiëntie die de organisaties willen bewerkstelligen. Het afscheid nemen van managers 
levert in eerste instantie financiële ruimte op binnen de loonsom. Hiernaast draagt het bij aan de 
procesoptimalisatie. De lijnen zijn korter, waardoor vraagstukken sneller behandeld kunnen worden. 
Het sociaal werkbedrijf heeft bij het reorganiseren van de organisatie eenzelfde ontwikkeling 
ondergaan als de gemeenten. In figuur 4.5 zijn de veranderingen voor deze managers opgenomen.

Organisatie Minder 
managers

Rolverandering Grotere 
span of 
control

Meer taken Minder 
management-
lagen

SW-bedrijf X X X X
Figuur 4.5: verandering managers SW-bedrijf

Bijna het gehele managementteam is vervangen en er is een managementlaag verdwenen. Het 
sociaal werkbedrijf bestaat uit meerdere organisaties en heeft als gevolg van de reorganisatie twee 
van deze organisaties samengevoegd. Hierdoor is er afscheid genomen van één van de directeuren 
en een deel van de afdelingsmanagers. De span of control is voor deze managers omhoog gegaan
evenals het aantal taken. 

Medewerkers
In tegenstelling tot de managers hebben de medewerkers van de verschillende gemeenten het 
redelijk goed gehad. Er zijn wel veranderingen in de werkwijze geweest, waarbij medewerkers de 
nieuwe systemen eigen moest maken. Binnen de gemeenten X en Zeewolde zijn de medewerkers 
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van de bedrijfsvoeringsonderdelen relatief harder geraakt door de gevolgen van de GFC. De 
medewerkers van de gemeente X kregen te maken met een standplaatswijziging en voor beide 
gemeenten geldt dat het veel aanpassingen in de manier van samenwerken vraagt. Verder geeft de 
gemeente Emmen aan dat een aantal medewerkers boventallig zijn geraakt door de vorming van een 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de veiligheidsdienst Drenthe (VRD). 

‘In tegenstelling tot medewerkers die best prima betaald worden bij gemeenten, dan zie je bij 
managers toch wel een aanzienlijk verschil bij het bedrijfsleven.’ (R6).

‘Wat dat betreft zit je als medewerker wel goed hier.’ (R8)

De reden dat medewerkers volgens de respondenten goed zitten bij de gemeenten komt voort  uit 
de relatieve baanzekerheid die gemeenten bieden. Echter, staat dit aspect binnen veel gemeenten 
op de tocht. Volgens gemeenten past dit niet bij de ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij veel 
meer met losse dienstverbanden wordt gewerkt. Gemeenten proberen deze omslag daarom te 
maken bij het aannemen van medewerkers, die worden ingehuurd of tijdelijke contracten krijgen. 

Binnen het sociale werkbedrijf is een groep medewerkers heel sterk geraakt door de GFC. Het re-
integratieonderdeel van de organisatie is voor meer dan de helft ingekrompen. De respondenten 
geven aan dat deze keuze door de politiek gemaakt werd. De politiek koos ervoor te korten op de re-
integratie, waardoor dit onderdeel van de organisatie grotendeels wegbezuinigd is. Voor de 
uitvoerende medewerkers geldt dat zij veilig zijn van de gevolgen van de GFC. De sociale werknemers 
bezorgen de organisatie bestaansrecht en bovendien is de financiering van de gemeenten hierop 
gebaseerd. Dit maakt dat deze medewerkers nooit ontslagen zullen worden. 

Samenvatting
Om de uitwerking van de HR-aanpassingen te verduidelijken is in kaart gebracht op welke groepen 
medewerkers deze aanpassingen betrekking hebben. Hoewel in het theoretisch kader gebruik is 
gemaakt van de theorie van Lepak en Snell (1999) blijkt uit de resultaten dat er een onderscheid te 
maken is tussen managers en uitvoerende medewerkers. Buiten dit afwijkende onderscheid komt er 
nog een opvallende bevinding naar voren: in het geval van reorganisaties zijn managers harder 
geraakt door de uitgevoerde maatregelen dan uitvoerende medewerkers. Zowel binnen de 
gemeenten als het Sociaal Werkbedrijf is van managers afscheid genomen. De overgebleven 
managers hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor een grotere span of control en dus meer 
personele taken. Hiernaast hebben deze managers extra taken erbij gekregen, bijvoorbeeld op 
financieel gebied. Dit maakt dat managers een bijzondere rol hebben ingenomen rond 
reorganisaties. Enerzijds kende deze groep de laagste baanzekerheid, anderzijds hebben zij een 
belangrijkere plaats gekregen in de nieuwe organisaties. De medewerkers hebben het relatief goed. 
Enkel op het gebied van samenwerking en digitale systemen zijn veranderingen doorgevoerd. De 
sociale medewerkers zijn niet ontslagen bij het Sociaal Werkbedrijf, zij bezorgen de organisatie 
bestaansrecht.
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk worden zowel de theoretische als empirische deelvragen beantwoord. De conclusies 
van deze deelvragen zullen vervolgens gebruikt worden om de hoofdvraag te beantwoorden. 

5.1 Beantwoording theoretische deelvragen
In deze paragraaf zullen de uitkomsten van de literatuur worden behandeld. Aan de hand van deze 
uitkomsten kunnen de theoretische deelvragen worden beantwoord. 

5.1.1. Deelvraag 1: Wat is de invloed van contextuele factoren op het HR-beleid?

Na de verkenning van de literatuur blijkt dat er een brede theoretische basis bestaat voor de stelling 
dat contextuele factoren de invulling van het HR-beleid beïnvloeden (Boxall & Purcell, 2011; 
Kouwenhoven et al, 2005; Paauwe, 2004). Auteurs die onderzoek hebben gedaan naar de GFC en HR 
bevestigen deze stelling (Gudlaugsdottir & Raddon, 2013; Gunnigle et al, 2013; McDonnell & Burgess, 
2013; Roche & Teague, 2012; Teague & Roche, 2013). Binnen dit onderzoek bleek de ‘Contextually 
Based Human Resource Theory’ van Paauwe (2004) goed bruikbaar. Dit vanwege de ontwikkelingen 
die gemeenten doormaken op gebied van bezuinigen (PMT-dimensie) en het oppakken van nieuwe 
sociale taken (SCL-dimensie). Waarbij dit onderzoek zich met name richt op wat de motieven van 
leden uit de dominante coalitie zijn geweest om de invulling van het HR-beleid naar aanleiding van 
deze omgevingsveranderingen aan te passen. 

5.1.2 Deelvraag 2: Wat is de GFC?

De directe aanleiding voor de GFC is het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers 
geweest. Dit faillissement is ingegeven door de te hoge hypotheken die aan Amerikaanse 
huizenbezitters zijn verstrekt, waardoor het geleende geld niet kon worden terugbetaald. Dat deze 
crisis uit kon groeien tot een wereldwijde crisis heeft te maken met de onderlinge verwevenheid 
tussen financiële instellingen, waarbij financiële instellingen zich bij elkaar hebben verzekerd met 
leningen en andere financiële producten. Doordat veel overheden kozen voor een Keynesiaanse 
aanpak van de crisis kon de GFC uitgroeien tot een algehele economische crisis. Verder worden de 
falende (overheids-)regulering en de beperkte consumentenbescherming als belangrijke redenen van 
de crisis genoemd (Cabral, 2012; Kalse, 2008; McDonnell & Burgess, 2013). 

5.2 Beantwoording empirische deelvragen
In deze paragraaf zullen de resultaten worden gebruikt om de geformuleerde empirische deelvragen 
te beantwoorden. 

5.2.1 Deelvraag 3: Welke gevolgen heeft de GFC voor de ambtelijke organisatie?

De gevolgen van de GFC voor de ambtelijke organisatie zijn in het voorgaande hoofdstuk 
gecategoriseerd aan de hand van de PMT- en SCL-dimensie, waarbij er eveneens bij de 
organisatiegeschiedenis / erfenis van gemeenten is stilgestaan. De volgende hoofdonderwerpen zijn 
hierbij onderscheiden:

PMT-dimensie SCL-dimensie Organisatiegeschiedenis/ 
erfenis

Bezuinigingen Nieuwe taken Politiek

Digitalisering MVO Imago

Klantrelatie Subsidies

Gemeentelijke Samenwerking

Hoewel de SCL-dimensie en Organisatiegeschiedenis/ erfenis wel degelijk een gewichtig onderwerp 
vormen, ligt de nadruk van de betrokken organisaties grotendeels op de gevolgen die de PMT-
dimensie van de GFC teweeg brengt. De bezuinigingen spelen in deze dimensie de belangrijkste rol. 
De organisaties die aangeven hard geraakt te zijn door de crisis hebben een reorganisatie 
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doorgevoerd. Voor de overige organisaties geldt dat zij voornamelijk accentverschuivingen binnen de 
organisatie hebben ingevoerd, waarbij efficiëntie het belangrijkste motief is geweest. Verder uiten de 
bezuinigingen zich op verschillende plaatsen binnen de organisaties waarbij er spanning bestaat 
tussen de korte en lange termijn. Verschillende gemeenten geven aan dat investeringen zijn 
uitgesteld om op de korte termijn bezuinigingen te bewerkstelligen. Andere gemeenten hebben juist 
bewust gekozen om het momentum te benutten en slagen te maken op verschillende gebieden om 
op de lange termijn een efficiëntere organisatie te bereiken. Bovendien willen de organisaties de 
ontwikkelingen in de omgeving bijhouden en wordt er meer verantwoordelijkheid bij de burger
gelegd. Deze extra verantwoordelijkheid past ook bij de ontwikkeling in de maatschappij, waarin de 
burger meer zelfvoorzienend moet zijn. Bovendien wordt deze ontwikkeling gefaciliteerd door de 
Rijksoverheid die een participatiemaatschappij wil bewerkstelligen. Deze ontwikkelingen hebben tot 
een toenemende onzekerheid binnen gemeenten geleid. Mede hierom kiezen de gemeenten ervoor 
om binnen de ambtelijke organisatie de nadruk op flexibiliteit te leggen. Door hier de nadruk op te 
leggen hopen de gemeenten sneller op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving in te spelen. 

Tevens is binnen de kleinere gemeenten het besef doorgedrongen dat de organisatie de 
ontwikkelingen op verschillende gebieden (digitalisering, nieuwe taken etc.) niet als zelfstandige 
organisatie kan blijven uitvoeren. Hierom is de samenwerking met buurgemeenten geïnitieerd dan 
wel geïntensiveerd. Op dit gebied speelt de politiek een belangrijke rol. Wanneer de politiek de 
nadruk legt op het behouden van de autonomie van de gemeente  komt deze samenwerking vrijwel 
niet van de grond. De grotere gemeenten bekleden in deze samenwerking een faciliterende rol 
richting de kleinere gemeenten. De gemeenten X en Zeewolde blijken de voorlopers op het gebied 
van gemeentelijke samenwerking, waarbij afdelingen met andere gemeenten zijn samengevoegd. Dit 
lijkt het toekomstbeeld te zijn van de meeste gemeenten in Nederland. Des te meer omdat de 
Rijksoverheid de vorming van grote gemeenten aanmoedigd. Dit lijkt daarom een ontwikkeling te zijn 
vanuit de landelijke politiek die door de lokale politiek op de lange termijn niet kan worden 
tegengehouden. 

De rol van zowel de landelijke als de lokale politiek komt op meerdere gebieden naar voren. De 
gemeenten zijn gewend om zich aan te passen naar de verplichtingen die vanuit de Rijksoverheid 
worden gesteld. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn hier het meest prominente voorbeeld 
van. De grootste nieuwe ontwikkeling zijn de nieuwe taken die de gemeenten moeten gaan 
uitvoeren. Met betrekking tot deze laatste ontwikkeling komt een opvallende bevinding naar voren: 
hoewel de gemeenten vanaf 1 januari deze taken moeten gaan uitvoeren is er ten tijde van dit 
onderzoek onduidelijk hoe deze taken ingevuld gaan worden. Dit is deels te wijten aan de 
Rijksoverheid, die pas in de meicirculaire de financiële gevolgen voor gemeenten duidelijk heeft
gemaakt. Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen komt de afhankelijkheid van de ambtelijke 
organisatie van het lokale politieke primaat naar voren. In meerdere gemeenten heeft het beleid 
meerdere maanden stilgelegen. Bovendien zijn in een aantal gemeenten maatregelen die door de 
burgers negatief gepercipieerd konden worden uitgesteld tot na de verkiezingen. Deze publieke 
opinie komt eveneens naar voren op imagogebied. Er is publieke organisaties veel aan gelegen het 
imago te verbeteren en niet in de media te worden weggezet als een geld verkwistende organisatie. 
Om deze reden treden de organisaties veelal niet naar buiten met MVO, maar wel met efficiëntie-
dan bezuinigingsdoelstellingen die zijn bereikt. De gedachte hierachter is dat de burger, die eveneens 
de gevolgen van de GFC ondervindt, dit zal waarderen. Hetzelfde geldt voor grote bouwprojecten. 
Veel gemeenten hebben de bouwplannen op een laag pitje gezet. Enerzijds vanwege de 
bezuinigingen anderzijds omdat dit in crisistijd niet gepast is richting de burger.

Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen binnen alle overheidslagen de belangrijkste 
ontwikkeling is geweest voor de binnen dit onderzoek betrokken organisaties. De door de 
Rijksoverheid opgelegde bezuinigingen hebben ertoe geleid dat de interne organisaties de nadruk op 
efficiëntie en flexibiliteit hebben gelegd. Dit zorgt voor spanningen tussen lange en korte termijn op 
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meerdere gebieden. De organisaties kijken echter ook heel nadrukkelijk naar wat buiten de 
organisatie speelt en proberen deze ontwikkelingen binnen de organisatie te integreren. 
Binnen de SCL-dimensie ondervinden de gemeenten eveneens de gevolgen van de bezuinigingen op 
Rijksniveau. Gemeenten moeten nieuwe taken gaan oppakken zodat de Rijksoverheid een 
bezuiniging kan bewerkstelligen. Bij het doorvoeren van deze taken staan efficiëntie en flexibiliteit 
wederom centraal. De rolverandering van gemeenten lijkt eveneens in te spelen op de 
ontwikkelingen buiten de organisaties, waarbij wederom een efficiëntieslag kan worden gemaakt. 

5.2.2 Deelvraag 4: Welke onderdelen van het HR-beleid zijn aangepast onder invloed van 

de GFC? 

Deelvraag 4a: Welke motieven lagen hieraan ten grondslag?
Evenredig aan de ontwikkelingen op organisatieniveau wordt er binnen het HR-beleid de nadruk 
gelegd op efficiëntie en flexibiliteit. Binnen het HR-beleid kan een speerpunt hieraan worden 
toegevoegd: mobiliteit. Door de focus op deze drie aspecten te leggen hebben de gemeenten 
meerdere onderdelen in het HR-beleid aan moeten passen. In het voorgaande hoofdstuk zijn deze 
aanpassingen aan de orde gekomen, waarbij de harde en zachte aspecten zijn gescheiden. Deze 
paragraaf begint met het in kaart brengen van aangepaste onderdelen en de motieven voor deze 
aanpassingen. Hierna zullen de verschillen tussen de organisaties met betrekking tot de harde en 
zachte aanpassingen behandeld worden. 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat de organisaties gebruik hebben gemaakt van zowel harde als 
zachte aanpassingen. Logischerwijs hebben de organisaties die aangeven harder geraakt te zijn door 
de crisis ook meer aanpassingen doorgevoerd binnen het HR-beleid. Deze aanpassingen worden 
voornamelijk gedreven door de bezuinigingen, waardoor deze automatisch tot de harde aspecten
behoren. Echter hebben de organisaties er bewust voor gekozen om tevens zachte aspecten, zoals 
training en ontwikkeling, mobiliteit en communicatie belangrijker te maken. Binnen de organisaties 
die van mening zijn minder hard door de crisis geraakt te zijn dezelfde thema’s belangrijk, met 
uitzondering van communicatie. Voor deze keuze bestaat wederom een logische reden: bij kleinere 
aanpassingen is algehele communicatie niet nodig. Grote organisatiebijeenkomsten hebben deze 
organisaties daarom niet gehad, terwijl dit bij de organisaties die hard geraakt zijn een belangrijke 
manier van informatievoorziening richting de medewerkers was. 

Een opvallende bevinding komt naar voren op het gebied van training en ontwikkeling. De 
organisaties achten dit aspect zeer belangrijk. De medewerkers kunnen over het algemeen de 
trainingen volgen die zij wenselijk dan wel interessant achten. Hierbij moet echter worden 
opgemerkt dat medewerkers van gemeenten verplicht zijn bepaalde cursussen te volgen. Deze 
cursussen slokken een aanzienlijk deel van het budget op. De organisaties vinden dit onderwerp 
echter eveneens onderdeel van goed werkgeverschap. Dit maakt dat trainingsverzoeken niet snel 
geweigerd worden. Tevens zien veel organisaties het gevaar van vergrijzing nu al aankomen. 
Medewerkers worden daarom aangemoedigd om nieuwe vaardigheden op te doen, om zo mobiliteit 
binnen en buiten de organisatie te bewerkstelligen. 

Hoewel het lastig is te ontrafelen welke aanpassingen door de crisis zijn ingegeven en welke juist niet 
lijkt er binnen dit onderzoek een samenhang te bestaan tussen de mate waarin de impact van de GFC 
wordt ervaren en de aanpassingen in het HR-beleid. De organisaties die aangeven dat deze impact 
groot is geweest hebben ook meerdere en omvangrijkere aanpassingen in het HR-beleid 
doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op het doorvoeren van 
reorganisaties en het terugbrengen van de personeelsbezetting. Deze acties werden ondernomen 
om bezuinigingen door te voeren. De bezuinigingen kunnen daarom ook op HR-gebied als katalysator 
van de veranderingen worden aangemerkt. Hierbij werd bij het doorvoeren van reorganisaties als 
uitgangspunt genomen dat de organisaties wendbaarder moesten worden. Hier zit een 
efficiëntiedoelstelling achter, maar ook de maatschappelijke kant van de GFC speelt hierbij een rol. 
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De organisaties zijn de afgelopen jaren met meerdere ontwikkelingen geconfronteerd zoals 
bezuinigingen, nieuwe taken en verslechterde marktcondities.  De respondenten verwachten dat er 
in de toekomst nog meer zaken voorkomen waar de organisaties verplicht zijn op in te spelen. Door 
de flexibiliteit intern te benadrukken kunnen de organisaties zich makkelijk hierop aanpassen. 

Buiten de invloed via bezuinigingen heeft de GFC ook voor een mentaliteitsverandering binnen alle 
organisaties gezorgd. De nadruk op resultaten binnen de gesprekscyclus en de focus op efficiëntie en 
het bijbehorende leanmanagement zijn hier voorbeelden van. Alle organisaties geven aan van een 
vorm van leanmanagement gebruik te hebben gemaakt. De GFC heeft  een momentum gecreëerd 
om als organisatie te reflecteren welke handelingen bijdragen aan het organisatiesucces en welke 
overbodig zijn. Dit momentum werkt op meerdere gebieden door. Een goed voorbeeld hiervan is het 
nieuwe werken dat door een aantal organisaties is doorgevoerd. De organisaties waren gedwongen 
de nadruk op efficiëntie te leggen en omdat het nieuwe werken op de lange termijn 
kostenbesparend werkt was het voor de organisaties interessant om dit door te voeren. Organisaties 
hebben hierbij hun eigen speelruimte optimaal benut.

Zoals eerder in deze paragraaf aan de orde is gekomen is het lastig te ontwaren welke aanpassingen 
door de GFC gedreven zijn en welke door overige ontwikkelingen zijn ingegeven. Wel heeft de GFC 
voor een bewustzijn binnen de organisaties gezorgd, waarbij er moet worden nagedacht welke 
onderdelen nu prioriteit krijgen en welke in de toekomst moeten worden opgelost. De volgende 
voorbeelden geven deze spanning weer:

- Digitale ontwikkelingen en het nieuwe werken bestaan al langer. De GFC heeft echter voor 
draagvlak gezorgd binnen de organisaties om deze vanuit een efficiëntiedoelstelling door te 
voeren. Andere organisaties geven echter prioriteit aan de korte termijn en stellen deze 
investeringen juist bewust uit. 

- De vergrijzende organisaties zijn niet alleen een gevolg van het ‘op slot’ zitten van de 
organisaties door de GFC. Voor de intreding van de GFC werden non-profitorganisaties over 
het algemeen gekenmerkt als organisaties met lange dienstverbanden en oudere
medewerkers. De nadruk op mobiliteit komt daarom niet enkel door de GFC, andere 
ontwikkelingen zoals het verplicht langer doorwerken hebben het belang van mobiliteit 
eveneens versterkt. 

- De nadruk op het ‘regisseren van de eigen carrière’ binnen de gesprekscyclus lijkt eveneens 
meer een maatschappelijke ontwikkeling dan een door de GFC geïnitieerde verandering. De 
protean en boundaryless career, waarbij de loopbaan gedreven wordt door self-directness 
en intrinsieke motieven, worden steeds belangrijker (Segers et al, 2008). 

Kortom, na het in kaart brengen van de organisatiebrede gevolgen blijkt dat dezelfde thema’s 
doorwerken binnen het HR-beleid, met als toevoeging mobiliteit. De gevolgen van de GFC zorgen 
ervoor dat bepaalde zaken binnen het HR-beleid prioriteit krijgen om te kunnen bijdragen aan 
organisatiebrede doelstellingen. De belangrijkste motieven voor aanpassingen zijn bezuinigingen, 
efficiëntie, flexibiliteit en het benutten van het momentum, waar bewustwording bij de 
medewerkers creëren een belangrijk onderdeel van is. De verschillen in de aanpassingen tussen de 
organisaties zijn klein, wel benutten de organisaties de eigen speelruimte zoveel mogelijk. Op deze 
wijze kunnen de aanpassingen gemodificeerd worden naar de cultuur en werkwijze van de eigen 
organisatie. 

5.2.3 Deelvraag 5: Welke groepen medewerkers worden met name geraakt door 

eventuele aanpassingen van het HR-beleid en welke groepen worden juist ontzien?

Deelvraag 5a: Welke motieven lagen hieraan ten grondslag?
Managers nemen binnen de organisaties die naar aanleiding van de crisis gereorganiseerd hebben
een belangrijke rol in. Enerzijds is in veel gevallen van de helft van de managers afscheid genomen. 
Anderzijds hebben de managers die in dienst zijn gebleven te maken met een grotere span of 
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control, extra taken en een rolverandering. Bovendien hebben de managers een belangrijke taak in 
de informatievoorziening richting de medewerkers die direct onder hun leiding vallen. De precieze 
gevolgen voor de functies van de medewerkers werden door de managers gecommuniceerd. De 
belangrijkste reden waarom juist de managers harder geraakt zijn door de organisatieveranderingen 
is het bewerkstelligen van een bezuiniging in de loonsom. Door het vergroten van de teams dan wel 
afdelingen binnen de organisatie kon er afscheid genomen worden van een groot aantal managers. 
Bovendien zijn de organisaties van mening dat er een belangrijke slag in de efficiëntie gemaakt kon 
worden door minder managers aan te stellen, voornamelijk door het tot stand brengen van kortere 
lijnen. Een laatste motief voor deze veranderingen is de grotere flexibiliteit/ wendbaarheid die de 
organisaties willen bewerkstelligen. Minder managementlagen en kortere lijnen moeten tot stand 
brengen dat er in de toekomst sneller op institutionele dan wel contextuele veranderingen kan 
worden ingespeeld. 

De uitvoerende medewerkers hebben minder gevolgen ondervonden van de 
organisatieveranderingen. Voor deze groep doen veranderingen zich voornamelijk voor binnen de 
werkwijze met grotere teams en in sommige gevallen een nieuwe leidinggevende. Slechts binnen 
enkele gemeenten geldt dat uitvoerende medewerkers boventallig zijn geraakt door de vormingen 
van een RUD of een veiligheidsregio. 

Een mogelijke reden waarom managers harder geraakt zijn dan de uitvoerende medewerkers ligt in 
de taak de deze beide groepen hebben in het primaire proces. De publieke organisatie zijn verplicht 
om bepaalde producten aan te bieden en kunnen deze daarom niet afstoten. Dit betekent dat de 
taken van de uitvoerende medewerkers veelal in stand blijven, of zelfs worden uitgebreid vanwege 
de nieuwe taken. Enkel kleine stappen in de processen zouden kunnen worden weggesneden vanuit 
de leanmananagement-gedachte. Dit maakt dat de organisaties ervoor gekozen hebben juist van de 
medewerkers met een leidinggevende functie afscheid te nemen. Door de span of control van de 
overgebleven managers te vergroten konden deze veranderingen doorgevoerd worden. 

5.3 Beantwoording hoofdvraag
In de voorgaande paragrafen zijn alle deelvragen beantwoord. De conclusies van deze deelvragen 
dienen als input om de opgestelde hoofdvraag te beantwoorden: 

In hoeverre heeft de GFC de invulling van het HR-beleid van gemeenten beïnvloed en welke motieven 
spelen een rol bij de manier waarop gemeenten hebben gereageerd op de GFC in het HR-beleid?

Het eerste deel van de vraag richt zich op de mate waarin de GFC invloed op het HR-beleid heeft 
uitgeoefend. Naar aanleiding van de resultaten kunnen de volgende conclusies hierover worden 
getrokken: 

- De GFC heeft de omgeving van gemeenten op een dusdanige wijze beïnvloed, dat de 
organisaties zich genoodzaakt zagen de organisaties intern hierop aan te passen. Deze 
veranderingen hebben tevens tot aanpassingen in het HR-beleid geleid;

- Harde aspecten zijn veelal het uitgangspunt geweest van HR-aanpassingen, om deze 
vervolgens te ondersteunen met zachte maatregelen;

- Er bestaat veel homogeniteit in de wijze waarop gemeenten gereageerd hebben op de GFC 
in het HR-beleid. De intensiteit van de maatregelen verschilt echter per organisatie;

- De nadruk binnen het HR-beleid ligt op efficiëntie, flexibiliteit en mobiliteit;
- Managers zijn harder geraakt door de genomen maatregelen dan uitvoerende medewerkers.

De omgevingsveranderingen die de GFC teweeg heeft gebracht hebben ertoe geleid dat de 
gemeenten hun organisaties hierop hebben moeten afstemmen. De gemeenten hebben hierbij 
getracht veranderingen door te voeren die het meest passend bij de nieuwe omgeving werden 
geacht. Deze organisatiebrede veranderingen hebben doorgewerkt richting het HR-beleid . Deze 
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manier van handelen is overeenkomstig met de best fit-benadering. Organisaties die gebruik maken 
van een best fit opvatting trachten de HR-strategie aan te passen naar andere elementen van de 
organisatiestrategie en de wijdere omgeving van de organisatie (Boxall & Purcell, 2011). De 
veranderingen binnen het HR-beleid zijn ingegeven door harde motieven, zoals het bewerkstelligen 
van bezuinigingen en een grotere efficiëntie. De gemeenten en het sociaal werkbedrijf hebben deze 
harde motieven echter zoveel mogelijk gepaard laten gaan met zachte aanpassingen, waarvan de 
uitgebreide communicatie en de nadruk op training en ontwikkeling de beste voorbeelden zijn. De 
segementeringstheorie van Steijn (1999) is in dit onderzoek bevestigd. Indien organisaties gebruik 
hebben gemaakt van gedwongen ontslagen zijn als eerste de contracten van flexibele medewerkers 
niet verlengd. Opvallend is echter wel dat de managers de meeste impact van de GFC hebben 
ervaren. Binnen deze groep zijn de meeste gedwongen ontslagen gevallen. Dit in tegenstelling met 
de bevinding van Gunnigle et al (2013). De managers die in dienst konden blijven hebben een 
belangrijke rol gekregen bij het bewerkstellingen en communiceren van de veranderingen richting 
medewerkers. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de kleinere gemeente X het aantal 
afdelingshoofden met de helft is teruggebracht, terwijl bij de grotere gemeenten voornamelijk de 
teamleiders zijn vertrokken. 

De nadruk binnen het HR-beleid ligt op efficiëntie, flexibiliteit en mobiliteit. Waarbij het 
bewerkstellingen van bezuinigingen en het tot stand brengen van een efficiëntere organisatie met 
kortere lijnen, afdelingsoverschrijdend denken en onderlinge functiewisselingen het hoofddoel is 
geweest. 

Opvallend is dat de GFC tevens voor bewustwording binnen de gemeenten en het sociaal werkbedrijf 
heeft gezorgd. Deze bewustwording heeft betrekking op de publieke opinie. De organisaties zijn van 
mening dat een publieke organisatie in tijden van een bezuinigende overheid hier zoveel mogelijk 
aan bij moet dragen. Tevens zijn de organisaties zich bewust van het negatieve imago van publieke 
instellingen. De burger moet weten dat er hard gewerkt wordt om een optimale efficiënte 
organisatie te bewerkstelligen. Bij dit bewustwordingsproces hoort eveneens een ander motief: het 
benutten van het momentum. De GFC heeft binnen een aantal organisaties een natuurlijk 
momentum gecreëerd om plannen die de organisatie al langer koesterde door te voeren. Binnen 
meerdere organisaties heeft de GFC voor draagvlak gezorgd om definitief hiertoe over te gaan. 
Andere organisaties geven aan dat er een duidelijke spanning bestaat tussen investeren voor de 
korte termijn over bezuinigen op de lange termijn. 

Een andere opvallende bevinding is de beperkte tijdsdruk die de organisaties ervaren. Dit uit zich 
bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe taken. Per 1 januari 2015 moeten deze door gemeenten 
worden uitgevoerd, maar de invulling hiervan is vooralsnog onduidelijk binnen de meeste 
gemeenten. Bij de respondenten lijkt echter geen paniek te ontstaan. Binnen alle gemeenten bestaat 
het vertrouwen dat de organisatie deze deadline gaat halen. De gewenning die de respondenten 
aangeven bij de uitvoerende medewerkers te zien lijkt ook bij de managers en HR-
verantwoordelijken te bestaan. De respondenten zijn de afgelopen jaren meer en meer vertrouwd 
geraakt met het doorvoeren van veranderingen en bezuinigingen. Deze langlopende trajecten 
hebben voor vertrouwen in het doorvoeren van de nieuwe taken gezorgd. Tevens geven meerdere 
respondenten aan dat, naar hun mening, een publieke organisatie minder tijdsdruk zal ervaren dan 
private organisaties, omdat deze laatste failliet kunnen gaan. 

De homogeniteit tussen de organisaties is een laatste in het oog springende conclusie. De gedane 
aanpassingen en accenten die gelegd worden in het HR-beleid zijn binnen vrijwel alle organisaties 
overeenkomstig. Mogelijke verklaringen zijn de uitgangspunten die binnen alle organisaties hetzelfde 
waren en de onderlinge contacten die tussen gemeenten bestaan. De respondenten geven aan 
meerdere malen met collega’s van andere gemeenten te hebben overlegd om ervaringen uit te 
wisselen. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat gemeenten maatregelen van gelijke strekking hebben 
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doorgevoerd. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de intensiteit van de maatregelen per 
organisatie zeer verschillend is. Wanneer een vertrekkende medewerker niet wordt vervangen heeft 
dit een grotere impact op de medewerkers van een kleinere gemeente dan binnen een grote 
gemeente. Het tegenovergestelde geldt voor leanmanagement; het in kaart brengen van alle 
processen is binnen een grote gemeente een omvangrijkere onderneming dan binnen een kleine 
gemeente. Bovendien hebben de gemeenten hun speelruimte optimaal benut door de maatregelen 
te modificeren naar de cultuur van de eigen organisatie. Hierdoor bestaan er kleine accentverschillen 
tussen de gemeenten. De reden dat het sociaal werkbedrijf overeenkomstige maatregelen heeft 
doorgevoerd komt mogelijk door de doorwerking van het gemeentelijk beleid. De gemeenten 
kunnen van het sociaal werkbedrijf dezelfde waarden eisen als de gemeenten zelf. Het sociaal 
werkbedrijf heeft op dit gebied meer speling dan de gemeenten. Als productiebedrijf kan deze 
organisatie een aantal producten makkelijker afstoten, omdat de wettelijke verplichting van het 
aanbieden van producten als paspoorten hier niet bestaat. Echter, de organisatie moet wel een 
bepaald aantal SW-medewerkers aan het werk houden. Hierdoor is het daadwerkelijk afstoten van 
producten een omvangrijkere onderneming dan binnen private organisaties het geval zal zijn. 

Concluderend kan worden gesteld dat de GFC voor dusdanige contextveranderingen heeft gezorgd 
dat de binnen dit onderzoek betrokken organisaties hun organisatie naar de nieuwe context hebben 
moeten aanpassen. De impact van de GFC op zowel de organisatie als het HR-beleid is daarom 
behoorlijk groot geweest. Bij de aanpassingen in het HR-beleid zijn de volgende motieven het 
belangrijkste geweest:

- Bezuinigingen
- Efficiëntie
- Publieke opinie
- Benutten van het momentum

Bij deze motieven moet worden aangemerkt dat de bezuinigingen als katalysator van alle 
veranderingen hebben gediend. Tevens geven de organisaties aan dat er bij de aanpassingen in het 
HR-beleid een constante spanning bestaat tussen korte en lange termijn. Deze spanning zal zich in de 
toekomst met name op het gebied van vergrijzing gaan voordoen. Hoewel de aanpassingen veelal 
overeenkomen is de intensiteit van de maatregelen per organisatie verschillend. Organisaties hebben 
hun speelruimte zoveel mogelijk proberen te benutten. 
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6. Discussie
In dit hoofdstuk zullen de conclusies van dit onderzoek kritisch worden bekeken en geanalyseerd. 
Hierna zullen de tekortkomingen van dit onderzoek worden beschreven. Vervolgens zal worden 
afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

6.1 Ontrafelen GFC-ontwikkelingen en overige ontwikkelingen
Zoals bij de beantwoording van deelvraag 4 naar voren kwam is het lastig om te ontrafelen welke 
aanpassingen enkel door de GFC gedreven zijn en welke aanpassingen door overige ontwikkelingen 
in de omgeving zijn ingegeven. Om dit principe te verduidelijken zullen drie verwikkelingen worden 
beschreven.  

Een voor gemeenten belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing. Gemeenten worden over het 
algemeen gekenmerkt door lange dienstverbanden en een verouderd personeelsbestand. In de 
huidige context is het aantrekken van personeel geen probleem voor gemeenten, omdat de GFC voor 
een toename van het aantal werkzoekenden heeft gezorgd. Echter, over twee jaar is de uitstroming 
van oudere medewerkers en de ontgroening van de maatschappij een belangrijk probleem voor 
gemeenten (Koning & Ravenhorst, 2011). Dit is een gegeven dat gemeenten langer hebben zien 
aankomen. Daarom is het de vraag of de nadruk op mobiliteit enkel door de GFC is ingegeven of dat 
het een aspect is waar de gemeenten voor de GFC eveneens rekening mee hielden. Wel lijkt de GFC 
het ‘op slot’ zitten van de organisatie versterkt te hebben. Nog minder medewerkers dan zullen 
geneigd zijn te vertrekken in zware economische tijden. 

Alle gemeenten geven aan dat training en ontwikkeling juist ten tijde van de GFC belangrijker is 
geworden. Hoewel dit natuurlijk te prijzen valt is het de vraag in welke mate dit een eigen keuze is 
geweest. Het opleidingsbudget  van veel gemeenten wordt binnen veel gemeenten gebruikt voor 
verplichte cursussen en moet daarom altijd op een bepaald niveau gehandhaafd worden. Mede door 
dit gegeven zullen gemeenten het budget niet naar beneden kunnen bij schroeven. 

Een laatste ontwikkeling die binnen deze paragraaf behandeld zal worden is de digitalisering. Een 
aantal gemeenten geven aan zowel hun interne als externe organisatie aan te passen richting de 
ontwikkelingen op het digitale vlak. Het is echter de vraag in hoeverre dit een eigen beleidskeuze is 
geweest of dat de gemeenten proactief proberen in te spelen op afspraken die De Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt met de Rijksoverheid (Koning & Ravenhorst, 2011). 
Deze afspraken houden in dat gemeenten intern meer processen digitaal gaan organiseren, maar 
tevens dat producten richting de burger digitaal moeten worden aangeboden. De maatschappij lijkt 
eveneens te vragen om het meegaan in deze ontwikkelingen. Het is een manier om de burger 
tegemoet te komen met een snellere en makkelijkere dienstverlening. Binnen HR wordt eveneens in 
toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwe systemen. Een aantal respondenten geeft dit aan als 
gevolg van de GFC. De vraag is echter in hoeverre ook deze ontwikkeling enkel door de GFC is 
ontstaan. Strohmeier gaf in 2007 al aan dat E-HRM meer en meer wordt toegepast binnen 
organisaties. Het gebruik van deze nieuwe systemen lijkt daarom meer ingegeven door institutionele 
factoren en technologische ontwikkelingen. De reden dat de nadruk hier meer op wordt gelegd kan 
echter wel door de GFC zijn aangezet. Zoals in het voorgaande hoofdstuk naar voren is gekomen kan 
de GFC een momentum hebben gecreëerd om digitalisering door te voeren. Bovendien kunnen 
digitale ontwikkelingen bijdragen aan de efficiëntiedoelstellingen van gemeenten. 

Deze drie voorbeelden maken duidelijk hoe complex het is om bestaande ontwikkelingen en GFC-
ontwikkelingen te ontwaren. Dit geldt zowel voor de onderzoeker als voor de respondenten. In 
sommige gevallen lijkt er sprake te zijn van een combinatie van de GFC en overige contextuele 
factoren die tot veranderingen hebben geleid. Deze factoren lijken elkaar niet uit te sluiten. 
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6.2 Onderscheid dimensies
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een conceptueel model waarbinnen de dimensies van 
de ‘Contextually Based Human Resource Theory’ van Paauwe (2004) zijn geïntegreerd. De resultaten 
uit de empirie zijn vervolgens binnen deze dimensies geplaatst. In een aantal gevallen blijkt echter 
dat deze onderwerpen niet onder één enkele dimensie geplaatst zouden kunnen worden. Een 
voorbeeld hiervan is de klantrelatie. Gemeenten geven aan hun klanten op een andere manier te 
willen benaderen, waarbij de producten digitaal moeten worden aangeboden. Hiervoor zijn drie 
mogelijke redenen:

- Het tegemoet komen van de klant door een snellere en makkelijkere dienstverlening (PMT-
dimensie);

- De afspraken van de VNG met de Rijksoverheid die gemeenten verplichten meer producten 
digitaal aan te bieden (SCL-dimensie);

- De rolverandering van gemeenten richting een regiegemeente, waarbij de zelfredzaamheid 
van de burger wordt benadrukt (zowel PMT- als SCL-dimensie).

Het bovenstaande verhaal maakt duidelijk dat de klantrelatie vanuit verschillende dimensies 
benaderd kan worden. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om de klantrelatie onder de PMT-
dimensie te scharen. Hiervoor is naar aanleiding van de resultaten gekozen. Door een enkele 
respondent wordt de verplichting tot digitaliseren genoemd binnen de interviews. De overige 
respondenten maken hier geen melding van. De gemeenten lijken veelal zelf de wens te koesteren 
om deze klantrelatie te veranderen. De verplichting om deze digitale aanpassingen door te voeren 
wordt door de meerderheid van de respondenten niet expliciet genoemd. De onderzoeker heeft zich 
in dit geval voornamelijk door de empirie laten leiden om keuzes tussen de dimensies door te 
voeren. Dit is niet alleen op het gebied van klantrelatie gebeurd, ook bij de keuzes voor andere 
dimensies waren de resultaten uit de interviews leidend. 

6.3 Mimetisch isomorfisme
De opvallende gelijkheid tussen de organisaties die binnen dit onderzoek betrokken zijn komt 
overeen met het fenomeen isomorfisme. Dit begrip houdt in dat organisaties op elkaar gaan lijken, 
omdat zij moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden van de omgeving (Boon et al, 2009; Boxall & 
Purcell, 2011). Binnen dit onderzoek lijkt de term mimetisch isomorfisme de meest passende vorm 
van isomorfisme: wanneer er veel onzekerheid bestaat in de omgeving neigen veel organisaties 
ernaar om succesvolle en legitieme gelijksoortige organisaties na te bootsen (Boon et al, 2009). Deze 
gelijkheid lijkt versterkt te worden door de gemeentelijke samenwerkingen, waardoor de drempel 
om contact met elkaar op te nemen over lopende zaken minder hoog is dan voorheen. Bovendien 
hebben gemeenten te maken met dezelfde institutionele context, waardoor de gelijkenissen verder 
versterkt worden. Echter, zoals in het voorgaande hoofdstuk is toegelicht kunnen dezelfde 
maatregelen een andere impact hebben per gemeente. De maatregelen zijn dan wel identiek, de 
wijze waarop zij geïntegreerd en uitgevoerd worden binnen de organisatie zijn verschillend. Tevens 
lijkt de overeenkomstige manier van handelen ingegeven door de verplichte bezuinigingen die 
moeten worden doorgevoerd. Het Sociaal Werkbedrijf heeft immers overeenkomstige maatregelen 
genomen, maar hebben te maken met een andere context dan gemeenten. Desalniettemin zijn de 
doorgevoerde maatregelen en accenten die gelegd zijn binnen het beleid grotendeels 
overeenkomstig de gemeenten. 

6.4 Recessionary bundels
De recessionary bundels zijn ontwikkeld door Teague en Roche (2013). Dit zijn beide Ierse auteurs. 
De Ierse cultuur behoort tot de waarden die heersen in Groot-Brittannië. Deze waarden worden tot 
de Angelsaksische werkopvatting gerekend. Deze opvatting wordt onder andere gekenmerkt door 
beperkte institutionele context en beperkte vakbondsinvloeden (Boxall & Purcell, 2011; Paauwe, 
2004). De rol van de vakbond is binnen de recessionary bundels onderdeel van de zachte aspecten, 
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omdat het in de Angelsaksische landen de vakbonden een kleinere rol spelen en het daarom niet 
vanzelfsprekend is dat er met de bonden onderhandeld wordt. In de Nederlandse context is echter 
sprake van het Rijnlandse model (Paauwe, 2004). Binnen deze context is de rol van de vakbonden 
veel groter. Het is zelfs verplicht om bij grote organisatieveranderingen met de vakbonden tot een 
akkoord te komen. Binnen de Rijnlandse context is daarom in mindere mate sprake van een zachte 
aanpassing wanneer er met de vakbonden overlegd wordt. Er is binnen dit onderzoek echter toch 
voor gekozen om het overleg met vakbonden onder de zachte aanpassingen te plaatsen. Dit vanwege 
de overlegstructuur die tussen de organisaties en vakbonden bestaat en het gegeven dat een aantal 
gemeenten hebben aangegeven ook zaken die niet wettelijk verplicht zijn om met de vakbonden te 
overleggen te hebben besproken. De reden dat deze zaken besproken werden komt voort uit de 
informatievoorziening die de gemeenten volledig wilden hebben. Door vakbonden een totaalplaatje 
van de nieuwe organisatie voor te schotelen hoopten de gemeenten op meer begrip en 
medewerking vanuit de bonden. 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de binnen dit onderzoek betrokken organisaties geplaatst worden 
binnen de recessionary bundels. Naar aanleiding van de resultaten is dit echter niet goed mogelijk. 
Ten eerste geven niet alle organisaties aan dat zij een grote impact van de GFC ervaren hebben. 
Hierdoor hebben deze organisaties enkel de nadruk op efficiëntie gelegd en waren verdere 
aanpassingen niet benodigd. De nadruk op efficiëntie behoort tot de harde aanpassingen, waardoor 
deze organisaties onder de pure restructuring zouden vallen. In hoeverre de plaatsing onder deze 
bundel terecht is valt te betwijfelen. De bundels gaan immers uit van de wijze waarop organisaties 
handelen in crisistijd. De GFC heeft voor deze organisaties echter geen organisatiecrisis teweeg 
gebracht, waardoor de recessionary bundels niet toepasbaar zijn op deze organisaties. 

Een tweede reden waarom de plaatsing van de binnen dit onderzoek betrokken organisaties binnen 
de recessionay bundels problematisch is komt voort uit de geringe tijdsdruk die de organisaties
ervaren. Deze tijdsdruk bepaalt mede in welke bundel de organisaties geplaatst kunnen worden. 
Echter, alle organisaties binnen dit onderzoek geven aan weinig tijdsdruk te ervaren. De meest 
prominente reden die de respondenten hiervoor aandragen is de publieke aard van de organisatie. 
Binnen het bedrijfsleven bestaat het gevaar dat de organisatie failliet gaat, terwijl publieke 
organisaties dit gevaar niet kennen. Uit de literatuur blijkt daarentegen dat dit fenomeen niet 
vreemd hoeft te zijn voor organisaties uit de publieke sector. Uit de bevindingen van zowel Leisink en 
Bach als Weske et al blijkt dat publieke organisaties eveneens tijdsdruk kunnen ervaren. Twee 
verklaringen voor het ontbreken hiervan kunnen hieraan ten grondslag liggen:

- De al eerder aan de orde gekomen gewenning aan de veranderingen. De respondenten 
verwezen bij deze gewenning naar de uitvoerende medewerkers, maar dit lijkt zich binnen 
de gehele organisatie voor te doen. De organisaties zijn door de voortdurende veranderingen 
beter ingericht om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.. 

- Een tweede verklaring kan voortkomen uit de samenhang met sociale wenselijkheid, waarbij 
de respondenten de situatie beter voorschotelen dan die daadwerkelijk is. Hier wordt in 
paragraaf 6.6 (tekortkomingen) verder op ingegaan. 

Al met al is het onderscheid tussen harde en zachte aspecten binnen dit onderzoek een bruikbare 
kapstok om de HR-aanpassingen te categoriseren gebleken. De indeling binnen de bundels is 
complexer. Dit vanwege de beperkt ervaren tijdsdruk en de geringe impact van de GFC binnen enkele 
organisaties. De organisaties die niet hard geraakt zijn door de GFC zijn niet binnen de bundels te 
plaatsen, de overige organisaties wel. Bij de plaatsing van deze organisaties kan één van de 
conclusies uit het voorgaande hoofdstuk worden meegenomen: Harde aspecten zijn veelal het 
uitgangspunt geweest van HR-aanpassingen, om deze vervolgens te ondersteunen met zachte 
maatregelen. Hierbij moet worden meegenomen dat er een beperkte tijdsdruk bestaat voor de 
organisaties. Dit maakt een plaatsing binnen responsible restructuring een logische keuze. Binnen 
deze bundel wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van harde en zachte aspecten. De 
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bezuinigingen zijn weliswaar de katalysator van de veranderingen, maar de organisaties trachten 
deze harde aanpassing zoveel mogelijk te faciliteren met zachte aanpassingen, zoals mobiliteit en 
communicatie. In geringe mate kan de tijdsdruk eveneens worden meegenomen. Aangezien deze als 
beperkt wordt aangemerkt is de plaatsing binnen de responsible restructuring verder te billijken. 
Deze tijdsdruk weegt op tegen de overhand die de harde aspecten in eerste instantie hebben. 

6.5 Bijzondere rol managers
In tegenstelling tot de bevindingen van Gunnigle et al (2013) blijkt uit dit onderzoek dat managers 
binnen gemeenten harder geraakt zijn door de gevolgen van de GFC. Gunnigle et al (2013) vonden in 
hun onderzoek dat managers een belangrijkere rol kregen tijdens de GFC, wat naar voren kwam op 
het aspect training en ontwikkeling. Enkel managers mochten hier nog gebruik van maken. Deze 
bevinding leidde tot de verwachting dat dit gegeven binnen gemeenten op meerdere aspecten zou 
gelden. Zoals in de voorgaande hoofdstukken naar voren is gekomen is juist van veel managers 
afscheid genomen, waardoor de bevinding van Gunnigle et al (2013) op dit gebied geen stand houdt. 
Echter, de overgebleven managers hebben wel een belangrijkere rol gekregen door middel van extra 
taken en een grotere span of control. Dit gegeven komt juist wel overeen met de bevinding van 
Gunnigle et al (2013). Als de managers eenmaal mogen blijven worden zij binnen gemeenten 
belangrijker gemaakt. Dit uit zich bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. De direct 
leidinggevenden kregen de taak om de precieze functieveranderingen aan de medewerkers duidelijk 
te maken. De plannen van de organisaties moesten daarom door de managers worden uitgedragen 
richting de uitvoerende medewerkers. 
De vraag die zich op dit gebied echter wel opwerpt is in hoeverre de managers niet te belangrijk 
worden gemaakt. Extra taken en een grotere span of control zijn aspecten die voor de managers tot 
een functieverzwaring hebben geleid. In welke mate de nieuwe taken niet teveel zijn voor de 
managers moet in de toekomst blijken. 

De resultaten bevestigen de theorie van Lepak en Snell (1999), waarbij wel de specifieke context van 
gemeenten moet worden meegenomen. Deze auteurs beweren dat de strategische waarde van de 
medewerker voor de organisatie bepaalt hoe belangrijk deze medewerkers zijn voor de organisatie. 
In het geval van een economische crisis is de verwachting dat de organisatie de medewerkers met 
deze grote strategische waarde, zoals de managers, in dienst houdt. Juist deze groep is echter harder 
geraakt door de reorganisaties. Dezelfde auteurs maken daarentegen eveneens onderscheid tussen 
het specifieke karakter van de medewerkers. Dit karakter is voor gemeenten de belangrijkste 
eigenschap van de medewerkers. Het zijn immers de uitvoerende medewerkers die de minste impact 
van de crisis hebben ervaren. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verlening van 
producten en diensten. Vanwege de wettelijke verplichting om deze zaken aan te bieden zijn veel 
medewerkers in uitvoerende functies veilig voor de gevolgen van reorganisaties. Het unieke karakter 
van de taken die deze medewerkers uitvoeren is hierbij doorslaggevender dan de strategische 
waarde, die in het geval van veel managers groter zal zijn. Hierbij kan tevens gesteld worden dat 
gemeenten de wettelijke verplichting van deze taken als een belangrijkere strategische waarde 
beschouwen dan de functies van de managers.  

6.6 Tekortkomingen onderzoek
Een eerste tekortkoming van dit onderzoek betreft de respondentengroep. Door de selectie van 
managers en HR-verantwoordelijken is er gekozen om enkel beleidmakende medewerkers binnen dit 
onderzoek te betrekken. Door de keuze voor deze respondentengroep kunnen de motieven voor 
beleidskeuzes worden uitgelicht. Echter, de uitwerking van het beleid kan minder getest worden. 
Deze uitwerking doet zich voor bij de medewerkers op uitvoerend niveau. De mogelijkheid doet zich 
voor dat de respondenten positiever zijn over hun eigen beleid dan de medewerkers op uitvoerend 
niveau. Zo geven Kruger et al (1999) aan dat het self-assessment van de eigen prestaties veelal niet 
overeenkomen met de werkelijkheid. Dit onderzoek heeft hierop proberen in te spelen door zich te 
richten op de motieven en minder op het ‘best practices’-principe. Om het onderzoek meer valide te 
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maken te maken zouden uitvoerende medewerkers betrokken kunnen worden bij de 
respondentengroep. Zo kunnen alle aspecten van de intended – actual – perceived HR-practices 
(Boxall & Purcell, 2004) in het onderzoek worden betrokken. Wat inhoudt dat de intenties, de 
daadwerkelijke uitwerking en de beleefde aspecten van de HR-praktijken betrokken worden bij het 
onderzoek.

De tweede tekortkoming hangt deels samen met de hiervoor genoemde tekortkoming. Binnen dit 
onderzoek is de meerderheid van de respondenten benaderd middels koude acquisitie. De 
onderzoeker was veelal niet bekend met de respondenten en de gang van zaken binnen de 
organisaties. Deze onbekendheid kan ertoe geleid hebben dat de respondenten hun beleid 
rooskleuriger hebben voorgesteld of dat zij zaken die negatief gepercipieerd kunnen worden op een 
andere manier hebben weergegeven, vanwege loyaliteit richting de organisatie. Hierdoor kan het 
voorkomen dat de respondenten lastige vragen positiever hebben beantwoord dan daadwerkelijk 
het geval is. 

De derde tekortkoming van dit onderzoek is zowel in het voorgaande hoofdstuk als in paragraaf 6.1 
aan bod gekomen. Het is lastig om te ontwaren welke aanpassingen aan de GFC kunnen worden 
toegeschreven en welke aan overige ontwikkelingen. In veel gevallen zal een combinatie van 
factoren voor bepaalde aanpassingen in het HR-beleid hebben gezorgd. 

Een vierde tekortkoming richt zich op de speelruimte van HR. In het eerste hoofdstuk is de uitspraak 
van Paauwe (2004) naar voren gebracht waarin wordt gesteld dat de rol van HR in crisistijd kleiner 
wordt. Voor deze uitspraak had Paauwe echter geen empirisch bewijs. Gunnigle et al (2013) vonden 
in hun onderzoek dat de rol van HR in crisistijd juist groter was geworden. Dit onderzoek heeft zich 
voornamelijk gericht op de motieven die tot aanpassingen in het HR-beleid hebben geleid. Door deze 
focus is de rol van HR minder aan bod gekomen. Wel kan worden gesteld dat de HR-
verantwoordelijken binnen dit onderzoek zeer betrokken en goed op de hoogte waren van het 
beleid. Deze betrokkenheid komt mogelijk voort uit de HR-componenten die een belangrijke rol 
innemen bij grote organisatieveranderingen. Dit is echter te weinig bewijs om uitspraken te doen 
over de rol die de HR-verantwoordelijken bij de veranderingen hebben gehad. 

6.7 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Een eerste aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft de hiervoor genoemde respondentengroep. 
Door uitvoerende medewerkers bij dit onderzoek te betrekken kan de uitwerking van het beleid op 
de werkvloer getest worden. Hierdoor zal de studie een completer beeld geven van hoe het HR-
beleid op de werkvloer zijn doorwerking kent. 

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de nieuwe taken die gemeenten moeten gaan 
uitvoeren. Ten tijde van dit onderzoek was onvoldoende duidelijk hoe deze nieuwe taken ingevuld 
gaan worden. Bovendien achten de respondenten de tijdsdruk niet zo groot. Wanneer deze aspecten 
op een later tijdstip onderzocht worden kan er een uitspraak worden gedaan over hoe de tijdsdruk 
vlak voor de deadline ervaren wordt. Op deze manier kan getest worden of er daadwerkelijk sprake 
is van gewenning binnen gemeenten aan alle opgelegde organisatieveranderingen. Bovendien kan na 
de invoering op 1 januari 2015 getest worden hoe de nieuwe taken geland zijn in de organisatie en 
welke HRM-implicaties deze veranderingen met zich meebrengen. 

Een derde aanbeveling richt zich op de nieuwe rol van de managers. Deze groep medewerkers heeft 
te maken gehad met de meeste veranderingen. In de toekomst zal bij een grotere groep managers 
getest kunnen worden hoe zij deze nieuwe functie ervaren. De extra taken en grotere span of control 
hebben voor een functieverzwaring gezorgd en het is de vraag of deze functieverzwaring niet een té 
zware verandering is geweest. De respondentengroep binnen dit onderzoek is te beperkt om hier 
uitspraken over te doen. Bovendien is binnen dit onderzoek voornamelijk gesproken met 
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afdelingshoofden, terwijl de teammanagers veelal te maken hebben gehad met de hiervoor 
genoemde veranderingen. Hiernaast kan ook de reden waarom de managers harder geraakt zijn 
nader onderzocht worden. In paragraaf 6.5 is het specifieke karakter van de medewerkers die mogen 
blijven behandeld. Hierbij is tevens de wettelijke verplichting voor de uitvoering van deze taken 
meegenomen. In hoeverre deze wettelijke verplichting meeweegt in de keuzes die de organisaties op 
dit gebied maken is een aspect dat eveneens nader onderzoek behoeft. 

De laatste aanbeveling richt zich op het aspect training en ontwikkeling. Gemeenten hebben hier 
weinig aanpassingen in gedaan, terwijl Gunnigle et al (2013) een tegenovergestelde ontwikkeling 
binnen profit-organisaties signaleren. Een mogelijke verklaring, veel verplichte cursussen, is in 
paragraaf 6.1 naar voren gebracht. In de toekomst zal echter eenzelfde onderzoek binnen het 
bedrijfsleven in Nederland uitgevoerd kunnen worden om te testen of deze organisaties 
overeenkomstig als gemeenten gehandeld hebben of dat de handelswijze de bevinding van Gunnigle 
et al (2013) bevestigd. Zo kan er voor de specifieke Nederlandse context valide uitspraken over 
training en ontwikkeling in crisistijd worden gedaan. 
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A. Trefwoordenregister
In het resultatenhoofdstuk zijn een aantal begrippen naar voren gekomen die nadere toelichting 
behoeven. Om duidelijk te maken om welke woorden het gaat zijn deze in de tekst onderstreept. Om 
het voor de lezer te vergemakkelijken zullen deze begrippen binnen dit trefwoordenregister nader 
worden uitgewerkt. Hier is voor gekozen om een eenduidig beeld van de begrippen te creëren bij 
zowel lezer als onderzoeker. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): MVO gaat uit van het principe dat organisaties 
activiteiten uitvoeren die verder gaan dan de normale bedrijfsvoering.  Bovendien vindt dit op een 
vrijwillige basis plaats. De triple bottom line van Elkington is een veelgebruikt concept om de 
onderdelen van MVO in onder te delen. Deze bestaat uit: de economische, sociale en ecologische 
dimensie.De triple botom line gaat uit van het principe dat een organisatie zich niet enkel op het 
economische aspect moet richten, maar ook moet bijdragen aan sociale en ecologische 
doelen(Vuontisjärvi, 2006). 

Nieuwe werken: het nieuwe werken is een redelijk nieuw begrip dat pas in 2005 in Nederland 
geïntroduceerd is. Een veelgebruikte begripshantering is de definitie van Bijl (via Peters et al, 2011): 
‘een visie om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie 
als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem –
binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij 
werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.’

Duurzame inzetbaarheid: dit begrip is vooral in Nederland populair vanwege de vergrijzing en 
ontgroening van de beroepsbevolking waarmee de organisaties geconfronteerd worden. Van 
Vuuren, Caniëls en Semeijn (2011) geven een bruikbare definitie van duurzame inzetbaarheid: ‘onder
duurzame inzetbaarheid verstaan wij de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk
kan en wil blijven uitvoeren’. Volgens dezelfde auteurs bepaalt de mate waarin een medewerker een 
leven lang leert de mate waarin een medewerker duurzaam inzetbaar is. 
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De publieke dimensie van de Global Financial Crisis

Dit paper heeft als doel om de publieke dimensie van de onderzoeksvraag te onderzoeken en zo 
duidelijk te verkrijgen hoe het hoofdonderwerp van de masterthesis geplaatst kan worden binnen 
het publieke domein. Het vraagstuk waar de masterthesis zich op richt is de impact van de Global 
Financial Crisis, hierna GFC genoemd, op het HR-beleid van gemeenten en dit is zodoende ook het 
centrale onderwerp van deze paper.

De masterthesis zal zich niet richten op één gemeente, maar een vergelijking maken tussen 
meerdere gemeenten en de impact van de GFC op hun HR-beleid. Om binnen deze paper concrete 
uitspraken te kunnen doen wordt de focus gelegd op één gemeente, de gemeente X. De keuze voor 
deze organisatie komt voort uit het feit dat de onderzoeker binnen deze organisatie werkervaring 
heeft opgedaan in de functie van stagiaire tijdens een reorganisatieproces. 

Dit paper tracht op twee vragen antwoord te geven:
1. Wat is er publiek aan de gemeente Ermelo?
2. In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van de gemeente Ermelo 

en specifiek ten aanzien van de impact van de GFC op het HR-beleid?

In de afsluitende paragraaf zal een oordeel worden geveld omtrent de publieke dimensie van de 
gemeente Ermelo en de aanpak van de GFC binnen het HR-beleid van de gemeente Ermelo. 

Gemeente Ermelo
De gemeente Ermelo is een middelgrote gemeente gelegen op de Veluwe. De ambtelijke organisatie 
bestaat uit vier afdelingen en een stafafdeling met aan het hoofd van deze organisatie een 
gemeentesecretaris (www.ermelo.nl). De afgelopen jaren heeft de gemeente Ermelo middels 
verschillende wegen de impact van de GFC ervaren. De belangrijkste ontwikkeling binnen dit proces 
komt voort uit de grootschalige bezuinigingen die vanuit de Rijksoverheid worden opgelegd. Ermelo 
kreeg de taak om 5,5 miljoen euro structureel te bezuinigingen, waarvan op dit moment vier miljoen 
euro is bewerkstelligd (Kadernota, 2013). Van deze 5,5 miljoen aan bezuinigingen is 1 miljoen euro 
bezuinigd op de bedrijfsvoering. Het merendeel van deze kostenreductie, ongeveer 75%, is tot stand 
gekomen door inkrimping van het personeelsbestand met 14,56 fte. Tevens is er op de overige 
bedrijfsvoeringskosten een kostenreductie van € 268.000 tot stand gebracht (Kadernota, 2013). 

De afhankelijkheid van de Rijksoverheid komt eveneens naar voren bij de plannen omtrent de 
fusering met regiogemeenten. De gemeente Ermelo heeft plannen om zich samen te voegen met 
andere gemeenten uit de regio om zo een kostenreductie te bewerkstelligen. De vorming van deze 
‘supergemeente’ verloopt niet zonder slag of stoot(de Stentor, 2012). 

Publieke dimensie gemeente Ermelo
De opkomst van New Public Management (NPM) waarbij publieke organisaties bedrijfsmatiger 
moeten gaan werken doet de vraag rijzen of er nog aspecten zijn die publieke organisaties 
onderscheiden van private organisaties. De gemeente Ermelo kent eveneens kenmerken van dit 
concept. Een voorbeeld binnen het HR-beleid is leanmanagement, waarbij de nadruk wordt gelegd 
op het optimaliseren van processen (Kadernota, 2013). De keuze voor dit concept kan voortkomen 
uit de opgelegde bezuinigingsmaatregelen . Wat mogelijk ook een rol speelt is de negatieve perceptie 
die veel burgers hebben van een gemeente, waarbij er vooroordelen bestaan van grote 
bureaucratische organisaties met trage processen. Leanmanagement lijkt daardoor gebruikt te 
worden als middel om te laten zien dat de organisatie tracht de processen te verkorten en tevens 
duidelijk te maken dat er geen belastinggeld wordt verspild aan onnodige handelingen. 
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Rainey (2003) stelt dat er drie formele kenmerken bestaan op basis waarvan publieke organisaties 
kunnen worden onderscheiden. Deze drie kenmerken zijn: eigendom, bron van inkomsten en 
zeggenschap. Bij toepassing op de gemeente Ermelo wordt duidelijk dat de organisatie volgens deze 
benadering duidelijk getypeerd kan worden als een publieke organisatie: 

- Eigendom: de gemeente Ermelo kan als derde bestuurslaag in Nederland getypeerd worden, 
na de Rijksoverheid en de provincie. In de inleiding van dit paper wordt duidelijk hoezeer de 
gemeente Ermelo afhankelijk is van beslissingen van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid is 
dan ook ‘eigenaar’ van de gemeente Ermelo. 

- Bron van inkomsten: de gemeentelijke organisatie wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. 
Deze stelt het budget vast. Een miniem deel van de inkomsten wordt door de gemeente zelf 
gegenereerd door middel van inkomsten via de burgers middels belastingen.  

- Zeggenschap: bij dit laatste kenmerk komt wederom het publieke karakter van de organisatie 
naar voren. De koers van de organisatie, binnen de opgelegde regels van de Rijksoverheid, 
wordt bepaald door de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gekozen door de burgers, 
waardoor het publiek deels de koers van de gemeente kan bepalen. Voor managers binnen 
de gemeente Ermelo geldt dat beleidskeuzes die zij maken ondergeschikt zijn aan 
beslissingen die door de politiek, op nationaal dan wel lokaal niveau, worden genomen. 

Noordegraaf en Teeuw (2003) kiezen voor een andere benadering van publieke en private 
organisaties. Deze auteurs spreken over een publieke identiteit en bouwen daarmee voort op de 
theorie van Gawthrop. Binnen deze theorie wordt onderscheid gemaakt tussen een publieke en 
private identiteit aan de hand van vier dimensies (Noordegraaf en Teeuw, 2003). De dimensies die 
deze indeling bepalen zijn: doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. In figuur 1 is weergegeven 
welke opvatting bij elke dimensie bepaald in hoeverre een organisatie een publieke of private 
identiteit bezit.

Publieke identiteit Private identiteit

Doelgerichtheid Teleologisch Ateleologisch

Oorzakelijkheid Holistisch Atomistisch

Tijd Dynamisch Statisch

Orde Horizontaal Verticaal
Figuur 1: dimensies publieke en private identiteit, gebaseerd op Gawthrop, via Noordegraaf en Teeuw (2003)

Bij toepassing van deze dimensies op de gemeente Ermelo valt te zien dat de organisatie wat betreft 
de eerste dimensie, doelgerichtheid, onder de publieke identiteit geschaard kan worden. De 
gemeente Ermelo is er namelijk op gericht een hoger doel te dienen, te weten de inwoners van de 
gemeente. Bij de tweede dimensie, oorzakelijkheid, komt eveneens de publieke identiteit van de 
organisatie naar voren. De acties die vanuit de organisatie worden ondernomen hebben veelal 
invloed op meerdere personen of groepen. Een voorbeeld omtrent de bezuinigingen, ingegeven door 
de GFC, is de verhoging van de toeristenbelasting (Kadernota, 2013). Door deze maatregel worden de 
inwoners van de gemeente ontzien. Voor de campinghouders kan dit echter voor een daling in het 
aantal gasten betekenen, omdat toeristen mogelijk voor een andere verblijfplaats kiezen. Ook binnen 
de derde dimensie, tijd, kan de gemeente Ermelo onder de publieke identiteit worden geschaard. Bij 
het denken en handelen probeert de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met de gevolgen 
voor toekomstige generaties. Zowel opgedane kennis uit verleden als de gevolgen voor de toekomst 
worden hierbij in ogenschouw genomen.  Bij de laatste dimensie, orde, valt eveneens een publieke 
identiteit te ontwaren. De relaties die de gemeente onderhoudt met externe belanghebbenden kan 
worden getypeerd als een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Voor vele doelen moet de 
gemeenten immers samenwerken met meerdere partijen buiten de organisatie, die eveneens baat 
hebben bij de uitvoering van bepaalde plannen. 
Naar aanleiding van het bovenstaande verhaal kan geconcludeerd worden dat de gemeente Ermelo 
als een organisatie met een publieke identiteit kan worden aangeduid. 
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Hoewel de organisatorische grondslag van de gemeente Ermelo kenmerken van een publieke 
identiteit bezit hoeft dit niet te betekenen dat dit in de praktijk ook zo uitwerkt. Noordegraaf en 
Teeuw (2003) stellen dat deze grondslag niet hoeft te betekenen dat een organisatie zich ook 
daadwerkelijk publiek gedraagt. Een indicator die duidelijkheid verschaft over in hoeverre de 
gemeente Ermelo de publieke identiteit die de organisatie kenmerkt ook in praktijk kan brengen zijn 
de activiteiten omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hierna MVO genoemd. Een 
veelgebruikt concept binnen MVO is de ‘triple bottom line’ van Elkington. Deze bestaat uit de drie 
p’s: planet, profit en people (Vuontisjärvi, 2006). Een deel van de MVO-activiteiten van de gemeente 
Ermelo is weergegeven in figuur 2. 

Planet Profit People

Toewerken naar 
energieneutrale gemeente

Ondersteunen 
ontwikkelingssamenwerking

Fietsplan

Toewerken naar 
klimaatneutrale gemeente

Ondersteunen 
vrijwilligersstichting Pinel

Mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid

Actief klimaatbeleid Inkopen bij bedrijven op basis 
van social return (bijv. bij 
sociale werkbedrijven)

Mensen met een grote afstand 
tot arbeidsmarkt aannemen

Aandacht duuzaamheidsaspect 
bij inkoop

Duurzaamheidsplan 
Figuur 2: overzicht MVO-activiteiten gemeente Ermelo, indeling op basis van triple bottom line

Naar aanleiding van figuur 2 lijkt duidelijk dat de gemeente Ermelo zich bewust is van zijn 
maatschappelijke omgeving en daar wil de organisatie zijn steentje aan bijdragen. Op een aantal 
aspecten wil de gemeente andere partijen stimuleren tot het ondernemen van actie. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten omtrent ‘Ermelo isoleert’ om de burgers te bewegen 
hun huis te isoleren en zo minder energie te verbruiken en bovendien een deel van de kosten voor 
deze isolatie te vergoeden. De organisatie lijkt zich echter ook bewust van zijn voorbeeldfunctie, 
bijvoorbeeld op de het gebied van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de ene 
kant probeert de gemeente andere bedrijven binnen de gemeente te bewegen tot het aannemen 
van mensen die deze afstand hebben, maar aan de andere kant probeert de organisatie ook het 
goede voorbeeld te geven door mensen uit deze groep zelf ook aan te nemen. 

Waar private organisaties veel naar buiten treden met de activiteiten die op MVO-gebied worden 
ondernomen, ligt dit voor een publieke organisatie gecompliceerder. Tevens kan de reden waarom 
deze acties worden ondernomen verschillen, private organisaties zien mogelijk een economisch 
voordeel in deze activiteiten of willen een goed imago creëren. Publieke organisaties kunnen voor 
MVO-activiteiten kiezen, omdat dit bij het type organisatie hoort. Dit kan overigens ook andersom 
werken: een publieke organisatie kan van mening zijn dat de organisatie al bijdraagt aan de publieke 
zaak en daarom minder nadruk leggen op de activiteiten. 

De gemeente Ermelo zal door de GFC mogelijk minder naar buiten treden met bepaalde activiteiten 
omtrent MVO. De belastingbetalers zijn kritischer ten aanzien van de overheidsuitgaven, omdat zij 
geconfronteerd worden met negatieve gevolgen van de GFC, bijvoorbeeld door middel van hogere 
lasten. De belastingbetaler zal daardoor kritischer zijn op initiatieven waarbij de gemeente extra geld 
uittrekt, maar die niet direct nodig zijn. Dat de ambtenaren die in dienst zijn bij de gemeente kunnen 
genieten van een extraatje zoals het fietsplan kan daardoor negatief ontvangen worden. 
Een andere reden waarom de gemeente minder naar buiten zou kunnen treden met MVO-
activiteiten is het vooroordeel dat ‘ambtenaren niet hard werken’. De gemeente Ermelo neemt 
bijvoorbeeld deel in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarbij medewerkers tijdens werktijd 
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pro-deo werken voor goede doelen. De organisatie heeft ervoor gekozen niet naar buiten te treden 
met deze activiteit, omdat dit het negatieve vooroordeel kan bevestigen.  

Zoals hiervoor al naar voren kwam stellen Noordegraaf en Teeuw (2003) dat een publieke 
organisatorische grondslag niet automatische hoeft te betekenen dat een organisatie zich ook 
publiek gedraagt. Deze auteurs maken onderscheid tussen identiteit en organisatie. Wanneer deze 
twee aspecten van elkaar worden losgekoppeld ontstaan er vier organisatorische posities, waarbij er 
onderscheid wordt gemaakt in de mate waarin een organisatie privaat of publiek is en de mate 
waarin een organisatie een publieke of private identiteit bezit. Bij toepassing van dit schema komt de 
bestuurlijke positie van de gemeente naar voren. Er is echter wel sprake van een kleine verschuiving 
naar rechts, richting de bedrijfsmatige positie. Deze verschuiving heeft te maken met de 
bezuinigingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, waardoor de gemeente gedwongen 
wordt om meer efficiënter en lean te gaan werken. Binnen deze aspecten zijn ook kenmerken van 
NPM te herkennen, leanmanagement is immers een concept dat zijn oorsprong kent binnen de 
private sector. Deze ontwikkeling komt overeen met institutionele adaptie waarbij handelingen en 
processen uit de private sector worden toegepast binnen de publieke sector (Noordegraaf & Teeuw, 
2003). 

Al met al wordt duidelijk dat de gemeente Ermelo kan worden getypeerd als een publieke organisatie  
die ook handelt als een organisatie met een publieke identiteit.  

HR-beleid en social legitimacy
Paauwe (2004) stelt dat HRM zich zou moeten focussen op meerdere doelen om op de lange termijn 
organisatie succes te kunnen behalen. Organisaties zouden daarom een multidimensionaal concept 
voor performance moeten gebruiken. Paauwe haalt hierbij de theorie van Boxall en Purcell aan, die 
aangeven dat HRM zich op meerdere doelen moet richten. Deze drie doelen zijn: 
arbeidsproductiviteit, organisatieflexibiliteit en sociale legitimiteit. Deze paragraaf richt zich op dit 
laatste doel en tracht in kaart te brengen in hoeverre sociale legitimiteit een doelstelling is van het 
HR-beleid van de gemeente Ermelo. 

Een organisatie functioneert in wisselwerking met zijn omgeving. Dit betekent dat het beleid dat een 
organisatie voert ook effect heeft op die externe omgeving, maar dat deze omgeving ook invloed 
heeft op de strategische keuzes die in het HR-beleid gemaakt worden (Paauwe, 2004). Een model dat 
deze opvatting ondersteunt is de Contextually Bssed Human Resource Theory (Paauwe, 2004). Binnen 
dit model zijn er twee dimensies die de inhoud van het HR-beleid bepalen. Enerzijds is dit de Product 
Markt Technologie dimensie, hierna PMT, en anderzijds is dit de Social Cultural Legal dimensie, 
hierna SCL. De eerste dimensie beïnvloedt het HR-beleid naar aanleiding van de markt waarin de 
organisatie opereert. Termen die bij deze dimensie passen zijn efficiency, effectiviteit, kwaliteit en 
flexibiliteit. Om mee te kunnen blijven doen met de concurrentie zal de organisatie aan de eisen van 
deze dimensie moeten voldoen. De omgeving verwacht echter ook van de organisatie dat deze goed 
met zijn medewerkers omgaat. De waarden en normen die deze omgeving heeft over zaken zoals 
fairness en legitimiteit bepalen daardoor mede het HR-beleid en –praktijken van de organisatie. Het 
model van Paauwe maakt dan ook duidelijk welke spanning er bestaat tussen economische 
rationaliteit (toegevoegde waarde, PMT) en relationele rationaliteit (morele waarden, SCL).

In de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen welke activiteiten de gemeente Ermelo 
onderneemt op het gebied van MVO. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op milieuaspecten
en vallen daarom onder de term planet. Deze paragraaf richt zich echter op de people-activiteiten 
die in figuur 1 naar voren zijn gebracht. Deze activiteiten zijn voornamelijk ingegeven door 
gezondheidsaspecten omtrent de medewerkers. Dit aspect is niet verassend, omdat de gemeente 
Ermelo een personeelsconsulent in dienst heeft die zich richt op vraagstukken omtrent arbeid en 
gezondheid. Dit is dan ook een aspect dat door de gemeente Ermelo van grote waarde wordt geacht. 
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De reden voor deze nadruk op arbeid en gezondheid komt mogelijk voort vanuit het verouderde 
personeelsbestand waarmee de organisatie geconfronteerd wordt, met bovendien een vergrijzende 
en ontgroenende bevolking. Tevens moeten de medewerkers langer doorwerken voor ze met 
pensioen kunnen, wat het belang van een langdurig gezonde medewerker meer gewicht geeft. Dit is 
ook de reden dat de organisatie gebruik maakt van levensfasebewust personeelsbeleid en zo 
probeert in te spelen op de behoeften van de verschillende generaties. 
Het mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid is onderdeel van de regionale samenwerking. Hiermee 
proberen gemeenten uit de regio een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere bedrijven uit de 
buurt, dit lijkt minder ingegeven door bepaalde zaken die binnen de organisatie spelen. 

De MVO-activiteiten binnen de gemeente Ermelo lijken te lijden onder GFC. Om kosten te besparen 
worden zoveel mogelijk ‘extra’ regelingen vervangen. Een voorbeeld van een regeling die onder de 
term people geschaard kan worden, maar vanwege de bezuinigingen is geschrapt, is de 
bedrijfsfitness. De bedrijfsfitness moest bijdragen aan een gezonde levensstijl van de medewerkers, 
maar werd niet als belangrijk genoeg geacht om te behouden. Overige secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn eveneens het slachtoffer geworden van de bezuinigingen. De gemeente 
heeft echter geen gedwongen ontslagen hoeven doorvoeren. Dit kan mede worden veroorzaakt door 
de aard van organisatie. De gemeente vindt het niet bij de organisatie passen om mensen 
gedwongen te ontslaan. Het in dienst houden van mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt sluit hierop aan. In moeilijke tijden moet juist deze groep mensen gesteund worden. 
Het is voor de organisatie dan ook heel duidelijk keuzes maken tussen welke aspecten als onmisbaar 
worden geacht en welke zaken kunnen worden wegbezuinigd. De organisatie zoekt naar de balans 
tussen de PMT-dimensie en probeert zo efficiënt en vooral zo goedkoop mogelijk te functioneren, 
terwijl het ook zijn verouderde personeelsbestand inzetbaar wil houden. Hier komt de strategic 
tension tussen deze dimensies naar voren (Paauwe, 2004). Het financiële aspect lijkt het hierbij 
steeds vaker te winnen de sociale legitimiteit. Dit wordt mede gevoed door de onzekerheid over wat 
‘Den Haag’ in de toekomst nog meer voor bezuinigingen oplegt. 

Eigen oordeel 
De publieke dimensie van de GFC kent een dubbele rol ten overstaande van sociale legitimiteit. Waar 
de omgeving bij sociale legitimiteit verwacht dat een werkgever goed met zijn medewerkers omgaat 
ligt dit bij de bezuinigingen rondom de GFC anders. De burgers worden geconfronteerd met 
lastenverhogingen en willen dat deze lasten evenredig verdeeld worden. Extra voorzieningen voor de 
ambtenaren zullen daarom mogelijk juist op weerstand vanuit de samenleving stuiten in plaats van 
worden toegejuicht. 

Vanwege deze dubbele rol is het lastig uitspraken doen over in hoeverre het gevoerde beleid 
omtrent de GFC als goed of slecht kan worden gekwalificeerd. Aan de ene kant probeert de 
gemeente Ermelo te voldoen aan de eisen die aan de organisatie worden opgelegd vanuit de 
Rijksoverheid. Aan de andere lijkt de gemeente de fout te maken die volgens Paauwe (2004) 
voornamelijk in Angelsaksische landen wordt gemaakt: de nadruk wordt gelegd op financiële 
performance. Dit is echter een te beperkte focus om op de lange termijn organisatie succes te 
bereiken. Op dit moment is het een effectieve manier om de doelen die vanuit de Rijksoverheid 
worden gesteld te behalen, maar de performance van de medewerkers kan hier wel onder lijden. 
Hier komt nog bij dat de functies van vertrekkende medewerkers veelal niet of slechts deels worden 
opgevuld, waardoor hetzelfde werk met minder mensen moet worden gedaan. Tevens bestaat er 
onzekerheid over wat in de toekomst de standplaats gaat worden van de gemeente, omdat de 
organisatie een ‘supergemeente’ wil gaan vormen met andere gemeenten uit de regio. Deze 
randzaken zorgen allen voor een onzekere toekomst, wat mogelijk ook zijn effect heeft op de 
performance en de dienstverlening. 
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De publieke aard van de organisatie draagt in grote mate bij aan de manier waarop met de gevolgen 
van de GFC wordt omgegaan. Dit maakt het moeilijk om de belangen van de medewerkers en de 
opgelegde bezuinigingen in balans te houden, omdat er meerdere belanghebbenden zijn rondom de 
organisatie dan bij private organisaties het geval zal zijn. De gemeente Ermelo zal moeten proberen 
de medewerkers goed te blijven informeren en de focus niet teveel moeten leggen op enkel 
bezuinigen. Daarbij zal de gemeente bij zijn communicatie naar buiten toe rekening moeten houden 
met hoe deze zaken ontvangen worden. Een belangrijk aspect zal zijn dat de organisatie bij het 
voeren van zijn beleid rekening moet houden met meerdere doelen rondom HRM, om zo de 
medewerkers en stakeholders tevreden te houden en ook de kwaliteit van de dienstverlening op peil 
te houden. 
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D. Topiclijst
1. Introductie: 
- Voorstellen
- Onderzoek
- Doel van het interview
- Gebruik topiclijst 
- Vragen om op te nemen
- Eventuele vragen van respondent

2. Opening interview: Kunt u iets over uw functie en het aantal jaren dat u bij de organisatie 
werkzaam bent vertellen? 

3. Wat heeft de gemeentelijke organisatie gemerkt van de economische crisis?
- Wat heeft u in uw werk van de crisis gemerkt?

4. Wat heeft het HR-beleid gemerkt van de economische crisis? 
- Tot welke aanpassingen in het HR-beleid heeft dit geleid? 
- Waarom heeft de organisatie voor deze aanpassingen gekozen? 
- Welke rol heeft de Rijksoverheid gespeeld bij eventuele veranderingen binnen de organisatie 

naar aanleiding van de economische crisis? Op welke gebieden had de organisatie de ruimte 
om zijn eigen invulling aan de veranderingen te geven?

- Welke keuzes hebben goed uitgepakt en welke aanpassingen zou u de volgende keer anders 
doen? 

3a. PMT-dimensie – Bij alle kwesties doorvragen naar het waarom bij het al dan niet aanpassen 
van onderstaande zaken
- In hoeverre heeft de economische crisis invloed gehad op de producten/diensten die aan de 
burger geleverd worden? Kunt u hier voorbeelden bij noemen? 
- In welke mate heeft de gemeente nieuwe taken/ activiteiten op zich moeten nemen of juist af 

moeten stoten? Kunt u voorbeelden noemen van deze taken?  
- In hoeverre maakt de gemeente gebruik van digitale ontwikkelingen, zoals het nieuwe werken, 
digitalisering etc.? In hoeverre is het gebruik van deze digitale ontwikkelingen aangetast of juist 
gesterkt door de crisis?  

3b. SCL-dimensie - Bij alle kwesties doorvragen naar het waarom bij het al dan niet aanpassen 
van onderstaande zaken
- Tot welke hoogte onderneemt de gemeente MVO-activiteiten en kunt u voorbeelden 

noemen van deze activiteiten? 
- In hoeverre heeft de crisis de MVO-activiteiten van de organisatie aangetast? 
- In hoeverre tracht de gemeente de sociale voorzieningen in stand te houden/ op peil te

houden? Kunt u voorbeelden noemen van deze sociale voorzieningen? 

Indien niet genoemd door respondent, concreet vragen naar in hoeverre de volgende zaken zijn 
aanpast en waarom:

- Personeelsbezetting  en aangepaste processen
- Werving en selectie 
- Training en Ontwikkeling
- Flexibiliteit 

5. Hoe zijn deze veranderingen gecommuniceerd/ gebracht richting medewerkers? 
- Wat heeft de organisatie gedaan om de betrokkenheid van medewerkers te behouden? 
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- Waarom is voor deze aanpak gekozen? 
- Hoe hebben de medewerkers gereageerd op de plannen? à is er een verschil tussen hoe 

verschillende medewerkers reageerden? àWat is de reden van deze verschillen in reacties? 
à vervolgens toewerken naar de invloed op groepen en het verschil hiertussen. 

- Evenredige invloed van aanpassingen op alle medewerkersgroepen?

6. Indien niet genoemd duidelijk naar voren gebracht door respondent: Waarom gekozen 
voor de tijdens het interview genoemde aanpassingen?  

- Kostenreductie? 
- Publieke opinie? 
- Gebruik van eigen perceptie op functioneren van medewerkers?
- Tijdsdruk? 
- Hoeveel speelruimte? 

7. Slotvraag: Wat is de invloed geweest van de publieke functie van de organisatie bij het 
maken van beslissingen? 

- Wat verstaat u onder een publieke functie van een organisatie?
- Wat is volgens u de publieke functie van een gemeente? 
- Heeft deze publieke functie volgens u een rol gespeeld bij het maken van beslissingen tijdens 

de GFC? Waarom wel of niet? 
- In hoeverre kwamen er spanningen naar voren tussen de publieke functie en de (financiële) 

gevolgen van de crisis? 
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E. Codeboom

Hoofdcode Subcodes Mini subcode Micro subcode

Invloed GFC 
op organisatie

1. PMT-dimensie - Bezuinigingen
- Digitalisering
- Klantrelatie
- Producten
- Gemeentelijke 

samenwerking

- Motieven
- Motieven
- Motieven
- Motieven
- Motieven

2. SCL-dimensie - Nieuwe taken
- MVO
- Subsidies 

- Motieven
- Motieven
- Motieven

3. Organisatiegeschieden
is/ Erfenis

- Politieke erfenis
- Erfenis

- Motieven
- Motieven

HR-
aanpassingen

1. Harde aanpassingen - Personeelsbezetting
- Processen
- Flexibiliteit
- Resultaatgerichtheid 

- Motieven
- Motieven
- Motieven
- Motieven

2. Zachte aanpassingen - Mobiliteit
- Training en 

ontwikkeling
- Communicatie
- Gesprekscyclus

- Motieven
- Motieven
- Motieven
- Motieven
- Motieven 

Impact 
medewerkers

1. Evenredige impact - Medewerkers
- Managers

- Motieven
- Motieven 

2. Onevenredige impact - Medewerkers
- Managers

- Motieven
- Motieven


